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Resumo: O presente trabalho objetiva relatar reflexões iniciais de um projeto de pesquisa que está em
andamento no Mestrado de Educação da UFS e que tem como pretensão dar voz as crianças pequenas e
suas professoras com relação às representações das mesmas em relação às práticas de cuidados e
educação desenvolvidas na creche. O relato descreve nossa motivação e intenção por este tema e nossas
primeiras aproximações com o campo. Além de dar voz às crianças sobre suas representações sobre o
trabalho desenvolvido por suas professoras, a pesquisa pretende também oportunizar as falas das próprias
professoras, através de suas representações, no que diz respeito ao trabalho ainda dividido de maneira
hierárquica dentro das creches que dissociam o cuidar do educar, práticas que persistem apesar das
legislações afirmarem o contrário.

Palavras-chave: Creche; crianças pequenas; professoras de creche.

Abstract: This study reports early reflections of a research project that is underway in the Master of
Education UFS and whose claim to give voice to young children and their teachers with respect to the
representations of the same in relation to practices of care and education developed in the nursery. The
report describes our motivation and intention on this topic and our first approaches to the field. Besides
giving voice to children about their perceptions of work developed by their teachers, the research also
aims to create opportunities the testimonies of teachers themselves, through their representatives, in
respect to work further divided hierarchically within the nurseries that dissociates take care of education,
practices that persist despite laws claiming otherwise.
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Introdução

As falas das crianças pequenas e de suas professoras precisam ser evidenciadas, no intuito de dar suporte
às práticas pensadas e desenvolvidas nos espaços de atendimento de crianças de 0 a 3 anos, as creches,
que antes considerados historicamente (KUHLMANN Jr, 2010) apenas como um lugar de guarda das
crianças, contemporaneamente precisa ser amplamente respeitado a partir das considerações não apenas
de especialistas externos, mas dos que estão respeitosamente no redemoinho das ações cotidianas, que
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não são movidas as leis ou decretos, mas da vivacidade da prática.

A área de educação infantil, como outras modalidades educativas, tem passado por vários processos de
reestruturação, procurando além de constituir, construir sua própria identidade, revendo aspectos que
envolvem desde a concepção de infância, aprendizagem, gênero, espaços, concepção de criança e busca
da formação de profissionais conscientes do seu papel no processo de cuidar e educar crianças em espaços
coletivos, entre tantos outros aspectos. (CERISARA, MOSS, 2002; KRAMER 2009, GUIMARÃES, 2011)

Neste processo, a creche constitui-se como um campo ainda repleto de contradições, onde à
profissionalização dos professores que atuam nesta modalidade de ensino não vem acompanhando
efetivamente os estudos voltados para a escuta das crianças e a ideia da não centralização adultocêntrica
na condução das práticas educativas de cuidar e educar as crianças pequenas em ambiente educativo.
(CRUZ, 2008; RAMOS, 2012) Faz-se necessária uma formação consistente, a profissionalização deste
professor que terá o objetivo de contribuir no desenvolvimento desta criança, imersa nas transformações
sociais e garantida legalmente deste a Constituição de 1988, como cidadãs de direito.

As pesquisas têm mostrado (CERISARA, 2002; KRAMER, 2009, GUIMARÃES, 2011) que apesar das
legislações LDB (BRASIL, 1996); Diretrizes Curriculares para Educação Infantil, (BRASIL, 2009) apontarem
a necessidade da formação deste profissional em no mínimo magistério ou normal superior ainda
encontramos em muitas instituições de atendimento às crianças de zero a três anos uma divisão do
trabalho que não respeita a formação exigida legalmente e cria níveis diferenciados de profissionais que
atuam neste espaço com diversas nomenclaturas como: cuidadoras, educadoras, facilitadoras, apoio
técnico, auxiliares, tias, entre outras.

