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Apresentação

Ao Estado, no seu papel de indutor e orientador de políticas de saúde e educa-
ção, compete formular diretrizes, implementar programas e viabilizar recursos 
que garantam às crianças o desenvolvimento integral e vida plena e cidadã, 
de forma a complementar a ação da família. 

Apesar de a educação infantil não ser uma etapa obrigatória de estudo e sim 
direito da criança e opção da família, é dever do Estado oferecer este bene-
fício de forma gratuita a todos que o desejarem. Somente nos últimos anos, 
a educação infantil foi reconhecida como direito da criança e das famílias, 
graças à adoção, firmada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB de 1996 numa interpretação lógica da Constituição Federal de 1988. 
Isso significou que a Educação Infantil passou a fazer parte de fato e de direito 
da estrutura e funcionamento da educação escolar brasileira. 

Ao analisar a situação das creches no Brasil entende-se que esse direito das 
crianças pequenas é fruto da luta incessante de movimentos sociais organi-
zados em prol da criança e da família, especialmente das mães que têm exi-
gências sociais crescentes, necessitando partir para o trabalho fora de casa a 
fim de contribuir decisivamente com o sustento da família. A Constituição de 
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1988 incorporou a si algo que estava presente e amadurecido no movimento 
da sociedade e que advinha do esclarecimento e da importância que já se 
atribuía à Educação Infantil.

O Serviço de Assistência Materno Infantil – Creche Narizinho se apresenta 
como uma gestão de vanguarda ao ser reconhecido como a primeira etapa 
da educação básica e integrante dos Sistemas de Ensino, no cenário em que 
essa fase da vida sai da visão assistencialista e ganha notoriedade no capítulo 
do direito.

Ao resgatar a história da Creche, tem-se o objetivo de registrar a sua memó-
ria, de clarear o caminho percorrido em meios a tropeços, lutas e, sobretudo, 
glórias. Verifica-se que a Creche Narizinho responde com qualidade aos an-
seios da família do Ministério da Saúde ao colocar à sua disposição um be-
nefício muito importante na socialização da criança nessa etapa educacional, 
em ambiente propício para ampliação dos conhecimentos de forma saudável.

Certamente a Creche Narizinho representa um ganho extraordinário para to-
dos, especialmente aos pais que trabalhando perto de onde seus filhos estão 
sendo cuidados e educados, podem visitá-los diariamente nos horários defini-
dos pela instituição, às mães que podem, inclusive, continuar amamentando, 
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seguindo o programa de amamentação 
exclusiva desejada e orientada por este 
Ministério da Saúde. Por outro lado os 
pais têm a garantia de tratos educacio-
nais e de saúde modernos e ajustados às 
necessidades de seus pequenos.

Representa um avanço na área de edu-
cação infantil quando busca, continuada-
mente, a qualificação de seus profissio-
nais, por meio de cursos e treinamentos 
nas reuniões periódicas e semanais das 
“coordenações pedagógicas” são revis-
tos os planejamentos e as práticas di-
dáticas, buscando-se soluções criativas 
para a superação das dificuldades que 
surgem no dia-a-dia.

Para as crianças, representa respeito na defesa de espaço onde elas possam 
aprender brincando e expandir nas dimensões cognitivas, motoras, psicológi-
cas e sociais, contribuindo assim para a conquista de um bom estado físico e 
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mental. Brincar para as crianças, independentemente da idade, é a atividade 
mais importante de suas vidas.

É meu desejo e de toda a comunidade do Ministério da Saúde, que a Creche 
Narizinho continue a escrever sua história de forma respeitosa, resguardando 
e oferecendo às crianças e às suas famílias o que de melhor existe no campo 
da educação e da saúde, como propõe a legislação que ampara o menor. 

Afinal, percorrer um caminho não culmina em respostas definitivas, mas em 
outras questões para serem respondidas com sabedoria. À medida que con-
quistamos novas fronteiras, também nós, como profissionais, descobrimos o 
que é essencial na arte de ensinar.

Elzira Maria do Espírito Santo
Coordenadora-Geral de Recursos Humanos 
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Lembranças e Afagos

Neste documento, escrito por Joana de Souza Aguiar, sobre o levan-
tamento histórico e trajetória da Creche Narizinho, a mesma passou 
por momentos áureos e também por muitas dificuldades e incertezas, 
levando a acreditar que, na realidade, foi um caminho percorrido por 
gigantes, prontos para defendê-los com unhas e dentes.

Hoje, olhando para trás, temos a certeza do dever cumprido, graças ao 
empenho, a dedicação, a persistência e a perseverança destes nobres 
cuidadores de crianças, que durante duas décadas desempenharam 
seu papel de defensores das crianças filhas dos servidores do Minis-
tério da Saúde, e... “Se não fosse assim o Mundo, seria muito diferen-
te,... Para pior,...Claro”.

Relembrando o curso e percurso desta Creche vem à memória o tra-
balho colaborativo desenvolvido por amor ao próximo, objetivando 
contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna e sem grandes 
exclusões sociais. E assim, nos vem à lembrança o que disse Madre 
Tereza de Calcutá a um jornalista, que admirava o seu trabalho junto 
aos pobres e enfermos, afirmando ser o seu trabalho uma gota d’água 
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no oceano, numa resposta simples, porém profunda complementa “Que sem 
essa gota d’água o oceano de amor seria menor. 

Portanto, cuidadores, mantenham-se firmes neste propósito e jamais acredi-
tem naqueles que desconhecem a importância de um pequeno tijolo na cons-
trução de um edifício; como também, jamais esqueçam que essas pequenas 
e frágeis gotas d’água, com sua insistência e perseverança, conseguem mol-
dar a mais sólida rocha, “A CRIANÇA BRASILEIRA”.

Agradecemos a todos por manterem essa estrutura de pé e amarem as crian-
ças sem limites.

Desejamos a todos, coragem para continuarem esse trabalho, mantendo ace-
sa a chama do ideal de bem servir a pátria através da formação de novos 
cidadãos.

Daizê Pinho Vechi 
Sanitarista – Área Enfermagem

Ney Barreto Júnior 
Sanitarista – Área Medicina
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Prefácio

Creche Narizinho – sua história, que ora apresento, é resultado do trabalho de 
consultoria prestada por mim no ano de 2006. A base principal do estudo foi 
a documentação existente, conseqüentemente, essa é uma história contada 
sob o ponto de vista do registro oficial escrito. Pretendeu-se, entretanto, rela-
cionar cada episódio com os fundamentos teóricos baseados, sobretudo, na 
legislação vigente. Assim, o relato extrapola o simples campo da experiência 
vivida e aparece respaldado por um conteúdo teórico e legal atualizado.

Foram muitos meses de pesquisa nos arquivos da Creche e de outros seto-
res do Ministério da Saúde. Foi examinada exaustivamente a legislação que 
fundamentou e acompanhou os atos da instituição desde a sua criação até 
o corrente ano, com o objetivo de se reconstruir os aspectos que marcaram 
seu dia-a-dia e assim compreender melhor a sua história e redirecioná-la, se 
fosse o caso. 

A leitura e entendimento do que foi possível capturar, fruto de um verdadeiro 
rastreamento da documentação pertinente teve como perspectiva registrar a 
memória da Creche Narizinho com vistas à necessária e possível adequação 
às exigências da legislação educacional. O cenário utilizado para a análise foi o 
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político, pedagógico e social. Procurou-se estabelecer uma ponte entre o ontem 
e o hoje da Creche, pois se consideram as ações de ontem alicerce e base para 
a construção de um projeto renovado e adaptado às circunstâncias de hoje. 

Dentro desta linha adotada, a forma encontrada de abordagem e narração foi 
de apresentá-la em duas partes. A primeira trata da fase inicial da Creche que 
vai desde a sua concepção, gestação, criação, até a sua instalação. 

