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RESUMO 
 
 

Nesta dissertação de mestrado, apresentam-se os resultados finais da pesquisa vinculada 
ao Grupo de Pesquisa “História da educação e do ensino de língua e literatura no Brasil” 
(GPHEELLB), coordenado por Maria do Rosario Mortatti. Com o objetivo de contribuir 
para a produção da história e preservação da memória da educação no município de 
Marília/SP e subsidiar pesquisas correlatas, focalizam-se, aspectos ainda pouco 
explorados da história da creche na cidade de Marília/SP, por meio do estudo da história 
da Creche “Ignácio de Loyola Torres” e do Berçário Municipal “Mãe Cristina”. A 
Creche foi fundada pelos integrantes do Núcleo Espírita “Amantes da Pobreza”, em 
1966, nos princípios do assistencialismo e da educação espírita, na tentativa de amparar 
as crianças de um mês a seis anos, no período integral, e crianças de sete a 13 anos, no 
contraturno escolar.  O Berçário foi fundado em 1997, pelos representantes da Prefeitura 
Municipal de Marília, por meio da Secretaria Municipal da Educação, com objetivo de 
atender, pela municipalidade, crianças de quatro meses a dois anos de idade. Após essa 
constatação, buscou-se compreender quais as contribuições das duas instituições para a 
história da educação infantil em Marília, em momentos históricos distintos.  Mediante 
abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida 
por meio da utilização dos procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção, 
ordenação e análise de fontes documentais e leitura de bibliografia especializada, 
elaborou-se o documento intitulado Creche “Ignácio de Loyola Torres” e Berçário 
Municipal “Mãe Cristina”: um instrumento de pesquisa (1959-2013). Por considerá-los 
como fontes documentais mais representativas e significativas, em relação aos objetos 
de pesquisa, foi selecionado como corpus documental, para a análise da configuração 
textual, o conjunto de 104 atas manuscritas com os registros de reuniões administrativas 
da diretoria da Creche “Ignácio de Loyola Torres”, no período entre 1959 e 1991; e um 
Contrato de Comodato, do ano de 1997, com condições estabelecidas pelo Núcleo 
Espírita “Amantes da Pobreza”, por meio da “Creche Ignácio de Loyola Torres”, para 
empréstimo do prédio para a Prefeitura Municipal de Marília para a instalação do 
Berçário Municipal “Mãe Cristina”.  A análise do conjunto dos documentos 
selecionados, complementada pelo conjunto de fontes localizadas e pela bibliografia 
especializada sobre o tema, possibilitou concluir que a fundação, as continuidades e 
transformações dessas instituições estudadas são importantes na composição da história 
da educação infantil no município de Marília e no Brasil, contribuindo também para a 
compreensão do presente.   
 
Palavras-chave: Creche “Ignácio de Loyola Torres”. Berçário Municipal “Mãe 
Cristina”. Educação Infantil. Marília/SP. História da Educação. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
In this master dissertation, are presented the final results of a research linked to the 
Research Group “History of Education and Teaching Language and Literature in Brazil” 
(GPHEELLB), coordinated by Maria do Rosário Mortatti. With the objectives of 
contributing to the production of the history and preservation the memory of education 
in the city of Marília/SP, and supporting related researches, it was focused on aspects 
still little explored in the history of nursery in the city of Marília/SP, related, through the 
study of the history of "Ignacio de Loyola Torres" Nursery and of "Mãe Cristina" 
Municipal Nursery. The Nursery was founded by members of the Spiritist Center 
"Amantes da Pobreza", in 1966, in the principles of the welfarism and the spiritist 
education, in an attempt to support children from one month to six years old, in the full-
time basis, and children from seven to thirteen years old, in the counter-round school. 
The Municipal Nursery was founded in 1997 by representatives of the City Hall of 
Marília, through the Municipal Secretary of Education, with the purpose of attending, 
by municipality, the children from four months to two years of age. After this finding, it 
was sought to understand what contributions of the two institutions to the history of 
early childhood education, at different historical moments. Through a historical 
approach, focused on documental and bibliographical research, developed through the 
use of procedures for locating, recovering, assembling, selecting, ordering and 
analyzing documentary sources and reading specialized bibliography, the document 
entitled "Ignacio de Loyola Torres” Nursery and "Mãe Cristina" Municipal Nursery: a 
research instrument (1959-2013) was elaborated. Considering them as more 
representative and significant documental sources in relation to the research objects, 
they were selected as documental corpus, for the analysis of the textual configuration,  
the set of 104 handwritten records with the recordings of administrative meetings of the 
board of "Ignacio de Loyola Torres" Nursery, between 1959 and 1991; and a Lending 
Contract of the year 1997, with conditions established by the members of the Spiritist 
Nucleus "Amantes da Pobreza", through "Ignacio de Loyola Torres Nursery", to lending 
of the building to the City Hall of Marília for the installation of the "Mãe Cristina" 
Municipal Nursery. The analysis of the set of selected documents, complemented by the 
set of localized sources and by the specialized bibliography on the theme, allowed us to 
conclude that the foundation, the continuities and transformations of these studied 
institutions are important in the composition of the history of early childhood in the 
municipality of Marília and in Brazil, contributing to the comprehension of the present. 
 