É preciso discutir a ação destes profissionais no seio da creche, buscando ouvi-los, como também,
buscando ouvir o que as crianças pensam a respeito dos mesmos, pois é a partir da cultura estabelecida
nestas instituições, nas relações compartilhadas entre as crianças e os adultos que estes saberes ocorrem,
possibilitando, portanto o entendimento das representações destes agentes no contexto educativo,
facilitando dessa forma, chegarmos a saberes formadores para este profissional da primeira infância, que é
o professor de educação infantil.

Como um profissional da área da infância, estes professores, antes visto apenas como mais um(a)
cuidador(a) na creche (KUHLMANN Jr, 2010) vem assumindo um papel de fundamental importância na
mediação do desenvolvimento da criança, na construção do conhecimento e nas relações interpessoais da
criança pequena. Enfim, esse profissional deve desempenhar papéis diferentes no contexto da instituição,
ou programas para infância, a fim de atender de maneira reflexiva as exigências dessa nova infância(s).

Sua visão deve estar voltada e envolvida não só numa postura afetiva, mas também, em atitudes
reflexivas, investigativas, destacando-se como modelo de cidadão nesse processo. E, como afirma Moss
(2002):

“Temos que pensar de modo diferente, construindo o trabalhador para a primeira
infância como um profissional que reflete sobre sua prática, um pesquisador, um
co-construtor do conhecimento, tanto do conhecimento das crianças como dele
próprio, sustentando as relações e a cultura da criança, criando ambientes e
situações desafiadoras, questionando constantemente suas próprias imagens de
criança e seu entendimento de aprendizagem infantil e outras atividades, apoiando
a aprendizagem de cada criança, mas também aprendendo com ela”.

A intenção é que os professores de creche, concebam a criança como agente ativo de seu
desenvolvimento, ajudando-a a construir sua autonomia, fazendo valer seus direitos e sonhos, mediados
pelo mesmo (o adulto) no sentido de criar condições, possibilidades concretas de desenvolvimento, de
cidadania. Entretanto, para que os professores de creche saia do total abismo da falta de formação são
necessários à efetivação de políticas públicas já prescritas voltadas para este fim e a ampliação da
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discussão neste sentido. Como afirma Tardif (2000, p.18):

A [...] “profissionalização do ensino e da formação para o ensino constitui,
portanto, um movimento quase internacional e, ao mesmo tempo, um horizonte
comum para o qual convergem os dirigentes políticos da área da educação, as
reformas das instituições de ensino e as novas ideologias da formação e do
ensino.”

Ao se discutir a questão da profissionalização docente, a mesma deve ser definida com uma tentativa de
[...] “reformular e renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de professor, assim como a formação
para o magistério.” (TARDIF, 2000, p.13). Especificamente em relação aos professores de creche é
necessária essa reformulação, considerando as representações sociais construídas historicamente.

Entendendo a ideia de Representação Social como um conjunto de princípios construídos interativamente e
compartilhado por diversos grupos, de acordo com o conceito criado por Moscovici, (1981:181 apud Sá,
1996:31):

“Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, proposições e
explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais.
Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das
sociedades tradicionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea
do senso comum”.

Desta maneira o estudo deste profissional da primeira infância perpassa por várias regulações construídas
culturalmente e que não podem deixar de ser consideradas na sua formação, por isso a inclusão da
temática das representações sociais neste estudo, buscando entender como se dá na prática a visão deste
profissional e a partir desta analise entender quais os caminhos viáveis a sua real profissionalização.

Nestas representações a escuta da criança se faz premente, atentando para as especificidades de cada
lugar, de cada cultura, de cada contexto, não generalizando, pois é necessário os respeito às diferenças,
mas, contudo, é necessário considerar a fala das crianças nessa discussão.