A segunda parte descreve fatos que marcaram a sua história, com os acon-
tecimentos que merecem ser apontados pela a sua importância na determi-
nação de condutas no trabalho da Creche ao longo de sua existência. São 
ocorrências positivas e outras problemáticas, mas que serviram de impulso 
para a busca de solução. Todas as situações, de alguma forma, marcaram a 
história da Creche Narizinho e foram aqui analisadas à luz da legislação que 
fundamentou as suas ações. 

Alguns fatos foram conferidos e atestados por servidores que vivenciaram 
sua trajetória, sobretudo nos anos iniciais. Merecem destaque os servidores: 
enfermeira Daizê Pinho Vechi, doutor Ney Barrêto Júnior e a pedagoga Yara, 
que prontamente se dispuseram a analisar a narrativa traçada,  examinar sua 

"Quando eu vim para a 
Creche "Narizinho", em 
1996, esta passava por 
um momento delicado o 
de "fechar" por falta de 
recursos humanos, porém 
funcionava assim mesmo, 
pois os funcionários 
existentes e alguns pais 
empenhavam-se em 
mantê-la funcionando, 
com a ajuda do Ministro 
Adib Jatene, algumas 
funcionárias foram 
incentivadas por ele a 
virem para este setor. E 
neste ambiente acolhedor, 
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veracidade e/ou corrigir o rumo do que fosse necessário. Aqui vai o meu agra-
decimento.

A Creche Narizinho já passa de duas décadas de existência, com um currículo 
recheado de sucessos, conquistas, vicissitudes de toda espécie, incertezas 
e dificuldades, mas todas elas vencidas com muita garra e dedicação. Em 
alguns momentos não se vislumbrava nenhum horizonte glorioso, porém, com 
o empenho dos profissionais envolvidos no processo, a presteza dos pais e a 
disposição das autoridades em solucionar os problemas foram vencidos um a 
um os obstáculos que se apresentavam por circunstâncias diversas.

No transcorrer desses anos em que a Creche prestou serviço à população 
do Ministério da Saúde, concomitantemente diversas transformações se su-
cederam no campo da educação infantil, provocando novas necessidades e 
exigindo novas respostas cada vez mais adaptadas às situações que se apre-
sentavam.

Muitos foram os ganhos que nossa população infantil obteve. O maior de 
todos, pode-se dizer, foram os absorvidos e adotados pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, traduzidos na concepção de criança cidadã 
contemplada, simultaneamente, pelo cuidado e educação. A Creche Narizi-

alegre, cheio de choros, 
risos e aconchegos foi 
onde me encontrei, por 
aqui passaram minhas 
duas filhas, gosto muito 
do que faço. Passamos 
por dificuldades sim, 
mas foram superadas 
uma a uma. Mas com 
o comprometimento e 
o empenho de todos 
tudo foi possível".

Elenise Pereira da Paz 
Março/2007
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nho, para tanto, assumiu fisionomia renovada e adaptada a uma mentalidade 
progressista integrada ao contexto atualizado de uma nação que se expande 
em todos os sentidos.

Cabe reproduzir o que está expresso no Parecer da 
Câmara de Educação Básica pertencente ao Conselho 
Nacional de Educação de n.º 22/98: 

A integração da educação infantil no âmbito da edu-
cação básica, como direito das crianças de 0 a 6 
anos e suas famílias, dever do Estado e da sociedade 
civil, é fruto de muitas lutas desenvolvidas especial-
mente por educadores e alguns segmentos organi-
zados, que, ao longo dos anos, vêm buscando definir 
políticas públicas para as crianças mais novas.

Ao final de 2006, a Creche Narizinho prestava aten-
dimento a 73 crianças, na faixa de 4 meses a 3 anos, 

com um alto nível de satisfação por parte das famílias. Iniciou o ano de 2007 
atendendo 96 crianças na mesma faixa etária.
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 A título de definição do perfil educacional da clientela da Cre-
che Narizinho hoje, pode- se caracterizar a criança como: filha 
de funcionário público, pertencente à classe média, moradora 
de zona urbana, com pais portadores de diploma de nível supe-
rior, com acesso facilitado aos bens de consumo e de assistên-
cia à saúde satisfatória. Suas carências, de uma maneira geral, 
são as próprias das crianças nesta faixa de idade e que aqui se 
resumem em ser cuidadas e educadas.1

Apesar de toda trajetória pontilhada de dificuldades e de mui-
tas vitórias, a Creche sempre esteve atenta às exigências da 
comunidade, indo além de uma simples prestação de serviço 
ao servidor do Ministério. Mantendo-se também como um cen-
tro polarizador de interesse, irradiador de uma forma moderna e qualificada 
de atenção à infância e plenamente integrada às diretrizes emanadas do Mi-
nistério da Saúde, no que diz respeito à saúde da criança. 

Finalmente, a proposta do trabalho ora apresentado, não pretende estar aca-
bada, muito pelo contrário, ela pode continuar sendo relatada sob outros ân-

1 Trabalho realizado por ocasião da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Creche Narizinho – 2006.
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gulos, como por exemplo, do ponto de vista dos usuários, o que seria muito 
interessante. 

De qualquer forma, este é um documento para ser utilizado como fonte de 
pesquisa, como experiência de um trabalho e de desafios que foram supera-
dos, como um registro nos anais do Ministério, ou mesmo, como uma simples 
informação.

Joana de Souza Aguiar 
Pedagoga
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Objetivos

1983
Proporcionar às crianças na faixa etária de 3 meses até 6 anos a proteção ne-
cessária ao seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, propiciar aos pais 
a oportunidade do desempenho de trabalho com a garantia de assistên-
cia aos filhos necessária à sua integridade como pessoa humana. 

2007
Cuidar e Educar com uma abordagem construtivista e socio-
interacionista, entendendo a criança como ser humano 
integral, em constante crescimento e desenvolvi-
mento, e interagindo intensamente com seu 
meio social.
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Visão de Futuro

1983
Sua estruturação vislumbrou que fosse mais que um simples lugar de per-
manência da criança no momento em que seus pais estivessem trabalhando, 
mas também um lugar agradável, educativo, uma continuação do lar e da fa-
mília. Que não fosse apenas uma unidade de prestação de serviço à criança, 
mas, também, um centro polarizador de interesse e irradiador de ação social.

2007
A Creche Narizinho deseja ser reconhecida como uma instituição de educa-
ção infantil de excelência, na prestação de serviço educacional e de saúde 
para a comunidade laboral do Ministério da Saúde.

Missão Hoje
Promover, com qualidade, ações educativas e de saúde à criança e a sua fa-
mília  visando à formação de um ser humano integral, participativo, solidário e 
consciente de seu papel como cidadão.
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Primeira parte

Nasce uma Creche
Em 2 de junho de 1981, por ocasião da posse e início do manda-
to da nova diretoria da Associação dos Servidores do Ministério da 
Saúde (Asmisa), foi assumido o firme propósito de transformar em 
realidade o velho sonho da criação de uma creche para os filhos dos 
servidores do Ministério da Saúde.

Em 11 de novembro do mesmo ano, o então presidente da Asmisa, 
Sr. Francisco Andrade Lavor (foto), e o Conselho Deliberativo apro-
varam a edição da Portaria/Asmisa n.º 25, de 11 de novembro de 
1981, na qual designavam os funcionários: Vera Lúcia de Mello Vidi-
gal, “DAS”, a assistente social Valquíria Rodrigues Torres e o asses-
sor que tinha a Função de Assessoramento Superior (FAS), Fernando 
Alberto Freire para estudarem e desenvolverem o Projeto Creche. 

O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, doutor Mozar 
de Abreu e Lima, convidou a servidora, doutora Dalva Coutinho 
Sayeg, que na ocasião era chefe da Coordenação de Proteção 
Materno-Infantil, para analisar a proposta da Asmisa e sugerir sua 
operacionalização. 