Keywords: “Ignácio de Loyola Torres” Nursery. "Mãe Cristina" Municipal Nursery. 
Child Education. Marília/SP. History of Education. 
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O que narra os acontecimentos, sem distinguir entre 
os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de 
que nada do que um dia aconteceu pode ser 
considerado perdido para a história. 

 (BENJAMIM, 1994, p. 223) 
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Segundo Kuhlman (2010) e Kishimoto (1988), as primeiras creches foram 

fundadas na Europa no final do século XVIII e começo do século XIX (KISHIMOTO, 

1988), e difundidas internacionalmente como “modernas”, “científicas“ e “modelos de 

civilização” (KUHLMANN JR., 2010, p. 70), durante as Exposições Internacionais8. 

Por meio da leitura das principais pesquisas realizadas por brasileiros com 

abordagem histórica sobre o atendimento à criança em instituições pré-escolares, pude 

compreender que a primeira creche de que se tem registro, até o momento, foi fundada 

na  França, em 14 de novembro de 1844, resultado da expansão da “atividade industrial” 

e do início da participação da mulher na “atividade produtiva” (KISHIMOTO, 1988).   

 No Brasil, diferentemente dos países industrializados da Europa, a organização 

e criação das primeiras instituições de atendimento às crianças pequenas teve início em 

1871. Segundo Kuhlmann Jr. (2010), o contexto brasileiro foi de uma sociedade 

convivendo com a Lei do Ventre Livre9, as mães escravas tendo que trabalhar nas casas 

“de família”, não tendo onde abrigar seus filhos, o que “[...] trazia um problema para as 

donas de casa, em relação à educação das crianças de suas escravas [...]” 

(KUHLMANN JR., 2010, p. 80), que não deveriam estar nos seus lares, junto aos seus 

filhos. Várias crianças negras, filhas de escravas foram abandonas e expulsas das 

fazendas. 

Na cidade de São Paulo, foi a professora primária formada pela Escola Normal, 

a espírita10 Anália Franco11 “[...]  a primeira educadora a utilizar termos como creches e 

                                                            
8 “A primeira Exposição Internacional aconteceu em Londres, 1851. A partir daí, generalizaram-se e 
ocorreram em vários países (Paris, 1855; Londres, 1862; Paris, 1867; Viena, 1873; Filadélfia, 1876; Paris, 
1878, Buenos Aires, 1882; Antuérpia, 1883). [...] As exposições internacionais, chamadas também de 
universais, foram um palco para a representação de espetáculos de crença acrítica no progresso, na técnica 
e na ciência. Na sua arquitetura e organização, na sua idealização modelar e utópica da vida social, 
expressaram-se as tendências e conflitos existentes na sociedade de seu tempo.” (KUHLMANN, 2015, p. 
70).  
9 Promulgada em 28 de setembro de 1871, essa lei considerava livre todos os filhos de mulheres escravas 
nascidos a partir daquela data. 
10 “Quanto à conversão de Anália Franco ao espiritismo, não existe, segundo seus pesquisadores, uma 
indicação precisa sobre essa circunstância. Até 1901, pouco se sabe acerca dessa militante da educação 
feminina no Brasil. Católica moderada, é provável que, durante uma crise de cegueira momentânea em 
que estivera recolhida e distante das atividades sociais por volta de 1899, ela teria se aproximado da 
doutrina espírita. Existem documentos de 1903 demonstrando sua vinculação ao Centro Espírita de São 
Paulo, no largo do Arouche, onde instalou, de acordo com as atas da entidade, uma escola maternal pela 
manhã.” (BRETTAS, 2006, p. 98). 
11“Anália Emília Franco, professora primária, espírita, nasceu na cidade de Resende, Estado do Rio de 
Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1856 e morreu em São Paulo com quase 63 anos, em 20 de janeiro de 
1919. Com 5 anos, entra para a escola primária dirigida por sua mãe. Torna-se professora pública em 
1868. Aos 13 anos, em 1869, leciona em Guaratinguetá como assistente de sua mãe. Aos 15 anos trabalha 
em Jacareí, já sozinha. Aos 16 anos, frequenta a Escola Normal de São Paulo para completar seus 
estudos, diplomando-se em 1874, com 18 anos. Conforme o jornal “Unificação”, 1969, n.178, p.1.” 
(KISHIMOTO, 1988, p. 52).  
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escolas maternais para denominar suas instituições destinadas à infância” 