Os estudos voltados para a nova concepção de infância(s) mostram (CRUZ, 2008; MULLER, CARVALHO,
2009; OLIVEIRA, TEBET, 2010) que ainda carregamos muito o conceito etimológico da palavra infante,
que significa aquele que não fala, revelando assim a postura dominante pregada por séculos, que refletem
a cultura adultocêntrica. É preciso, então “empoderarmos” as crianças para construir “com” elas uma
investigação do seu mundo social, ouvindo-as em suas diferentes linguagens. Como afirma Rocha (2008
apud CRUZ, 2008, p. 47)

“...auscultar as crianças implica o sentido de reconsideração de seu espaço social,
ou seja, ouvi-las interessa ao pesquisador e ao educador como forma de conhecer
e ampliar sua compreensão sobre as culturas infantis – não só como fonte de
orientação para a ação, mas sobretudo como forma de estabelecer uma
permanente relação comunicativa – de diálogo intercultural – no sentido de uma
relação que se dá entre sujeitos que ocupam diferentes lugares sociais.”

Captar a complexidade tanto quanto a atuação na prática dos professores de creche e suas representações
como também escuta de crianças no seu contexto é a busca deste projeto a fim de descrever como essas
representações aparecem no interior das creches públicas estudadas.

Assim tudo começou...

“... é de fundamental importância que sejam esclarecidos os lugares de onde
cada um fala, pensando o saber já construído não como o real ou como o retrato
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fiel do passado, mas como um conhecimento construído a partir de pressupostos
e interesses, procurando a razão de ser e aparecer do objeto.” (VIEIRA, 1989;
p.69: Apud BRANDÃO, 1999)

Há cerca de duas décadas o tema creche se faz presente em minha vida profissional, durante a maior
parte deste tempo sempre como um imaginário, uma representação aproximada com a “educação
pré-escolar” onde sempre atuei. Em 1994 ainda como estudante tentei trabalhar como estagiária da
creche da Universidade onde cursava o curso de Pedagogia, sem êxito. Uma década após retornei a esta
mesma creche como mãe, agora levando meu filho para frequentá-la, e quatro anos mais tarde, em 2008
tive a oportunidade de assumir a coordenação pedagógica da creche da Universidade Estadual de Feira de
Santana – Bahia, função desempenhada até os dias atuais, como funcionária concursada da instituição.

Na memória destas duas décadas de representações a respeito da creche, desta supracitada em específico
e outras na maioria filantrópicas em minha cidade no interior da Bahia, sempre apareceram no meu
imaginário questões a respeito deste espaço de maneira dicotômicas, por um lado se faziam presentes
temas como: desprestígio dos profissionais; improvisação nas ações pedagógicas; pouco investimento na
formação dos profissionais, assistencialismo ainda pautado nas questões higienistas; local de caridade e
proteção; e por outro a creche também sempre nos remeteu a liberdade pedagógica, atenção à criança,
espaço de construção coletiva entre os diferentes agentes que permeiam aquele espaço: famílias,
funcionários, crianças; lugar vivo de aprendizagens.

Essas formas de conceber a creche foram estruturando-se melhor quando assumimos a coordenação
pedagógica e nos deparamos com dilemas práticos que exigiram busca de consistências teóricas que
respaldassem nossas ações e atitudes. Duas questões eram mais demarcadas naquele contexto, questões
que se interpenetravam e refletiam na visão assistencialista que a creche revelava para a comunidade
universitária. A primeira diz respeito à escassez de práticas educativas voltadas as crianças no que tange
ao atendimento de suas potencialidades e possibilidades, especialmente nos grupos de Berçário e Grupo
01(Crianças de zero a dois anos), a segunda questão era a insuficiência de formação da maioria dos
educadores (assim são denominados os professores que atuam nesta creche com as crianças), que não
tinham por vezes nem o curso normal, atuando como cuidadoras sem reflexão da prática e sem
conhecimento dos estudos necessários para a compreensão e o respeito da criança.