"Comecei a trabalhar na 
Creche Narizinho em 1993, 
na época da Asmisa. Para 
mim, foi um grande desafio, 
depois de dez anos sem 
exercer a profissão por 
motivos pessoais. Mas, 
graças a Deus, o saldo foi 
sempre positivo. Sinto prazer, 
orgulho e uma enorme 
alegria com meu trabalho. 
A cada ano que passa, 
a minha clientela (meus 
bebês) só me encanta."

Suely Maria Martins Ribeiro 
(tia Su), nutricionista,  

julho de 2007.
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O marco inicial, de fato, no âmbito do Ministério, deu-se com a edição da Por-
taria MS/GM n.º 57, de 9 de março de 1982, nomeando um grupo de servido-
res para desenvolverem ações de articulação com a Asmisa para a implanta-
ção da creche do Ministério da Saúde. À equipe já delegada pela a Associação 
foram acrescidos dois representantes do MS, as servidoras Daizê Pinho Vechi, 
enfermeira e sanitarista e Dalva Coutinho Sayeg, médica e sanitarista, caben-
do à servidora Daizê a função de coordenação do grupo técnico. Constituída 
assim a equipe técnica, passou-se a montar a infra-estrutura da creche, in-
clusive com a missão de coordenação e supervisão do seu funcionamento.

O trabalho entusiasmado dos seus integrantes e a convicção da importância de 
tal empreendimento contagiou a esposa do então Ministro da Saúde, senhora 
Deusina Pinheiro Arcoverde, que se incorporou à equipe, apoiando, removendo 
obstáculos, abrindo caminhos em outras frentes na sociedade, para a obtenção 
dos recursos materiais e humanos que se faziam necessários para essa ação.

Foi fundamental a sua participação, sobretudo por acreditar na importância 
desse benefício para os funcionários, demonstrada no empenho e desprendi-
mento dedicado nessa fase de aquisição de bens materiais para a montagem 
da infra-estrutura da creche. 
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O envolvimento das mães foi também 
extremamente significativo em todo 
processo, ao ponto de a Creche ter 
sido considerada pela a Asmisa como 
“Patrimônio da família do MS. A cre-
che é das mães e de seus filhos e para 
eles existe!” Boletim – Asmisa/1985.

Foram contratados 24 funcionários, a 
partir de 1.º de março de 1983, com o 
propósito de iniciar a organização da es-
trutura funcional. Em 5 de abril de 1983 
foram iniciadas as atividades na Creche 
com 80 crianças, de 3 meses a 3 anos.

Em 18 de abril de 1983, foi inaugurada ofi-
cialmente a Creche com o nome Narizinho. 
Estavam presentes na cerimônia a então 
primeira-dama, senhora Dulce Figueiredo, 
o Ministro da Saúde, doutor Waldir Mendes 
Arcoverde, e sua esposa e benfeitora da 
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Creche senhora Deusina Pinheiro Arcoverde, como também outras autorida-
des e funcionários do Ministério da Saúde, órgãos vinculados e da Asmisa1. 

O nome Narizinho deve-se a uma homenagem a Monteiro Lobato, expoente 
de renome na literatura infantil, criador da personagem Narizinho no conto O 
Sítio do Picapau  Amarelo. Foi esse o motivo da inauguração ter sido em 18 de 
abril, data do nascimento do autor2.  

1 Placa descerrada, na entrada principal da Creche, como marco de sua inauguração contendo as seguintes 
informações: 

‘Creche “Narizinho’
Inauguração: 18 de abril de 1983
Ministro da Saúde: Waldir Mendes Arcoverde
Presidente da Asmisa: Francisco Andrade Lavor
Coordenadora: Daizê Pinho Vechi
Madrinhas de Honra: Dulce Figueiredo, Deusina Pinheiro Arcoverde e Cocessa Colaço.”

2 Pequena bibliografia de José Renato Monteiro Lobato, natural de Taubaté (SP), nasceu em 18/4/1882. É 
uma das figuras excepcionais das letras brasileiras. Jornalista, contista, criador de deliciosas histórias para 
crianças, suscitador de problemas, ensaísta e homem de ação, encheu com seu nome um largo período da 
vida nacional. Um pequeno trecho na minibiografia de Lobato publicada nas várias edições de O Sítio do 
Picapau Amarelo, pela Editora Brasiliense, nos anos 70 – nas quais também se encontram as maravilhosas 
ilustrações de Manoel Victor Filho, explica de maneira resumida a personalidade de cada um dos principais 
personagens do Sítio.
“Através de Emília diz tudo o que pensa; na figura do Visconde de Sabugosa, critica os sábios que só acreditam 
nos livros já escritos. Dona Benta é o adulto que aceita e aprende com a imaginação criadora das crianças, ad-
mitindo as novidades que vão modificando o mundo. Tia Nastácia é o adulto sem cultura que vê no desconhe-
cido o mal e o pecado. Narizinho e Pedrinho são o eterno espírito infantil, abertos a tudo, desejando ser felizes, 
confrontando suas experiências com o que os mais velhos dizem e nunca deixando de acreditar no futuro”. 

http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/emilia.htm
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/visconde.htm
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/benta.htm
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/nastacia.htm
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/narizinho.htm
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/pedro.htm
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O objetivo principal de sua criação foi proporcionar às crianças, na faixa etária 
de 3 meses até 6 anos, a proteção necessária ao seu desenvolvimento e, ao 
mesmo tempo, propiciar aos pais a oportunidade de desempenho do trabalho 
com a garantia da assistência necessária à integridade 
como pessoa humana de seus filhos. 

A sua função primordial foi de proteção da saúde, ali-
mentação, cuidados e higiene, educação e socialização 
das crianças de forma compatível com os padrões so-
cioeconômicos e culturais. 

Para cumprir essas funções foi indicada uma equipe 
técnica, formada por profissionais do próprio Minis-
tério, que definiu todas as diretrizes e normas para o 
funcionamento da Creche. Assim, à assistente social 
caberia acompanhar e intervir, quando necessário, nos 
aspectos inerentes ao relacionamento família/creche e 
vice-versa. Ao psicólogo, caberia a tarefa de acompanhar atentamente todo 
o desenvolvimento psicomotor da criança e sua integração. O acompanha-
mento dos aspectos relativos à educação da criança e sua socialização cabe-
ria ao pedagogo. O pediatra, por sua vez, estaria incumbido de acompanhar 



"Cheguei à Creche Narizinho 
com 4 meses. Gostava 
de tomar banho, comer o 
papá gostoso e o mingau 
delicioso da tia Suely. 
Chorava muito quando 
minha mãe ia embora, mas 
as tias Marieta e Eliete 
me deixavam tranqüilo."

Pedro Igor, 8 anos, 
março de 2007
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o crescimento físico e o desenvolvimento da criança num trabalho conjunto 
com a enfermagem, que também se preocuparia com os cuidados relativos 
à higiene e aos aspectos sanitários. Finalmente, ao nutricionista caberia de-
terminar as necessidades alimentares de cada faixa etária, estabelecendo os 
cardápios e influenciando na mudança de hábitos alimentares das crianças e 
conseqüentemente das famílias. O grupo procurava trabalhar de forma inte-
grada, buscando identificar os problemas de saúde das crianças ou dos pais e 
dando os encaminhamentos cabíveis a cada caso.

A Creche foi uma alternativa concreta de apoio ao aleitamento materno, se-
guindo normas já definidas pelo Ministério da Saúde por meio da Coordena-
ção Materno-Infantil, a qual teria como finalidade planejar, orientar, coordenar, 
controlar, auxiliar e fiscalizar as atividades de proteção à maternidade, à infân-
cia e à adolescência.