(KISHIMOTO, 1988, p. 52), e também a primeira a iniciar o trabalho assistencial às 

crianças expulsas das fazendas,  

[a]o perceber que os pequenos negrinhos expulsos das fazendas já 
preambulavam mendigando pelas ruas, imediatamente [Anália 
Franco]  troca seu cargo na Capital paulista por outro no Interior, a 
fim de socorrer criancinhas necessitadas. Num bairro de uma cidade 
do norte de São Paulo instala, em imóvel alugado, a primeira “Casa 
Maternal”, amparando todas as criancinhas trazidas à sua porta ou 
encontradas nas moitas e estradas. (KISHIMOTO, 1988, p. 52) 

 

Segundo Kishimoto (1988), 

[a]pós a abolição da escravatura e o advento da República, a 
educadora já tinha dois grandes colégios gratuitos para meninos e 
meninas e, em 17 de novembro de 1901, juntamente com um grupo de 
20 pessoas, funda a Associação Feminina Beneficente e Instructiva, 
com sede no largo do Arouche, em São Paulo, entidade responsável 
pela organização de uma multiplicidade de escolas maternais e 
creches. 
A associação adota em seus estatutos caráter leigo, mas inclui, no 
currículo das escolas maternais e creches sob a sua responsabilidade, 
certas concepções espirituais  como a existência de Deus, a 
imortalidade da alma, como elementos da cultura geral, ou seja, no 
fundo, as escolas apresentam um caráter espiritualista. 
O espiritismo, ao adotar concepções como Deus, espírito, vida futura e 
alma, em estreita relação com práticas de comunicação com os 
espíritos, distancia-se da doutrina católica [...]. (KISHIMOTO, 1988, 
p. 53).  

   

 
A partir das constatações, sobre a constituição da creche na Europa, no Brasil e 

na cidade de São Paulo, busquei investigar como poderia contribuir para avanços em 

aspectos pouco explorados nos estudos sobre o tema. Essa etapa da pesquisa foi 

imprescindível para a confirmação da relevância e pertinência do tema.  

Busquei investigar e dar a conhecer como se instituiu a creche em Marília/SP, 

em especial, a Creche “Ignácio de Loyola Torres” e o Berçário12 Municipal “Mãe 

Cristina”, porque considero que o resgate da história das instituições de educação 

infantil não dever ser apenas interesse da instituição, dos seus responsáveis e 

envolvidos, mas da sociedade em que se encontra e está relacionada.  

Para tanto, passei a localizar, recuperar, reunir, selecionar e ordenar referências 

de textos referentes à Creche e ao Berçário Municipal no documento Creche “Ignácio 
                                                            
12 Para a legislação nacional que regula a educação no Brasil não existe o termo “berçário”. Portanto, o 
Berçário Municipal “Mãe Cristina” ´é uma creche municipal.  
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de Loyola Torres” e Berçário Municipal “Mãe Cristina”: um instrumento de pesquisa 

(1959-2013). Nele, estão contidas referências de textos sobre as duas instituições, 

produzidos entre 1959 e 2013, tais como: leis; decretos; regimento; contrato; estatuto; 

planos; projetos; relatórios; artigos e/ou textos em jornais e revistas; e principalmente, 

atas. 

O corpus documental é composto: pelo livro ata da Creche “Ignácio de Loyola 

Torres”, que contem 104 atas manuscritas com os registros de reuniões administrativas 

da diretoria da Creche “Ignácio de Loyola Torres”,  no período entre 1959 e 1991; e um 

Contrato de Comodato, de 1997, com condições estabelecidas pelo Núcleo Espírita 

“Amantes da Pobreza, via Creche “Ignácio de Loyola Torres”, para empréstimo do 

prédio para a Prefeitura Municipal de Marília para a instalação do Berçário Municipal 

“Mãe Cristina”. Foram escolhidos,  por serem os mais representativos e significativos 

em relação aos objetivos da pesquisa.  

 Considero importante afirmar que a localização, recuperação, reunião e 

ordenação das referências não foi uma atividade meramente técnica; tratou-se de um 

trabalho intelectual que teve por base preservar os documentos e o respeito pela 

memória institucional, patrimônio da comunidade e da cidade.  