Como coordenadora, à época, embrenhamos na busca de práticas educativas voltadas para a creche que
tivessem como centro o protagonismo da criança e o respeito às especificidades das mesmas, neste
percurso, visitamos outras creches que são referências como as Creches da USP (Universidade de São
Paulo), deparamos-nos com a proposta da cidade italiana de Reggio Emília (a qual tivemos a oportunidade
de visitar) e a pedagogia de Loris Malagguizzi, sensibilizando-nos para a escuta sensível das crianças e a
importância do diálogo, das trocas, e do envolvimento de toda a comunidade educativa em nossas
práticas. Estes encontros e achados possibilitaram a ampliação da visão das “educadoras” e a viabilização
de projetos pedagógicos na creche, reestruturando nossa maneira de conduzir e agir naquele espaço tão
rico de possibilidades, mas por vezes cerceados por práticas descontextualizadas e voltadas apenas para o
sentido restrito do “cuidar”.

Nessa busca ficou clara a necessidade da formação permanente “in loco” dos professores, e nas nossas
reuniões de estudos, pudemos ao longo destes cinco anos, empreender o desejo de mudança e a
necessidade de considerarmos as crianças como protagonistas. Entretanto em pesquisas feitas na própria
creche com as educadoras a respeito do seu papel, o que mais aparecia nas falas era o desprestígio velado
existente ainda sobre essa função e a necessidade de se sentirem valorizadas como profissionais.
Constatações que revelaram-se uma problemática que estava além das nossas possibilidades enquanto
coordenação pedagógica de resolvê-las e que certamente gerou inquietações que fundamentam esse
projeto de pesquisa.

Em um dos nossos estudos, uma educadora discorrendo a respeito de um acontecimento na sua sala,
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sobre como ela se sentia cansada e da dificuldade que apresentava em exercer todas as suas atribuições,
nos relatou a fala de uma criança, contando-nos que estava sentada em uma cadeira a descansar, quanto
uma criança de aproximadamente 02 anos e meio chega perto dela e pergunta: Pró, você está triste E
professora responde: - Não, estou cansada! Então a criança pergunta novamente: - Cansada de quê A pró
responde com toda a sua honestidade: - Cansada de trabalhar! E então a criança questiona-se e pergunta
com toda a sua sabedoria: E você trabalha aonde!

Este diálogo foi para mim um estopim de reflexões que me inquietou a respeito de como as crianças
pensam, ou melhor, quais as suas representações a respeito dos adultos que compartilham a jornada
junto com elas no espaço da creche, como essas crianças concebem, a partir de suas apreensões
interpretativas da realidade, esses profissionais Motivou-me também a busca das representações das
professoras que atuam na creche a fim de dar visibilidade a estas falas, a fim de possibilitar olhares e
comensurações advindas de dois polos: de quem recebe e de quem conduz as práticas de cuidado e
educação dentro das creches.

Foi assim, portanto que se constitui a história deste projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido no
Mestrado de Educação da UFS (Universidade Federal de Sergipe), neste ano de 2013, intitulado: Práticas
de cuidados e educação na creche: representações de crianças pequenas e suas professoras. Pretendendo
investigar as representações das próprias professoras de creches e das crianças, levantando as seguintes
problemáticas: Quais as representações que as crianças têm em relação ao trabalho dos professores de
creche Como os próprios professores se veem enquanto profissionais Quais as representações existentes
dos professores de creche Quem são os professores de Creche e como eles se formam na prática Essas
questões permearão toda a nossa busca e visa neste trabalho identificar quais as representações sociais
das crianças e dos professores em relação ao trabalho desenvolvido pelos professores de creche, como
também analisar as relações entre o que pensam as crianças e as suas professoras com as práticas de
cuidado e educação desenvolvidas na creche.

Itinerários a percorrer: definições metodológicas

Optamos por trabalhar com a etnografia como metodologia com as crianças e as professoras coadunando
com o que afirma Rocha, (2005. P.48 apud, CRUZ02008)

“Do ponto de vista metodológico, as pesquisas com crianças passam a exigir que
se dê mais atenção às duas dimensões da experiência social por meio de
pesquisas do tipo etnográficas que permitem captar o entorno social e as
experiências das crianças como agentes e como receptores de outras instâncias
sociais – portanto, no contexto das relações com outros agentes.”