A área destinada à creche pelo Ministério foi de 1.600m², localizada no térreo 
do anexo do edifício sede do MS, ala A, na qual permanece até nossos dias. 
Esse espaço foi considerado adequado, posteriormente, para serem atendidas 
em torno de 100 crianças na faixa etária já mencionada conforme indicação 
da Portaria MS/GM n.º 321/88, que a classifica como de médio porte quan-
do esta tem capacidade programada de atendimento de 51 a 100 crianças 
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(BRASIL, 2001)3. O regime de funcionamento previsto foi de semi-internato, 
compreendido no horário de 8 às 17h45, de segunda a sexta-feira.

3 Portaria MS/GM nº. 321 de 26/5/1988 publicada no DOU de 27/5/1988 e republicada em 9/9/1988 por ter 
saído com incorreção (BRASIL, 2001).
Assunto: Com base em sua própria experiência, o Ministério da Saúde regulamentou o funcionamento de cre-
ches em todo território nacional, aprovando normas e padrões mínimos, destinados a disciplinar a construção, 
instalação e o funcionamento de creches. 
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições (...) resolve:
I – Aprovar as normas e os padrões mínimos, que com esta baixa, destinados a disciplinar a construção, insta-
lação e o funcionamento de creches, em todo o território nacional.
II – As normas e os padrões aprovados por esta Portaria deverão ser observados pelos órgãos e entidades 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, e dos Municípios, bem como pelas empresas e 
instituições privadas.
III – Compete às secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, a fiscalização do 
cumprimento das normas baixadas por esta Portaria, sem prejuízo da observância de outras normas federais 
e estaduais supletivas sobre a matéria.
(......)
2.8. Creche de médio porte: é a creche com capacidade programada para um número de 51 a 100 crianças
(......)
4. Capacidade da creche: 
4.1. a capacidade da creche deve ser estabelecida levando-se em conta os seguintes fatores: a) garantia de 
bom atendimento; b) custos com a construção e equipamento; c) custos operacionais e de manutenção.
4.2. Recomenda-se como capacidade mínima da creche, a estabelecida em 50 (cinqüenta) crianças, consi-
derando o alto custo operacional em instituições com menor capacidade
8.4. Para efeito de cálculo de construção da creche, não foram considerados o recreio descoberto e o solário. 
“A área mínima para todas as salas para crianças de zero a seis é l,50m2 por criança atendida considerando 
a importância da organização dos ambientes educativos e a qualidade do trabalho. Parâmetros Básicos de 
Infra-Estrutura para IEI. MEC.2006.
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A Creche Narizinho foi idealizada, concebida e im-
plantada dentro dos padrões que melhor se apli-
cavam a esse tipo de atividade na ocasião, tanto 
no aspecto físico, administrativo, de assistência à 
saúde, como pedagógico. Sua estruturação vis-
lumbrou que fosse mais que um simples lugar de 

permanência da criança no momento em que seus 
pais estivessem trabalhando, mas também um lu-

gar agradável, educativo, uma continuação do lar e da 
família. Que não fosse apenas uma unidade de prestação 

de serviço à criança, mas, também, um centro polarizador de 
interesse e irradiador de ação social.

Utilizando as palavras da coordenadora da equipe técnica, enfermeira Daizê 
Pinho Vechi:

(...) a creche surge com características diferentes quando comparada 
a outras congêneres, neste caso, por exemplo, ela funciona pratica-
mente ao lado do local de trabalho das mães. Explica ainda, que na 
medida em que cabe ao Ministério ditar normas e regulamentos em 
relação a esse tipo de assistência social, em todo o País, a creche 
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servirá também como um verdadeiro laboratório, e suas expe-
riências fatalmente influirão nas decisões que daqui por diante 
serão tomadas em relação ao setor.

A história da Creche Narizinho, desde a sua gestação e nascimento, está 
intimamente relacionada à história da Asmisa4. Este casamento, Asmisa 
e Ministério da Saúde, durou até 31 de dezembro de 1995, quando o Mi-
nistério da Saúde por motivo de força maior rescindiu definitivamente o 
contrato de manutenção da Creche por essa associação. 

Assim, nasceu a Creche que hoje conhecemos. O caminho foi recheado 
de sucessos e dificuldades nesses anos de existência. Porém, em todas 
as situações, com mais ou menos dificuldades, ela teve seu objetivo pre-
servado e perseguido com garra, determinação e dedicação por todos que 
fizeram parte de sua história.

4 Extrato do Estatuto da Associação dos Servidores do Ministério da Saúde (Asmisa). DOU de 14/5/1982. 
Foi fundada em 6/3/1974 como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter associativo, cultural, 
recreativo, de âmbito nacional, com personalidade jurídica de direito privado, sofreu intervenção em 
8/4/1996 e foi posteriormente extinta. Ofício n.º 154/96, de 30/5/1996. Expediente n.º 43.695/96. 
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Segunda parte

História Narrada em Fatos

1 Falta de Institucionalização 
da Creche Narizinho1 

Em 1992, por ocasião da renovação do contrato de parceria MS 
e Asmisa, verificou-se a falta do “caráter de instituição” da 
Creche Narizinho, tornando-se esse fato o principal obs-
táculo ao seu pleno funcionamento. Essa situação só co-
meçou a ser modificada com a edição do DEC n.º 977, de 
10 de novembro de1993, o qual dispõe sobre a assistência 
pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores pú-
blicos da administração pública direta, autárquica e funda-
cional. Fez-se necessário, então, uma adequação da situação 
da Creche com as orientações contidas nesse decreto. 

1 Nota n.º 001 CODER/SGRH/SAA/MS DE 13/6/1995. 
Assunto: A Nota fala da composição da creche no tocante ao contrato com a Asmisa, a situação em que 
se encontrava frente ao impasse de solução de continuidade do contrato e a análise das possibilidades de 
encaminhamento. 
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No exercício de 1994, o Ministério da Saúde, atendendo à solicitação do Mi-
nistério da Administração e Reforma do Estado (MARE), através do processo 
000368/95-72, retificou a Portaria MS/GM n.º 1.672/94 publicada posterior-
mente no BS n.º 22, p. 3, de 2 de junho de 1995, na qual incluía a Creche Na-
rizinho na Estrutura Orgânica do Ministério da Saúde, ocupando dessa forma 
o espaço que de fato lhe pertencia. Com isto, deu-se início ao processo de 
solução do problema cuja institucionalização estava indefinida até então no 
próprio Ministério da Saúde.

Em cumprimento às determinações do Decreto n.º 977/93, ainda em 1994, 
pela Portaria MS/GM n.º 1.851, de 7 de novembro1994, o Ministério da Saú-
de aprovou e editou o seu Plano de Assistência Pré-Escolar constante no 
Processo de n.º 46040.003091/94-31. Essa portaria, de certa maneira, veio 
reforçar o entendimento de pertinência da Creche na estrutura organizacional 
do Ministério da Saúde. 

Somente a partir da edição do Decreto n.º 2.477/98, o qual aprova a estru-
tura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e funções 
gratificadas do MS, a Creche Narizinho passa a fazer parte da Coordenação 
de Assistência ao Servidor (CAS), hoje chamada de Coordenação de Atenção 
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Integral à Saúde do Servidor, como Serviço de Assistência Materno Infantil e 
Puericultura (Samip).

O ato de criação pelo qual o mantenedor formalizou a intenção de criar e 
manter a Creche Narizinho, e seu posterior reconhecimento na estrutura or-
ganizacional do Ministério, não foi suficiente para se considerar autorizado o 
seu funcionamento como uma instituição de ensino que é. Faz-se necessário 
requerer o credenciamento junto ao órgão próprio do Sistema de Ensino como 
uma instituição de educação infantil, implicando, inclusive, no comprometi-
mento e na sujeição do seu funcionamento às normas do respectivo Sistema 
de Ensino. 