A elaboração desse instrumento de pesquisa foi uma etapa importante, na qual 

pude visualizar possibilidades de encaminhamento da pesquisa e confirmar a relevância 

e a pertinência do tema estudado, uma vez que não foi localizado nenhum estudo como 

o desenvolvido nesta dissertação de mestrado. 

A Creche “Ignácio de Loyola Torres” foi fundada em 1966 e mantida pelos 

integrantes do Núcleo Espírita “Amantes da Pobreza”13, na tentativa de amparar as 

crianças de um mês a seis anos, no período integral, e crianças de sete a 13 anos, no 

contraturno escolar. Em meados de 1997, a Creche, que tinha cunho assistencialista e 

confessional (educação espírita), encerrou suas atividades e “cedeu” lugar para que no 

mesmo prédio e com as mesmas instalações fosse inaugurado e mantido, pelos 

representantes da Prefeitura Municipal de Marília, por meio da Secretaria Municipal da 

Educação, o primeiro berçário municipal de atendimento público, o Berçário Municipal 

“Mãe Cristina” (1997-201314).  

Para realização da pesquisa, defini, então, os seguintes objetivos: 

                                                            
13 Apresentarei informações no Capítulo 2.   
14 Em dezembro de 2013, o Berçário Municipal “Mãe Cristina” foi denominado Escola Municipal de 
Educação Infantil (EMEI) “Mãe Cristina”.  
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 contribuir para produção da história e preservação da memória da educação 

no município de Marília/SP; 

 compreender aspectos da história da Creche “Ignácio Loyola Torres” e do 

Berçário Municipal “Mãe Cristina”; 

 contribuir para o desenvolvimento de pesquisas correlatas.  

 

O período delimitado para a pesquisa foi entre 1966 e 2013. O ano de 1966 

marca a inauguração e o início do funcionamento da Creche “Ignácio de Loyola Torres” 

para atendimento à infância “desvalida” da cidade de Marília. O ano de 1997, marca o 

encerramento das atividades da Creche “Ignácio de Loyola Torres” e a inauguração e o 

funcionamento do Berçário Municipal “Mãe Cristina”, atendendo a regulamentação 

nacional de atendimento à educação infantil pelo poder público. E o marco final, 2013 

marca a alteração de denominação do Berçário Municipal “Mãe Cristina” para Escola 

Municipal de Educação Infantil – EMEI “Mãe Cristina”.  

A partir do exposto, formulei a seguinte problema: quais as contribuições das 

duas instituições para a história da educação infantil em Marília?  

Para orientar a investigação, formulei as seguintes questões norteadoras: 

 Quais as principais características dessas creches? 

 Quando, com que necessidades e com quais finalidades foram fundadas a 

Creche e o Berçário Municipal? 

 que lugar ocuparam na história da educação infantil? 

 o que as duas instituições representaram para a cidade/sociedade? 

 quais as características do contexto educacional quando da criação das 

instituições?  

  quem eram os representantes das instituições destacadas?  

 o que mudou no atendimento às crianças com o encerramento da Creche 

“Ignácio de Loyola Torres” e a fundação do Berçário Municipal “Mãe Cristina”?  

 

A hipótese inicial que conduziu o desenvolvimento da pesquisa foi que a 

análise dos documentos reunidos no instrumento de pesquisa contribui para a 

compreensão de quais são as contribuições das duas instituições para a história da 

educação infantil em Marília. 
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Para realizar a pesquisa,   utilizei como matriz teórico-metodológica o livro Os 

sentidos da alfabetização (São Paulo - 1876/1994), de Mortatti (2000).  A autora 

apresenta “[...] disputas pela hegemonia de projetos para o ensino inicial da leitura e da 

escrita em estreita relação com projetos políticos e sociais emergentes.” (MORTATTI, 

2000, p.22), e aborda o  

[...] problema da alfabetização, explorando os sentidos que lhe foram 
sendo atribuídos em decorrência das tematizações, normatizações e 
concretizações produzidas na província/Estado de São Paulo, entre 
1876 e 1994, relativamente à ‘questão dos métodos’ de ensino da 
leitura e escrita na fase inicial da escolarização de crianças. 
(MORTATTI, 2000, p.18).   

 

Com base em rigorosa e extensa pesquisa documental, a autora optou pela  

[...] utilização intensiva das fontes documentais recuperadas, reunidas, 
selecionadas e organizadas, privilegiando a análise da configuração 
textual dos documentos considerados emblemáticos e, sempre que 
necessário, descrevendo mais detalhadamente os documentos menos 
conhecidos. (MORTATTI, 2000, p.32).   
 