Sendo agentes de sua própria ação onde constroem e reconstroem relações e situações cotidianas entre
seus pares ou entre os adultos, as crianças, para que possam ser escutadas verdadeiramente dando voz
as suas interpretações e reinterpretação da realidade se faz necessário a proximidade efetiva do
pesquisador, que deve dispor de características como paciência, disposição, perseverança e principalmente
de respeito às crianças e ao contexto pesquisado.

Nesta perspectiva é que a etnografia será nosso fio condutor na analise dos dados que serão coletados
através de diversas estratégias que possibilitem essa escuta das crianças. Configura-se como afirma
Graue, Walsh (2003) de uma investigação presencial, onde serão consideradas as seguintes dimensões:
proximidade com o grupo pesquisado; a observação participante de longa duração, aproximadamente de
06 meses a 01 ano e na descrição densa dos episódios registrados durante a realização da pesquisa.

Para a coleta dos dados serão utilizadas diversas técnicas que possibilitem não apenas a expressão oral
das crianças, mas as outras expressões corporais, gestuais, faciais, enfim as diferentes linguagens,
atentando sempre para os limites do grau de compreensão que podemos alcançar nas nossas analises.
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Desta forma, serão utilizados, entrevistas não diretas, videogravações em diversos contextos da creche
(sala, pátio, refeitório, etc.), grupo focal, encenações, jogos e brincadeiras, desenhos, e outros que
poderão surgir ao longo da pesquisa e que apresentem características que possibilitem de maneira criativa
dar voz às crianças, como afirma Graue; Walsh, (2003, p. 148) “A utilização criativa de instrumentos é
particularmente apropriada quando se faz investigação com crianças pequenas devido às limitações
inerentes à entrevista e à distância existentes...”.

Com os professores utilizaremos de entrevistas semiestruturadas e o Grupo focal (GATTI, 2005), por
acreditar da potencialidade das técnicas enquanto facilitadoras da construção de categorias de analise e
possibilitar a triangulação metodológica com as técnicas utilizadas com a escuta das crianças.

O campo de pesquisa serão duas creches públicas, uma vinculada à Secretaria Municipal de Aracaju-SE, e
a outra ligada a Universidade Estadual de Feira de Santana-BA, tal opção pela recolha de dados em ambas
as creche se deu pelo fato de querermos nos aproximar mais de uma realidade onde a maioria das
crianças está inserida, uma realidade menos imaculada do que vivem as crianças que frequentam a creche
da UEFS, portanto são destas crianças que pretendemos “auscultar” as representações sobre as práticas
de cuidado e educação desenvolvidas na creche. Em relação às falas das professoras optou-se por manter
a escuta nas duas creches, pelas condições em que ambas se encontram, na de Sergipe, desenha-se um
quadro de profissionais sem formação e com divisão hierárquica do trabalho na sala com as crianças. E na
creche, da UEFS, estabelece-se no momento um quadro onde já não há a divisão hierárquica e todas
assumem o papel de professoras das crianças, com responsabilidades compartilhadas do educar e cuidar.
Acreditamos que a partir dessa dicotomia as falas serão bastante elucidativas e esclarecedoras para as
nossas analises, a fim de delinear quais as representações desse grupo de professores em suas diversas
formações, triangulando assim essas conceituações dos adultos com o que pensam as crianças.

Itinerários já percorridos: entrada no campo e ações piloto

Na pesquisa etnográfica a entrada no campo é sempre um momento delicado. É preciso sentir-se partícipe
daquele espaço, pois a aceitação do pesquisador é algo preeminente para a realização da pesquisa. Os
pressupostos antropológicos com base na teoria do “Ponto de vista do nativo” de Malinowisk
(PERSANO,1992) descaracterizaram a antiga ideia eurocêntrica de que o pesquisador necessitaria de
afastar-se do objeto a ser estudado, imprimindo uma nova perspectiva, que diminuísse as desigualdades
postas entre o pesquisador e o pesquisado, ou seja a aproximação ao máximo do campo para que a
análise fosse mais completa.