A LDB/96 em seus artigos 9.º, 10 e 11 orienta que os órgãos responsáveis 
pelo respectivo Sistema de Ensino deverão baixar normas complementares, 
autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de educação infan-
til. Determina ainda que os Sistemas de Ensino deverão prever medidas para 
que as creches e pré-escolas atendam progressivamente às exigências legais. 

Aos Conselhos Estaduais de Educação cabe elaborar critérios para credencia-
mento de instituições de educação infantil, com base em diretrizes emanadas 
pelo Conselho Nacional de Educação, credenciar os estabelecimentos públi-



"No dia 27/03/2002, nasceu 
nossa princesinha Lorenna. 
Com seis meses de vida, nós 
a deixamos aos cuidados 
da Creche Narizinho, onde 
ela permaneceu até os 
três anos e foi tratada 
com muito amor e carinho. 
Estamos neste momento 
com nossa segunda filha, 
Natália, que com seis meses 
de idade também começou a 
freqüentar a Creche Narizinho 
que é sinônimo de capacidade 
e conforto para os pais."

Donizete e Tânia, 
março de 2007
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cos e privados de seu sistema e dos municípios que optaram por integrar o 
sistema único de educação básica.

Os Sistemas de Ensino são incumbidos de definir normas de gestão demo-
crática dos estabelecimentos públicos de educação infantil, atendendo aos 
princípios de participação dos profissionais da educação, da família e da co-
munidade na elaboração e execução do projeto pedagógico da instituição e 
de participação da comunidade escolar.

Resta à Creche Narizinho e a seu patrono, portanto, seguir os ditames da lei 
no que tange aos procedimentos para a obtenção de autorização e credencia-
mento junto aos órgãos competentes do Sistema de Ensino.

2 Desestruturação e Intervenção na Associação 
dos Servidores do Ministério da Saúde 

Quando da edição do Decreto n.º 977/93, a Asmisa operava não só com a fo-
lha de pessoal e despesas correntes da Creche, mas também com uma série 
de convênios com instituições privadas, que eram remuneradas com recursos 
da Assistência Pré-Escolar repassados pelo Ministério da Saúde. 
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O decreto supracitado faz a distinção entre a assistência direta – aquela pres-
tada por creches próprias; e a indireta – a que implica na consignação de 
valores na folha de pagamento, ou seja, por meio do auxílio pré-escolar, em 
valor expresso em moeda referente ao mês em curso, 
que o servidor receberá do órgão ou entidade. No caso 
da Creche Narizinho, a forma direta de atendimento foi 
a estabelecida. Esgotou-se assim, a outra fonte real e 
única de recursos que a Asmisa pudesse manipular, 
dentro do Programa de Assistência Pré-Escolar.  

É importante ressaltar, que a Asmisa atuou em parceria 
com o MS durante 12 anos sem jamais ter recebido, a 
título de taxa de administração ou a qualquer pretexto, 
valores que não os correspondentes às despesas com 
a Assistência Pré-Escolar. No entanto, utilizava-se de 
sua condição de instituição privada, aplicando no mer-
cado financeiros os valores repassados pelo programa 
até quando se esgotassem os prazos para a liquidação de suas despesas. As-
sim, deixando de operar os recursos da modalidade indireta, o contrato com a 
Asmisa restringiu-se à manutenção da Creche, cujas despesas são de caráter 



"Conheci a Creche 
em 1997, em um dos 
momentos mais delicados 
para uma mãe, que era o 
retorno ao trabalho após 
a licença maternidade, e 
o órgão que trabalhava 
acabara de ser extinto.
Não conhecia o trabalho 
da instituição, fui 
convidada a fazer parte 
do quadro da Creche, 
sendo recebida com muito 
carinho por todos, aceitei 
o convite, gostei tanto 
que estou até hoje."
Maria de Lourdes S. Faria 

Março/2007
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emergencial. A estabilização da moeda nacional na época, por seu turno, veio 
corroborar também com o colapso definitivo das contas da Asmisa. 

Com base na análise da situação na qual a Asmisa se encontrava e sob a orien-
tação da Cofic/Ciset/MS, a qual havia impugnado as despesas realizadas com 
os contratos administrativos n.º 001/94 e n.º 001//95 ambos celebrados com 
a Asmisa para a manutenção da Creche Narizinho, a Coordenadora de Recur-
sos Humanos do MS, senhora Dirce Barbosa dos Santos, encaminha Nota da-
tada de 28 de dezembro de 1995, à chefia de Gabinete do Ministério da Saú-
de, propondo a rescisão do que foi o último contrato entre o MS e a Asmisa.

Desta feita, em 31 de dezembro de 1995, foi rescindido o contrato de n.º 
001/1995 celebrado entre o Ministério da Saúde e a Asmisa, por imposição 
legal, não podendo ser prorrogado, nem mesmo mediante Termo Aditivo. 2

Em 8 de abril de 1996, tomou posse a Junta Interventora da Asmisa, eleita 
com a função de proceder a transição da parceria que se havia rompido3. Ini-
2 Parecer do TCU, analisando caso idêntico à situação que se encontrava a creche Narizinho, concluiu ilegal 
o contrato, no caso, Comissão de Valores Imobiliários (CVM) com a sua associação. TC-014.466/94-5 em 
24/10/1995. DOU n.º. 214, de 8/11/1995.
3 Termo de Posse da Junta Interventora da Asmisa a partir de 8/4/1996. Documento do 2.º Ofício de Notas e 
Protesto. Brasília, 8/4/1996. Ofício n.º 154/96 – Asmisa de 30/5/1996. “(...) foi eleita uma Junta Interventora 
(...) responsável pela Associação”. 
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cia-se, portanto, uma nova fase na história da Creche Narizinho, cuja atuação 
sempre se apresentou como importante aspecto do sistema de recompensa 
do Ministério da Saúde, entendida como área estratégica de resultados e com 
ótima aprovação por parte dos seus usuários.

3 Mão-de-obra da Creche por Ocasião 
do Encerramento da Parceria 
Ministério da Saúde e Associação dos 
Servidores do Ministério da Saúde 

Desde a assinatura dos dois últimos contratos firmados entre o MS e a Asmi-
sa, n.º 001/94 e posteriormente n.º 001/95, cujo objeto era apoiar a conse-
cução das atividades previstas no Plano de Assistência Pré-Escolar, na mo-
dalidade direta, foi entendimento unânime que o MS deveria buscar meios de 
substituir gradativamente a força de trabalho contratada exclusivamente pela 
Asmisa para atuar na Creche. 

Essa substituição deveria ser feita por funcionários do quadro da Adminis-
tração Pública Federal, já que a Creche constituía-se como uma instituição 
pública e pertencente à estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Seria 
uma fase de transição de modo a evitar a descontinuidade do trabalho ali de-
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senvolvido, ao mesmo tempo em que daria o mínimo de estabilidade para os 
profissionais e pais envolvidos na questão.

Esforços neste sentido não foram economizados. Entretanto, os efeitos foram 
mínimos. Dentre as muitas iniciativas da Coordenação-Geral de Recursos Hu-
manos empreendidas, destacamos:

•	 convocação	 de	 servidores	 lotados	 neste	 Ministério	 e	 no	 Fundo	
Nacional de Saúde (FNS), na categoria de “auxiliar de creche” e 
mesmo outras categorias, que estivessem interessados em exer-
cer suas atividades institucionais na Creche. O número de pessoas 
interessadas foi aquém das necessidades; 

•	 solicitação	 junto	ao	Ministério	da	Administração	Federal,	 para	a	
absorção de funcionários oriundos do Ministério do Bem-Estar So-
cial, que havia sido extinto. Incluindo o caso, por exemplo, dos fun-
cionários da Legião Brasileira de Assistência (LBA), que foi extinta 
em 1995.