Sintetizo, a seguir, as principais características de cada momento da história da 

alfabetização no Brasil, conforme proposto pela autora.  

 “Primeiro momento” (1876 a 1890) – “Metodização do ensino da leitura”: 

caracteriza-se pela disputa entre os partidários do “novo” e “revolucionário método João 

de Deus” (palavração) e o os partidários dos métodos “tradicionais” ou “sintéticos” 

(soletração e silabação). As primeiras cartilhas produzidas por brasileiros foram 

baseadas no método da palavração e nos “tradicionais métodos sintéticos”- soletração e 

silabação.  

“Segundo momento” (1890 a 1920) – “A institucionalização do método 

analítico”: caracteriza-se “[...] por uma acirrada disputa entre partidários do então novo 

e revolucionário método analítico para o ensino da leitura e os que continuam a 

defender os ainda tradicionais métodos sintéticos [...]” (MORTATTI, 2000, p.25).  O 

método analítico também foi alvo de disputas entre os seus defensores, a respeito do 

modo de processar o método analítico: a “palavração”, a “setenciação” ou a “historieta”. 

 “Terceiro momento” (meados de 1920 ao final de 1970) – “A Alfabetização 

sob medida”; caracteriza-se por “[...] uma disputa inicial entre defensores do método 

misto (analítico-sintético ou sintético-analítico) e partidários do tradicional método 

analítico [...]”. (MORTATTI, 2000, p.26).   
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“Quarto momento” (final da década de 1970 até os dias atuais) – 

“Alfabetização: construtivismo e desmetodização”: caracteriza-se por uma disputa  

[...] entre partidários da ‘revolução conceitual’ proposta pela 
pesquisadora argentina Emilia Ferreiro, de que resulta o chamado 
construtivismo, e entre os defensores – velados e muitas vezes 
silenciosos, mas persistentes e atuantes – dos tradicionais métodos 
(sobretudo o misto), das tradicionais cartilhas e do tradicional 
diagnóstico do nível de maturidade com fins de classificação dos 
alfabetizandos. (MORTATTI, 2000, p.27).   
 

Mortatti (2000) conclui que  

[...] visando à ruptura com seu passado, determinados sujeitos 
produziram, em cada momento histórico, determinados sentidos que 
consideravam modernos e fundadores do novo [...]. Entretanto, no 
momento seguinte, esses sentidos acabaram por ser paradoxalmente 
configurados, pelos pósteros imediatos, como um conjunto de 
semelhanças indicadoras da continuidade do antigo, devendo ser 
combatido como tradicional e substituído por um novo sentido para o 
moderno. (MORTATTI, 2000, p. 23).   

 

Relacionando a pesquisa com a matriz teórico-metodológica, cabe destacar que 

história da educação infantil está inserida no grande tema da história da educação. 

Destaco que a educação infantil contribuiu e contribui para a discussão e 

problematização sobre os “sentidos da alfabetização”.  

 
**** 

 
Dentre as opões metodológicas para o desenvolvimento da pesquisa optei pela 

abordagem histórica do tema, a qual necessita explicitar os principais conceitos 

operativos que utilizo e apresento a seguir são: “creche”, “berçário”, “educação 

infantil”; “abordagem histórica”; “documento”, “ata”; e “configuração textual”.  

As instituições de atendimento às crianças de zero a seis anos, foram/são 

marcadas por uma diversidade de “denominação institucional”, tais como: “pré-

escola15”,  “escola maternal” 16, “jardim de infância”17, “parque infantil”18 e “creche” 19.  

                                                            
15 “As expressões com o prefixo pré foram as mais empregadas, talvez por causa do termo inglês pre-
school [...] Muitas críticas receberam essas expressões, talvez porque o prefixo pré foi tomado com 
sinônimo de preparação e não apenas de anterioridade e porque estabeleciam uma vinculação com a 
instituição escolar. (FONSECA, 1998, p. 210, grifos no original). 
16 O termo “escola maternal” foi criado na França, em 1848, “[...] como denominação alternativa para as 
desgastadas instituições conhecidas como Salas de Asilo. [...]. O caráter educativo diferencia-se da Sala 
de Asilo que visa à guarda e ao depósito da criança.” (KISHIMOTO, 1988, p. 27).  
17 “A denominação Jardim de Infância utilizada por Frederico Guilherme Fröebel, para designar a escola 
infantil inaugurada por ele, oficialmente, em 28 de julho de 1840, em Bad Blankenburg, na Alemanha,  
aparece  como instituição pré-escolar tipicamente educativa. Ao escolher esse nome para o instituto, 
Fröebel opta por uma metáfora do crescimento da planta. Na observação da natureza, percebe que cada 
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Segundo Kramer (1986) até o ano de 1988,  