Partindo desta perspectiva antropológica e vislumbrando as características trazidas por Corsaro (2009) a
respeito da pesquisa etnográfica de estudo de crianças, comprometida, sustentada, microscópica e
holística, flexível e autocorretiva, percebemos o quanto de esforço é necessário do pesquisador para que
possa captar e interpretar todas as interfaces dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que também
participa das ações. Certamente usaremos tão pressupostos na nossa ação durante a pesquisa, mas,
inicialmente, nesta atividade, tivemos um olhar mais abrangente, a fim de possibilitar a analise de outras
estratégias e instrumentos para a nossa pesquisa.

Essa entrada piloto no campo que descreverei através de dois pequenos relatos, teve o intuito de
demonstrar a minha postura de comprometimento e envolvimento com as ações que seriam desenvolvidas
com as crianças me tornando o mais próxima possível. Essa ação piloto foi realizada em uma creche
pública de Aracaju - SE. Como nosso projeto está aguardando a apreciação do Comitê de Ética em
Pesquisa da UFS, utilizaremos nomes fictícios para os relatos apresentados. Este primeiro contato nos
proporcionou ricas contribuições para o desenvolvimento de atividades posteriores para a realização da
pesquisa.

Primeiro encontro: buscando as aproximações
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Este primeiro encontro com as crianças de 03 anos e 03 anos e meio, permitiu-me conhecer o grupo
oportunizando minha primeira aproximação com elas. Outro fator importante neste primeiro encontro foi
compreender o quanto de reflexão e desconstrução é necessário ao pesquisador que se propõe a fazer a
pesquisa com crianças, devendo se deslocar da dimensão adultocêntrica e cedendo lugar à criança e sua
voz. Precisa também abrir mão de juízos e de valores que possam corromper a tonalidade do que é dito
pela criança, não cedendo lugar à tentação de querer ouvir o que se pretende ouvir. (MULLER, 2010).

Passei toda uma manhã na sala, fui bem recebida pela professora e crianças que no início não se
importaram com minha presença, mas depois começaram a pegar no meu cabelo, no meu caderno de
anotações, estavam-se aproximando. Destaquei o episódio “Embaixo da Mesa” que foi uma tentativa de
aproximação com elas, e que serviu para mostrar a distinção que as crianças fazem entre os adultos que
cuidam e educam na sala, elas conseguem fazer distinções, atribuindo papéis a cada uma. Portanto
destaquei esse episódio como um dos mais significativos e descrevo abaixo:

RELATO I: Embaixo da mesa.

INTEGRANTES: Pesquisadora; Carolina (03 anos e 04 meses); Vera (Tia).

DESCRIÇÃO: Entra na sala a “tia” que faz a função do “cuidar”. A professora pediu que ela ficasse olhando
as crianças enquanto ela ia pegar um brinquedo para o grupo. A mesma trouxe um saco com brinquedos
de montar e foi espalhando várias peças no chão, então as crianças espontaneamente se organizaram em
pequenos grupos ou sozinhos e ficaram bastante envolvidos nesta atividade, aproveitei esse momento
para sentar no chão junto com eles em um grupo de meninas, as que estavam próximas a mim e que me
acolheram anteriormente. Não tinha nenhuma pretensão apenas queria estar junto com elas fazendo o
que elas estavam fazendo, e assim se deu, fiquei montando estradas, castelinhos, ajudando algumas que
pediam minha ajuda e deixando aquelas meninas que queriam tocar meu cabelo, sentar no meu colo,
ficarem mais a vontade com a minha presença. Passamos uns 20 minutos nesta atividade.