É bom lembrar que o trabalho de identificação desses servidores e a adesão 
dos mesmos para responder de pronto à demanda da Creche foi uma ativida-
de que requereu tempo e trabalho, posto que não bastava pesquisar a qua-
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lificação do servidor, pois muitos não demonstraram ter perfil adequado para 
o trabalho e outros não desejavam mais lidar diretamente com crianças. Os 
poucos interessados que restaram necessitaram de treinamento adequado, o 
que foi feito com muito empenho por ambas as partes.

Vale relatar ainda que, com o encerramento definitivo da parceria MS-Asmisa 
em 31 de dezembro de 1995, coube ao Ministério da Saúde assumir a to-
tal operacionalização da Creche, implicando com isso na demissão de todo o 
quadro de pessoal existente, pois, mesmo prestando serviço exclusivo à Cre-
che, eram funcionários da Associação. Esta foi a alternativa mais adequada, 
sugerida pela Secretaria de Controle Interno (Ciset). 

A solução encontrada e utilizada garantiu, de um lado, a perspectiva de con-
tinuidade das atividades da Creche, por outro lado, causou grande impasse, 
pois a Asmisa não teve recursos financeiros suficientes para bancar as in-
denizações de cunho trabalhista e previdenciário, provocando dessa forma, 
ações judiciais por parte dos trabalhadores.

Após quatro meses com as atividades suspensas devido à transição, em 8 de 
abril de 1996 a Creche Narizinho voltou a funcionar, já pertencendo, de fato, à 
estrutura organizacional do CGRH/MS. 
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O quadro de pessoal, como já referido, foi recrutado exaustivamente. Era com-
posto por servidores do Ministério da Saúde e do Fundo Nacional de Saúde, 
além de estagiários (estudantes do curso de Magistério)4, excetuando-se os 
serviços de cozinha, lavanderia e limpeza, executado por empresa terceiriza-
da já presente no Ministério. Quanto às crianças, nesse reinício de atividades 
eram 30, na faixa de 3 meses a 2 anos, número ainda pequeno devido à pre-
cariedade das condições de pessoal já relatada. 

4 Carência de Pessoal Técnico 
Próprio do Ministério

Ainda existe no cotidiano da Creche esse problema, devido à não-renovação 
do quadro permanente de servidores. O último concurso realizado no âmbito 
do Ministério da Saúde deu-se em 1984. Houve outro concurso em 2003, 
no Ministério da Saúde, para contratação por tempo determinado para aten-
der à necessidade temporária de excepcional interesse público de acordo 
com a Lei n.º 8.742/93, mas não foram contemplados servidores direta-
mente para a Creche. 

4 A partir do segundo semestre de 1995 foi implantado o Programa de Estagiários da Creche. Hoje eles estão 
amparados pela PT/MP n.º 8 de 23/1/2001 (BRASIL, 2001) que por sua vez tem como base a Lei nº 6.494 de 
7/12/1977 (BRASIL, 1977).



"Há um ano e três meses, 
senti-me contemplada ao 
assumir no Samip a Creche 
Narizinho como pediatra. 
Desde então, um novo olhar 
- mais reflexivo - me invadiu 
quando percebi a grandeza e 
o caráter desta nova jornada 
profissional: colaborar e 
assegurar, no "construir" do 
novo cidadão, a integralidade 
biopsicossocial num trabalho 
em equipe, aliás, muito 
gratificante e surpreendente."

Jacira Maria Gomes da Silva,  
julho de 2007.
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A carência de pessoal técnico, quantitativamente, é tema atual das reuniões 
com a Coordenação-Geral de Recursos Humanos, apesar dos esforços em-
preendidos pela atual coordenação. No início de 2006 foram contratadas três 
professoras sob a forma de serviço terceirizado, situação essa comum no MS, 
em 2007, aumentou o número de postos para cinco. A questão foi atenuada, 
mas a Creche continua não atingindo sua capacidade máxima de atendimen-
to, por falta de professores, apesar da significativa lista de espera. 

A intenção da administração é nunca perder de vista a qualidade do servi-
ço prestado, por isso não se pode sobrecarregar os servidores mesmo com 
toda dedicação e esforço empreendido por eles. Também, deve-se respeitar 
a legislação em vigor, Parecer CNE/CEB nº 22/98 com base na LDB que reco-
menda:

•	 Crianças	de	zero	a	1	ano:	 
6 crianças – 1 professor

•	 Crianças	de	1	a	2	anos:	 
8 crianças – 1 professor

•	 Crianças	de	2	a	3	anos: 
12 a 15 crianças – 1 professor
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O problema da força de trabalho básica da Creche, isto é, de professores é 
amenizado com a utilização de estagiários dos cursos de graduação das áreas 
relacionadas com a educação infantil, conforme orienta a Portaria nº 08/2001 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A utilização da mão-de-obra estagiária é um fato de grande relevância. Por 
um lado, dá oportunidade a esses estudantes de trazerem para a prática os 
conhecimentos estudados na faculdade, instrumentalizando, de certa forma, 
o futuro professor, para ter condições de exercer com qualidade a dupla tarefa 
de cuidar e promover a criança. Assim, a creche se mostra como pólo difusor 
de conhecimentos e de vivências dentro de sua proposta de trabalho. Do outro 
lado, gera certa insegurança quanto à estabilidade na rotina da instituição, 
devido à alta rotatividade dos aprendizes pelo caráter temporal do serviço. 

Cabe relembrar que por ocasião da criação da Creche foi proposto que ela de-
veria se posicionar como um laboratório, de modo a influenciar positivamente 
decisões futuras no campo da educação e da saúde infantil. 

O Ministério da Saúde com base então em sua própria experiência, regula-
mentou o funcionamento de Creches em todo território nacional, aprovando 
normas e padrões mínimos, destinados a disciplinar a construção, instalação 
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e o funcionamento das mesmas. Essa regulamentação deu-se com a 
edição da Portaria MS/GM n.º 321, de 26 de maio de 1988. 

A Creche Narizinho, assim sendo, cumpre desde a sua criação a função 
social no sentido de servir de exemplo e de parâmetros para a saúde e 
educação infantil na faixa de 4 meses a 3 anos.

5	 Formação	do	Profissional	da	Educação

A concepção de educação infantil explicitada no novo ordenamento 
constitucional já abordado acima, exige que as formas regulares de for-
mação e especialização, bem como os mecanismos de atualização dos 
profissionais sejam asseguradas, pois o professor, ao lidar com a criança 
pequena, tem à sua frente o grande desafio de integrar as funções indis-
sociáveis de cuidar e educar.

Inicialmente é preciso que se destaque o que determina a Lei n.º 
9.394/96 – LDB:

Art. 62. 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 



"Sou servidora do 
Ministério da Saúde 
desde 1984. Sempre fui 
admiradora da Creche 
"Narizinho". Meu primeiro 
filho, Arthur, ficou de 7 
meses (2004) a 3 anos 
e meio (2006). Sempre 
foi acolhido por todos os 
servidores da Creche com 
muito carinho, paciência 
e, o mais importante, com 
profissionalismo. Hoje, 
Natália, com 6 meses, 
está usufruindo do mesmo 
trabalho brilhante que 
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plena, em universidades e institutos superiores de educação, admi-
tida, como formação mínima para o exercício do magistério na edu-
cação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996)

Art. 87 § 4º. “Até o fim da Década da Educação somente serão ad-
mitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 
treinamento em serviço”.

A legislação nos aponta, como exposto, que o ingresso hoje do profissional na 
carreira educacional mesmo que seja na primeira etapa da educação básica 
exige uma habilitação própria do magistério. A formação de professores de 
educação infantil deve responder à nova concepção de creche e pré-escola, a 
qual lhe confere caráter educativo. 