[...] a creche e pré-escola são, em geral, distinguidas ora pela idade 
das crianças incluídas nos programas — a creche se definiria por 
incluir crianças de 0 a 3anos e a pré-escola de 4 a 6 — ora pelo seu 
tipo de funcionamento e pela sua extensão em termos sociais — a 
creche se caracterizaria por uma atuação diária em ‘horário integral’, e 
a pré-escola, por um funcionamento semelhante ao da escola, em 
‘meio período’. Há ainda uma terceira classificação que diz respeito à 
vinculação administrativa: a creche se subordinaria, assim, a órgãos de 
caráter médico ou assistencial, e a pré-escola ao sistema educacional. 
(KRAMER, 1986, p. 78).  
 

Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº. 9394, 

de 1996,  

[...] a intenção da letra é distinguir as faixas etárias atendidas, creches 
para crianças de zero a três anos, pré-escola para as de quatro a seis. 
Essa intenção atendeu à demanda dos pesquisadores da educação 
infantil, que argumentavam ser necessário retirar da instituição creche 
o estigma de destinação exclusiva aos pobres, assim como delimitar 
aspectos relativos à educação das crianças pequenas. (KUHLMANN 
JR., 2001, p. 55). 

 

Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2013), “[...] creches e pré-

escolas constituem estabelecimentos educacionais, públicos ou privados, que educam e 

cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, por meio de profissionais com a formação 

específica legalmente determinada.” 

Para o termo “berçário”, não localizei uma definição legal. No entanto, 

segundo Kuhlmann Jr. (2001), as instituições que atendiam às crianças pequenas de 

“classe média”, também foram denominadas de “berçário”. Legalmente são creches 

após LDBEN/96.   

O termo “educação infantil” foi definido na LDBEN/96 como “[...] primeira 

etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

                                                                                                                                                                              
planta pertence a uma espécie, tem características próprias e exige do jardineiro cuidados especiais 
relativos à época de plantio, poda, constância na rega e outros, para crescer. Da mesma forma, ao estudar 
o desenvolvimento da criança ao de uma planta, atribui à jardineira, a professora de educação infantil, e 
aos esforços conjuntos da escola e família a tarefa de propiciar o desenvolvimento intelectual, emocional, 
físico, social e moral da criança, principalmente pelo uso dos jogos.[...].  Através dessas atividades, 
Fröebel pretende alcançar o desenvolvimento integral aos objetivos de um estabelecimento com caráter 
educativo. Em outros termos, pode-se dizer que o jardim de infância desde sua criação, por Fröebel, 
encaixa-se na categoria de estabelecimento típico de educação pré-escolar. “ (KISHIMOTO, 1988, p. 32).  
18 Os parques infantis foram“[...] instituições socioeducativas que tinham por objetivo educar, assistir e 
recrear crianças [...]” (KUHLMANN JR., 2014, p.695).  
19 Segundo Kishimoto (1988),  as creches são “estabelecimentos infantis” que, “[...] a princípio, instalam-
se como unidades com funções assistenciais, sem preocupações educativas, [...] e paulatinamente, ocorre 
a penetração dos princípios e práticas fröebelianos nessas instituições, que passam a incluir algumas 
preocupações educativas paralelamente aos trabalhos de assistência social”. (KISHIMOTO, 1988, p. 14)  



23 
 

 

criança até seis anos de idade 20, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, completando a ação da família e da comunidade.” (BRASIL, 1996).  

Em relação aos procedimentos metodológicos, optei pela pesquisa com 

abordagem histórica, que “[...] demanda a localização, recuperação, reunião, seleção e 

análise de fontes documentais, como mediadoras na produção de um objeto de 

investigação”. (MORTATTI, 1999, p. 70).  

Mortatti (2003) avalia que a pesquisa histórica tem contribuído 

[...] tanto para a produção de certa mentalidade histórica e 
preservacionista quanto para a disponibilização de informações a 
respeito de seus limites e alcance e, por vezes, para a produção de 
valiosas obras de referência [...], que propiciam a ampliação dos 
sentidos, usos e funções dos documentos assim como da pesquisa de 
fundo histórico [...].  (MORTATTI, 2003, p.7). 

 

O desenvolvimento de pesquisa histórica deve se basear em documentos, os 

quais podem ser compreendidos como 

[...] o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da 
época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas 
sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, 
durante as quais continuou a ser manipulado, inda que pelo silêncio. O 
documento é uma coisa que fica, que dura, o testemunho, o 
ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em 
primeiro lugar analisados, desmitificando o seu significado aparente.  
(LE GOFF, 2003, p. 538). 