Esse momento foi interrompido pela educadora (ajudante), que mostrou o saco para eles guardarem os
bloquinhos de montar, alguns ajudaram a guardar e outros não. Eles foram para uma área aberta dentro
da própria sala, junto com a professora, esperar o lanche chegar. Fiquei com as poucas crianças que
ajudavam a guardar os brinquedos, quando observei a minha volta estava só, todas já haviam saído para
a área aberta, foi quando percebi um movimento que adivinha de debaixo da mesa da professora, que
estava forrada com uma toalha que a cobria até o chão, fazendo dessa arrumação uma verdadeira
tentação para as crianças se abrigarem (Elas adoram um esconderijo!), então me aproximei, levantei a
toalha e lá estavam duas crianças que haviam derrubado uma vasilha de lápis de cera e estavam
juntando-os para colocá-los novamente na vasilha. A fim de manter um diálogo e mostrá-los que era
cúmplice e solidária deles naquele momento, comecei a ajudá-los e quando já estava terminado falei: A tia
está chamando para lanchar, vamos (Carolina) – Cadê ela (Ela olhou e viu a “tia” (a ajudante), mas agiu
como se não a reconhecesse naquele momento como a professora da sala, ficou em silêncio.) Então fiz
outra pergunta: – Quem é ela (Carolina) – Ela é tia Vera! (Pesquisadora) – O que ela faz aqui na sala
(Carolina) – Ela varre a sala e guarda os brinquedos... Depois que me respondeu saiu da mesa e foi ao
encontro do grupo que estava na área aberta da sala.

Segundo encontro: Algumas ações.

Para meu segundo encontro com o grupo planejei acompanhá-los durante todo o dia. Ao chegar à sala,
alguns me reconheceram e vieram ao meu encontro, solicitando um abraço, lembrava o nome de alguns e
tentava chamá-los pelo nome. Também planejei em consonância com a professora um passeio em
pequenos grupos na creche para eles me apresentassem onde tinha “tia” naquela creche. Uma maneira de
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aproximar-me mais delas, solicitando a ajuda das mesmas para conhecer os adultos da creche e perceber
a relação deles com estes adultos. Descrevo abaixo como ocorreu essa ação:

RELATO II: Passeio na creche

INTEGRANTES: Luciana, Vitória e Fernanda.

DESCRIÇÃO: Primeiro sentei com as três crianças em uma escada da creche e conversei sobre o meu
objetivo, e apresentei o gravador, mostrando a elas como funcionava. Deram muita risada ao ouvirem
suas vozes saindo do mesmo e então combinamos algumas coisas antes do nosso passeio. Disse-lhes que
deveriam pegar na mão das coleguinhas e não correr pela creche. Todas concordaram! Expliquei que não
conhecia a creche e queria que elas me mostrassem onde tinha “tia” na creche, pois é dessa maneira que
elas se dirigem a todos os adultos. Então subimos as escadas e à medida que encontrávamos com um
adulto eu perguntava: Essa é tia (Crianças) -É! (Pesquisadora) - E essa também é tia (Crianças) -É!
Quando encontramos o único professor do sexo masculino, Luciana falou: -Ele não é tia é tio!

Percebi que elas não faziam distinção entre pessoal de limpeza, da cozinha, para elas todas eram tias.
Quando chegamos perto da entrada da creche na administração Vitória disse: Aqui também tem tia!
(Pesquisadora)- Tem e como é o nome dela (Vitória)- Tia Rita! (Pesquisadora)- Vamos lá, vamos ver se ela
está! Elas começaram a rir e foram entrando comigo no corredor, mas Tia Rita não estava e então
voltamos.

Encontramos as lactaristas sentadas tomando café e então perguntei: - Elas também são tias (Crianças)-
É! Elas responderam. (Pesquisadora) - E vocês sabem os nomes delas Antes que as crianças
respondessem, uma das lactaristas respondeu: - Não sabe não! Agradeci as lactaristas e continuei o
passeio com o grupo. Chegamos ao refeitório, e lá tinha uma ajudante de limpeza, limpando o espaço.
Sentamos nos banquinhos e então perguntei: - Vitória, aquela moça que está lavando ali também é tia
(Vitória) - É. (Pesquisadora) - E o que ela faz aqui na creche (Vitória) - Lava! (Pesquisadora) - E o que ela
faz mais (Vitória) - Deixa eu ver... Lava a mesa! (Pesquisadora) - E o que mais (Vitória) - Enxuga a mesa!
(Pesquisadora) - Que mais (Vitória) - Lava o prato. Neste momento veio uma pessoa em nossa direção, e
então perguntei: (Pesquisadora) - Aquela que está vindo é tia também (Vitória) - É. (Pesquisadora) - E
como é o nome dela (Vitória) - Tia Patricia!