É importante dizer ainda que o prazo limite previsto para tal qualificação, qual-
quer que seja a caracterização da instituição de ensino, dar-se-á em dezem-
bro de 2007 com o encerramento do que foi chamado de década da educa-
ção. Dentro do mesmo prazo será também exigida a escolaridade de Ensino 
Médio para outros profissionais, admitindo-se, como mínimo, o Ensino Funda-
mental (Conforme LDB/96 art. 87).



a Creche "Narizinho" 
proporciona aos filhos 
dos servidores. Só tenho 
a agradecer e confessar 
que vou para meu trabalho 
tranqüila, pois sei que 
minha filha está bem 
cuidada e amada".

Alcinda Hozana 
 Março de 2007
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A habilitação para a função do professor de educação infantil deve ser espe-
cífica, por se tratar de uma fase da vida totalmente dependente, com carac-
terísticas próprias, exigindo mais atenção por parte do adulto preceptor. Além 
do mais, ao trabalhar diretamente com a criança no período mais importante 
de sua vida, a Creche atinge também os pais, muitas vezes no início da forma-
ção da família e mais receptivos. 

Segundo a Psicóloga Social, doutora Fúlvia Rosemberg, a atual formação em 
magistério, mesmo quando complementada com especialização em pré- 
escola, é insuficiente porque tem negligenciado dentre outras, a dimensão do 
cuidado, função indissociável do educar de crianças pequenas, principalmen-
te quando acolhidas em período integral.

A Creche Narizinho, cônscia das exigências da lei, respeita e considera impor-
tante, como requisito para a seleção de novos profissionais, de maneira espe-
cial a de professores, a formação requerida para desempenhar com qualidade 
a função socioeducativa de professor de educação infantil.

No que tange à formação continuada, a LDB/96 no Art. 63, III, define que As 
instituições formativas deverão manter “programas de formação continuada 
para os profissionais de educação dos diversos níveis”. Além disso, estabelece 
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no art. 67, II, que os sistemas de ensino deverão promover “aperfeiçoamento 
profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado 
para esse fim”. Tal perspectiva amplia o alcance da formação continuada.

A formação continuada, que não se trata de uma correção de um curso por 
ventura precário, é levada a sério por todos na Creche. É uma reflexão per-
manente das práticas do professor, compatíveis com as exigências da clien-
tela e a proposta pedagógica já estabelecida pela comunidade escolar. Essa 
formação é realizada em momentos previamente destinados ao treinamento 
em serviço ou no cotidiano da Creche, com interferências pontuais quando as 
situações observadas requererem um posicionamento imediato. 

O treinamento em serviço, como é comumente chamado, assumiu importân-
cia fundamental durante a década da educação e desempenha papel central 
na atividade do profissional. O educador necessita constantemente repensar 
e aperfeiçoar sua prática docente. O treinamento aumenta a eficácia pedagó-
gica e a qualidade do que se ensina, sobretudo após alguns anos de experiên-
cia no ensino formal. Vale dizer que o plano de capacitação permanente dos 
recursos humanos é um item relevante para a obtenção de credenciamento 
como instituição de educação junto ao Sistema de Ensino.
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Cabe ao professor, como profissional da educação infantil, participar da ela-
boração da proposta pedagógica, sendo parte efetiva no planejamento e nas 
avaliações das atividades pedagógicas e de articulação com a comunidade 
escolar, zelando pela aprendizagem das crianças e respeitando suas pecu-
liaridades. Deve também e, sobretudo, ser sujeito de seu próprio desenvolvi-
mento profissional. Isto é, participando ativamente dos programas, projetos e 
ações de formação continuada proposto pela Creche os quais visam somente 
qualificar o trabalho docente. Esse posicionamento está disposto no Plano 
Nacional de Educação – PNE/2001 como compromisso social e político do 
magistério.

Sistematicamente, há um horário reservado chamado de “coordenação peda-
gógica” em que os professores fazem o planejamento, revezando entre si em 
manhã ou tarde, de modo que todos tenham a oportunidade de participar sem 
ter suspensas as atividades com as crianças. 

Nesses encontros semanais, além da programação pedagógica é previsto um 
aperfeiçoamento em serviço, com análise e discussão de temas relativos à 
sua ação, estudos de casos, correção de rumos da prática, entre outros. Esse 
é o momento em que os professores se encontram sob a orientação da equi-



48

pe técnica, na primeira parte, para depois seguirem a programação do plane-
jamento para a semana. 

A coordenação pedagógica como acima exposta, nada mais é que a aplicação 
das orientações do PNE/2001, ao afirmar que as instituições de ensino devem 
destinar entre 20 a 25% da carga horária dos professores para a preparação 
das aulas, avaliações e reuniões pedagógicas.

6 Cuidar e Educar – Novo Cenário 
para a Educação Infantil

A atenção à criança de zero a seis anos sofreu profundas modificações es-
pecialmente na década da Educação (1997–2007), conseqüência do novo 
ordenamento constitucional e legislativo brasileiro iniciado pela Constituição 
Federal de 1988. Esse ordenamento está marcado por uma inovadora con-
cepção de zelo à infância, que leva em conta inclusive sua condição especial: 
a de pessoa em formação. Atribuiu-se à criança a condição de cidadã, cujo 
direito à proteção integral deve ser assegurado pela família, pela sociedade e 
pelo poder público com absoluta prioridade, ficando a centralidade das ações 
na área da Educação. Os sistemas de ensino são então os responsáveis pelo 
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gerenciamento e a supervisão de creches e pré-escolas, cujo credenciamento 
é fornecido pelas redes municipais ou estaduais de educação.

A Constituição de 1988, com a inclusão da creche no capítulo da Educação, 
art. 208, explicita a função eminentemente educativa à qual se agregam as 
ações de cuidado. Esse trabalho pedagógico objetiva atender tão-somente 
as necessidades determinadas pela especificidade do desenvolvimento das 
crianças dessa faixa etária e contribuir para a construção e o exercício da 
cidadania.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, ou simplesmente LDB/96), no capítulo sobre a Educação 
Básica, trata da Educação Infantil nos seguintes termos:

Art. 29. “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da 
família e da comunidade.”

Ainda:
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Art. 30. “A educação infantil será oferecida em:

I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças até três 
anos de idade; 

II - Pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos.”

Em resumo, pode-se dizer que a legislação ampara de forma clara e 
contundente a educação infantil quando enfatiza que:

•	 a	creche	e	a	pré-escola	constituem	simultaneamente	um	
direito da criança de acesso à educação e um direito e 
uma opção da família de compartilhar a educação de seus 
filhos em equipamen tos sociais; 

•	 o	Estado	tem	deveres	também	para	com	a	educação	das	
crianças de zero a seis anos, devendo criar condições para 
a expansão do atendimento e a melhoria da qualidade;

•	 a	creche,	assim	como	a	pré-escola,	é	equipamento	educa-
cional e não apenas de assistência. 



"O que a Creche"Narizinho" 
significa para os meus filhos?
A Laís ficou de 5 meses até 3 
anos de idade. Vivia contando e 
contando histórias. Recebeu muito 
afeto e estímulo para aprender. 
Hoje é uma menina saudável e com 
ótimos hábitos alimentares.  
O Lucas hoje está com quase 2 
anos e fazendo parte do Maternal II, 
sabe fazer belos rabiscos e gosta 
de brincar com os colegas. As 
professoras são muito carinhosas 
na estimulação do desenvolvimento 
e crescimento do Lucas". 

Flávia Tavares Silva Elias 
Março/2007
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Com base nesses fundamentos legais, ganha corpo a nova concepção de 
educação infantil constante da integração das funções de cuidar e educar. 
São duas funções básicas, indispensáveis e inseparáveis, que objetivam com-
pletar de forma diferenciada a ação da família e da comunidade, mas sem 
pretender substituí-las. O atendimento às crianças dessa faixa etária redi-
mensiona o caráter de amparo e assistência, de cuidar e educar, para o de 
desenvolvimento integral da criança. 

Outros aspectos relevantes sugeridos na LDB/96, expressos nos artigos 88 
e 89, referem-se à base documental da instituição, ou seja, ao estatuto (ou 
ao regimento) e à necessidade de integração desta ao respectivo sistema de 
ensino, conforme dispositivos dessa lei.