 

Segundo Mortatti (2000), o documento pode ser “[...] portador de testemunhos 

de época [...] ” e, simultaneamente, a ”[...] elaboração histórica resultante de escolha 

motivada pelo ponto de vista do investigador, que elege, dentre um conjunto disponível, 

determinados documentos como fontes de investigação.” (MORTATTI, 2000, p. 30). 

Dentre as referências documentais contidas no instrumento de pesquisa 

(Apêndice), destacam-se os documentos que integram o corpus documental, que são 

tratados como “configurações textuais”. Para a análise, utilizo conceito proposto por 

Mortatti (2000) de que deriva o método de análise da configuração textual, que consiste 

em enfocar o: 

[...] conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais  
se referem: às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais- 
formais (como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), que  

                                                            
20  No texto original da LDBEN de 1996 a abrangência de idade da criança da educação infantil era de 4 a 
6 anos. Entretanto, por força da Lei nº 11.274 de 2006, instituiu-se a duração de 9 anos para o ensino 
fundamental e a duração da educação infantil foi reduzida para 5 (cinco) anos ( a idade das crianças que 
frequentavam a pré-escola passou de 4 a 5 anos e não mais de 4 e seis anos).  
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se apresenta como autor de um discurso produzido de determinado 
ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento histórico 
(quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos 
(para quê), visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor  
(para quem?) e logrando determinado tipo de circulação, utilização e 
repercussão (MORTATTI, 2000, p.31). 

 

Para Mortatti (2001, p. 184), ainda, por meio desse método  

[...] a atividade do pesquisador – o ato investigativo – é um ato de 
interpretação, que envolve necessariamente a constitutividade e 
mediação da linguagem e, em decorrência, dos processos de ler e 
escrever, ou seja, envolve a produção de significados e sentidos,  
desde os processos de recuperação, reunião, seleção e análise do 
corpus até a produção do texto final da pesquisa. E todo ato de 
interpretação, enquanto síntese, demanda a análise integrada dos 
aspectos constitutivos de determinado texto, a fim de que o 
pesquisador possa reconhecê-lo e interrogá-lo como configuração 
textual ‘’saturada de agoras” (Benjamin, 1985) e “objeto singular e 
vigoroso” (Starobisnky, 1988, p.135); e dele produzir uma leitura 
possível e autorizada, a partir de seus próprios objetivos, necessidades 
e interesses, ou seja, a partir de seu necessário envolvimento. 
Evidentemente, todo ato interpretativo, enquanto atividade discursiva, 
é construção de uma representação, a partir da problematização de 
outras representações construídas e tomadas como corpus, mas que 
não devem ser confundidas com o objeto de investigação, uma vez 
que não são “dados” e “só falam, quando se sabe interrogá-los (Bloch, 
1987, p.60). 

 
 

No que diz respeito às atas, trata-se de “[...] potenciais documentos de valor 

jurídico,  [ que] têm a necessidade de consubstanciarem-se enquanto um fiel registro do 

que ocorreu na reunião (deliberações, decisões, discussões).” (ESQUINSANI, 2007, 

p.104).  As atas são, portanto, consideradas  

 [...] registros formais de um encontro promovido por um órgão, uma 
associação, entidade ou grupo de sujeitos, tanto com seus pares quanto 
subordinados, visando deliberar sobre assuntos de interesse comum ou 
repassar informações. (ESQUINSANI, 2007, p.104). 
 

Acrescento que, para os objetivos desta dissertação,  considerei-as como fontes 

documentais e lugar de memória, pois, para Nora (1993, p.13),  

[o]s lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar 
celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar 
atas, porque estas operações não são naturais.  
 

Considero ainda importante informar que na citação dos documentos são 

preservadas, sempre que possível, sua forma original e a ortografia da época.  

*** 
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Diante do exposto e a fim de apresentar os resultados da pesquisa, organizei 

este texto da seguinte forma: na introdução, apresento o tema, o referencial teórico, o 

problema de pesquisa, as questões norteadoras os conceitos básicos, os procedimentos 

metodológicos e os objetivos que conduziram o desenvolvimento de minha pesquisa.  

No capítulo 1, apresento aspectos históricos da cidade de Marília/SP e do 

ensino nessa cidade. Apresento também aspectos da fundação das primeiras instituições 

assistenciais e confessionais, inclusive algumas delas compõem o sistema escolar 

atualmente.  

No capítulo 2, apresento aspectos da projeção e fundação da Creche “Ignácio 

de Loyola Torres”.  Apresento também conceitos da educação espírita e a concepção de 

criança para o espiritismo. 