Voltando ao passeio, elas já estavam apresentando sinais de desconforto com a atividade, pois já
havíamos dado a volta na creche e elas já tinham me mostrado todas as tias. Então resolvi em um último
fôlego mudar o rumo da conversa e perguntar sobre a família delas, também com a intenção de saber o
que elas pensam sobre trabalho. Então lancei a pergunta a Fernanda (A mais interessada na conversa no
momento): (Pesquisadora) - Sua mãe trabalha (Fernanda) - Minha mãe vai para a rua e aí ela saí para
trabalhar. (Pesquisadora) - É! (Fernanda) - É! (Pesquisadora) - E aqui na creche quem trabalha A
criança neste momento parou um pouco, ficou pensando e respondeu: (Fernanda) - Ninguém! - Então
perguntei novamente e Vitória que estava ouvindo a conversa do nosso lado, repetiu de forma taxativa e
vigorosa: (Vitória)- NINGUÉM! Então percebi que elas já estavam cansadas do meu interrogatório, então
resolvi encerrar o passeio, voltando para a sala.

Algumas considerações

Estes diálogos relatados são ainda insipientes para que possamos afirmar sobre a visão que as crianças
têm a respeito dos adultos que cuidam e educam na creche, mas podemos perceber algumas questões
como a não distinção das crianças em relação aos adultos para elas todas são “tias”, independente da
função que exercem, e que essas funções não são vistas como trabalho, porque na creche não se trabalha,
pelos menos correlacionando com o conceito de trabalho que no caso da criança Fernanda é ir para a rua!

Outra questão que permeia essa minha análise refere-se ao fato dos adultos serem chamadas de “tia”,
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reforçando o caráter mais informal e familiar, distante do caráter mais formal e profissional do papel do
adulto como um trabalhador de uma instituição de cunho educativo. As crianças demonstram não
conhecer os adultos da creche pelo nome e só sabem que são tias, pois adulto na creche é sinônimo de
tia. Isto pode nos mostrar a pouca interação entre as crianças e os adultos da creche, exceto Tia Rita (Que
é a diretora da creche) e Tia Patrícia, que se apresentou como coordenadora, às crianças não nomearam
mais nenhum outro adulto encontrado.

As crianças fazem “reproduções interpretativas” (CORSARO ,2009), então como não associar o trabalho
das “tias” institucionalizadas da creche com os das “tias” que eles convivem naturalmente no seio familiar,
da vizinhança e da comunidade de uma maneira geral.

Essa entrada piloto no campo foi extremamente positiva no que tange a questão da proximidade com as
crianças, pois apesar do pouco contato consegui que elas dialogassem de maneira aberta, como também
comprovar as afirmações de alguns autores a respeito da dificuldade de fazer entrevistas com crianças
pequenas, pois mesmo realizada de forma não diretiva, feita de maneira mais lúdica não é recomendada
(GRAUE e WALSH, 2003; MULLER, 2010).

Devo salientar dois pontos para encerrar este texto, primeiro que a pesquisa ainda está se delineando e
que terei a partir deste primeiro momento ajustar minhas pretensões a realidade do contexto e as
investigações de pesquisas com crianças e o outro ponto diz respeito à relevância social que acredito que
esta pesquisa poderá ter que é a de considerar a voz das crianças nas políticas públicas voltadas a
formação dos professores de creche, contribuindo para o repensar da divisão do trabalho dentro das
creches e suas implicações no desenvolvimento de práticas significativas.
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