Cabe explicar que integrar a creche ao sistema de ensino significa:

•	 fazer	parte	deste,	seguindo	suas	normas	e	regulamentações	para	
credenciamento e funcionamento, sem perder suas características 
históricas e o respeito às suas diversidades culturais;

•	 estar	sujeita	à	supervisão,	ao	acompanhamento,	ao	controle	e	à	
avaliação do sistema de ensino.
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Dessa forma, é um dever e uma obrigação pertencer ao sistema de ensino, e 
não uma opção da instituição ou do sistema, ao mesmo tempo em que res-
ponde às necessidades e aos direitos das crianças de zero a seis anos. 

Considerando então esse novo cenário traçado para a educação infantil, a 
creche Narizinho buscou ajustar suas condições de trabalho e seus procedi-
mentos às orientações e aos regulamentos oficiais.

Assim, em 2003 foi feita uma reforma em todo o espaço físico destinado às 
atividades da creche, de modo a implementar e oferecer condições compatí-
veis com os requisitos definidos pelo Plano Nacional de Educação (PNE), bem 
como adequá-la aos conceitos de sustentabilidade, acessibilidade universal e 
à proposta pedagógica, para garantir maior qualidade no ambiente infantil e 
de seus profissionais. Nesse período, as crianças tiveram de ser deslocadas 
para outros espaços alugados fora do MS, para não ser interrompido o aten-
dimento.

Com base nas orientações oficiais, especialmente nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, o Samip – Creche Narizinho, no decorrer de 2006, dando-se o im-
pulso que faltava para ser iniciada essa integração, foi finalizada a construção 
de uma série de documentos básicos necessários para o seu direcionamento, 
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ao mesmo tempo em que o habilita a dar continuidade ao processo 
de credenciamento da instituição. São eles: Projeto Político 
Pedagógico (PPP) e Regimento Interno, cada um com 
os seus desdobramentos no campo teórico 
e prático.

Necessário se faz prosseguir, portanto, 
nesse intento de formalizar, dar “caráter 
institucional” ao Samip, efetivando de fato 
a sua integração ao respectivo sistema 
de ensino. Esse ato lhe trará benefícios, 
permitindo a concretização plena do seu 
propósito explicitado desde a sua criação, 
além de projetar o Samip – Creche Narizinho 
no cenário nacional da educação e da saúde em 
ambiente infantil.
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Nossas crianças têm direito:
(MEC – 1995)

À brincadeira

À atenção individual

A um ambiente 
aconchegante, seguro 

e estimulante

A desenvolver sua 
curiosidade, imaginação e 

capacidade de expressão

A uma especial atenção 
durante seu período de 

adaptação à creche

A desenvolver sua 

identidade cultural, 

racial e religiosa

Ao movimento em 

espaços amplos

À proteção, ao 

afeto e à amizade

A expressar seus 
sentimentos

À higiene e à saúde

A uma alimentação sadia

Ao contato com a natureza
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Considerações Finais

A história da Creche Narizinho contada sob o 
ponto de vista do registro oficial teve o objetivo 
de resgatar e colocar em forma de anais um 
benefício sonhado pela Asmisa, incorporado e 
efetivado pelo Ministério da Saúde e bem utilizado 
pela comunidade a qual se destinou. Não 
se pode deixar que se percam no tempo 
as vivências que mostram como foram 
percorridos os caminhos, resolvidos seus 
impasses e conquistado bons resultados.

O panorama traçado pela Creche 
 Narizinho, fruto de muitas lutas, incertezas 
e sucessos são nada mais que sonhos que se torna-
ram realidade e muito bem alicerçados a tal ponto que 
mesmo diante das maiores dificuldades conseguiu su-
perar e se mantém firme e forte, lutando para permanecer 
no cenário da educação e saúde infantil como referência.
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Ter um norte com propostas pedagógicas alicerçadas no que há de melhor 
no campo da educação, fundamentada e integrada na respectiva legislação 

é condição de um processo de melhoria de qualidade na 
prestação de um serviço. 

Cabe também ao Poder Público, no seu papel de proponen-
te da lei e de ações para sua viabilização, acompanhar e 
avaliar a sua aplicação. 

A educação infantil, destacada pela nova LDB/96 como di-
reito e integrada ao Sistema de Ensino, situação inexistente 
nas legislações anteriores, impôs a necessidade de regula-
mentação nos diversos níveis de poder, de modo a garantir 
e orientar para a consecução dos objetivos propostos e se 
alcançar os padrões básicos de qualidade no atendimento 
das crianças. Urge cumprir essas determinações.

Finalizando, desejamos que esta história e a forma como 
foi produzida e apresentada, sirva não só como referência, mas como motivo 
para ações de prestação de serviços cada vez melhores por meio do Serviço 
de Assistência Materno-Infantil e Puericultura – Creche Narizinho.
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"Eu entrei na Creche com 5 
meses, aprendi a andar, falar, 
correr, pular e brincar.
Eu gostava muito da creche, 
das muitas brincadeiras e 
das músicas do tio Levi.
Hoje tenho 9 anos e gosto 
muito de crianças e gosto 
muito de visitar a creche".
Lorenna Faria dos Santos - 9 anos 

Março/2007
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Anexo

Outros Documentos

1. Aviso
Aviso S/N.º MS/GM para o Presidente do Tribunal 
de Constas da União de 14/6/1996.
Aviso GM/MS n.º 526, para Ministro 
do MARE, em 19/7/1996. 

2. Boletim de Serviço
Boletim/Asmisa Ano I n.º 2 de 2/5/1985.
Boletim/MS n.º 22/1995.

3. Contrato
Contrato AsmisaMS com vigência 
de 1.º/2/1989 a 31/12/1989. 
Contrato de Parceria da AsmisaMinistério 
da Saúde n.º 001/94. 
Contrato MS/GM n.º 001. SAA/MSAsmisa 
de 6/7/1995. DOU n.º 129, de 7/7/1995. 
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4. Diligência
Diligência Cofin/Ciset/MS n.º 004/95, de 13/6/1995.
Diligência Diaco/Cofis/Ciset/MS 
n.º 008/95 de 3/8/1995.

5. Exposição de motivos
Exposição de Motivos n.º 001/
CGRH/MS, em 16/7/1996. 

6. Memorando
Memo/Creche Narizinho /CGRH/SAA/
MS n.º 77, de 7/11/1995.
Memo/CGRH n.º 368, em 19/12/1995. 
Memo/Creche Narizinho /CGRH/SAA/
MS n.º 13, de 13/3/1996.

Memo/Creche Narizinho n.º 36 de 24/5/1996.
Memo/Creche Narizinho n.º 97,em 14/11/1997. 

7. Nota
Nota Coder/CGRH/SAA/MS n.º 001, de 13/6/1995.
Nota SAA/MS – Expediente n.º 78.849/95, de 18/12/1995. 
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8. Ofício
Ofício/Asmisa n.º 81, de 1.º/6/1983. 
Ofício/MS n.º 1.336, de 28/12/1995 
Ofício/Asmisa n.º 154/96 de 30/5/1996

9. Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica.
Parecer CNE/CEB n.º 10/1997
Parecer CNE/CEB n.º 01/1999.
Parecer CNE/CEB n.º02/1999.

10. Portaria
Portaria GM/MS n.º 400, de 6/12/1977. 
Portaria Asmisa n.º 25, de 11/11/1981.
Portaria MS/GM n.º 57, de 9/3/1982.
Portaria MS/GM n.º 321, de 26/5/1988.
Portaria MS/GM n.º 1.884, de 11/11/1994. DOU n.º 237, de 15/12/1994. 

11. Resolução
Resolução CNE/CEB n.º 03/2005. DOU de 8/8/2005.
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