No capítulo 3, apresento aspectos do funcionamento da Creche “Ignácio de 

Loyola Torres”.  Penso que foi possível dar a conhecer a base de gestão, os conflitos 

internos e externos e os princípios confessionais sutilmente implantados no 

funcionamento da instituição.  

No capítulo 4, apresento aspectos da fundação do Berçário Municipal “Mãe 

Cristina”. Trata-se de outro momento da creche na cidade de Marília, a creche 

concebida no contexto educacional, fundada após a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), de 1996.   

No capítulo 5, apresento uma síntese dos caminhos percorridos pela Creche 

“Ignácio de Loyola Torres” e o Berçário Municipal “Mãe Cristina”, entre 1966 e 1997, 

na cidade de Marília.  

Ao final, apresento as considerações finais, a relação de referências de textos 

citados e o apêndice contendo o documento Creche “Ignácio de Loyola Torres” e 

Berçário Municipal Mãe Cristina: um instrumento de pesquisa (1959-2013).  

(MARQUIZELI, 2018).  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nesta dissertação de mestrado, focalizei  aspectos ainda pouco explorados da 

história da creche no Brasil, em especial na cidade de Marília/SP, relacionados a Creche 

“Ignácio de Loyola Torres” e ao Berçário Municipal “Mãe Cristina”, com o objetivo de 

contribuir para a produção da história e preservação da memória da educação no 

município de Marília/SP e subsidiar pesquisas correlatas.  

Busquei compreender quais as contribuições das duas instituições na história 

da educação infantil em Marília.  Para tanto, delimitei tema, o corpus da pesquisa —   

atas de reuniões da Creche “Ignácio de Loyola Torres” e o Contrato de Comodato 

firmado entre o Núcleo Espírita “Amantes da Pobreza”, por meio da  Creche “Ignácio 

de Loyola Torres”  e a Prefeitura Municipal de Marília, por meio da  Secretaria 

Municipal da Educação —  e elaborei o instrumento de pesquisa, o qual foi fundamental 

para que eu chegasse aos resultados que apresentei nesta dissertação. 

Ao recuperar e localizar os documentos compreendi que é necessário ter 

sensibilidade e consciência histórica e preservacionista, respeito pelas instituições do 

passado e resistência  contra o esquecimento.  

A análise do conjunto dos documentos selecionados, complementada pelo 

conjunto de fontes localizadas e pela bibliografia de apoio teórico me possibilitou 

compreender a importância da Creche “Ignácio de Loyola Torres” e do Berçário 

Municipal “Mãe Cristina” na conjuntura educacional, jurídica, política, ideológica e 

religiosa de Marília/SP.  

A história das duas instituições apresenta características próprias e revelam que 

são compostas por outras histórias simultaneamente — individual, coletiva e social. 

Pude compreender também que, historicamente, o atendimento em creches, em 

Marília, foi prioritariamente sustentado por iniciativas particulares, assistenciais e 

confessionais. Faltou amparo na legislação e reconhecimento pelo poder público da 

importância e necessidade de instalação e manutenção dessas instituições para a 

proteção e educação da primeira infância150.  

A fundação das duas instituições remete a um problema educacional ainda não 

solucionado em Marília e pode ser estendido ao estado de São Paulo e ao país: o 

processo de ampliação de vagas na educação infantil.  

Ao longo do percurso de pesquisa, muitas foram as minhas dificuldades 

encontradas, sobretudo no que diz respeito à localização e recuperação das fontes 
                                                            
150 Primeira infância é o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois)  
meses de vida da criança.  
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documentais. Analisar os documentos com o distanciamento necessário também foi uma 

tarefa difícil. Além dessas dificuldades, ressalto a complexidade das duas instituições 

investigadas e as inúmeras possibilidades de investigação.  

No que se refere à análise da configuração textual considero que, por ter 

selecionado 104 atas não consegui contemplar todos os aspectos.  

Considero que a elaboração desta dissertação, apesar de todas as dificuldades 

apresentadas, significou um passo importante na sistematização das reflexões que venho 

fazendo desde o desenvolvimento de pesquisa de iniciação científica e que confirmam o 

meu interesse em continuar desenvolvendo pesquisas históricas. 

Para finalizar, espero que esta dissertação, ainda que modestamente, possa 

contribuir para a compreensão de aspectos da história da Creche “Ignácio Loyola 

Torres” e do Berçário Municipal “Mãe Cristina”, para a produção da história e 

preservação da memória da educação, para a continuidade da pesquisa e para o debate 

acadêmico- científico, relativamente a essa história. 
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