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Introdução
O debate que nos últimos anos vem se desenvolvendo no âmbito nacional e internacional sobre a educação infantil motivou-nos a investigar a educação das crianças de zero a seis anos na área de abrangência do município do Rio Grande-RS A cidade do Rio Grande, a mais antiga do Rio Grande do Sul, localiza-se no extremo sul deste estado, caracterizando-se, historicamente como um ponto estratégico dadas suas peculiaridades geográficas, tendo em vista que está próxima da fronteira com o Uruguai e a Argentina..
O Simpósio Nacional de Educação Infantil ocorrido em Brasília em 1994 também contribuiu significativamente para o delineamento da pesquisa denominada “Caracterização da Educação Infantil no município do Rio Grande/RS” Esta pesquisa conta com o apoio do PIBIC/CNPq. com a primeira e segunda etapas já concluídas. No primeiro momento coletamos os dados e analisamos a situação das crianças, das instituições e das profissionais. As conclusões apontadas revelaram, entre outras questões, a carência de políticas públicas para o setor no município estudado, sendo que um dado alarmante foi a inexistência de atendimento público para a faixa etária de zero a três anos. 
O número de crianças desta faixa etária matriculadas em instituições educativas em 1998 era de 4% e todas elas estavam matriculadas em instituições particulares e não-governamentais Apesar  dos dados terem sido coletados em 1998, constatamos que não houve mudanças significativas, pois o poder público municipal atualmente, conta  apenas com uma creche.. Com isto, percebe-se que apesar da garantia do direito de oferta da educação infantil, na Constituição Brasileira em seu art. 208, ratificada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), este direito não vem sendo cumprido. 
Os resultados apontados nestas etapas da pesquisa provocaram questões como: onde estão as crianças que não freqüentam instituições de educação infantil? Por que não freqüentam? Há demanda latente por educação infantil em Rio Grande? A partir da problemática apontada sentimos a necessidade de ampliar os dados acerca do atendimento público para as crianças na faixa etária de zero a seis anos no município em questão.
O texto que está sendo apresentado aqui trata, então, daquilo que denominamos terceira etapa da pesquisa onde estamos estudando especificamente a demanda por creches e pré-escolas em Rio Grande Desta forma, face a situação da educação infantil no município  pretendemos  obter  uma  visão  mais  ampla  da  realidade  investigada,  pois  a insuficiência de informações limita a análise sobre o atendimento à primeira infância na rede pública.

Metodologia da Pesquisa
	
O objetivo central que norteou esta fase da pesquisa foi levantar dados acerca da demanda por creches e pré-escolas públicas, principalmente nos bairros periféricos, de forma a subsidiar a elaboração de políticas para a educação infantil. Para alcançar esse objetivo estamos levantando dados acerca das crianças e suas famílias nos domicílios dos diversos bairros do município do Rio Grande.
	Nesta fase da pesquisa, utilizamos estratégias de natureza quantitativa que, provavelmente, desencadearão pesquisas de abordagens qualitativas sobre a educação das crianças de zero a seis anos no município em questão. Para tal, tomamos como referência Cunha (1993), André (1995),Gamboa (1995) e Almeida (2000), para os quais a opção de pesquisa não está limitada apenas na escolha de uma técnica ou de um método quantitativo ou qualitativo. Tais opções podem estar associadas e presentes na análise de uma determinada realidade.
	Para a coleta de dados, elaboramos um questionário que está sendo respondido nos próprios domicílios com existência de crianças na faixa etária de zero a seis anos. Com o intuito de buscar conhecer o perfil sócio-econômico e educativo das crianças e suas famílias e os motivos de freqüência ou não, em creches e pré-escolas, os dados são respondidos por um informante morador do domicílio.
Tendo em vista que a coleta está sendo realizada nos bairros do município do Rio Grande, foi necessário fazermos um levantamento do número total de bairros existentes em nosso município bem como a população total por bairros junto ao IBGE e à Secretaria Municipal de Planejamento. Porém, no IBGE encontramos um mapeamento feito por zonas, sendo que cada zona compreende mais de um bairro do município. Na Secretaria Municipal de Planejamento, ainda não há um projeto de lei aprovado que delimite os bairros da cidade. Ainda assim, tomamos este projeto, como referência para a coleta de dados. Da mesma forma, dada a impossibilidade de termos o número total de população por bairros, optamos por uma amostra que teve como pontos principais a diversidade e a qualidade nos dados obtidos. Para tal, procuramos percorrer ruas e pontos diversos de cada bairro sem, no entanto, estabelecermos um número de questionários a ser respondido. Com isso, nosso intuito é garantir que a amostra seja representativa em termos de características da população que estamos estudando (Almeida, 2000). 
Realizamos uma coleta à domicílio tendo em vista que nas instituições de educação infantil existem dados apenas com relação às crianças que freqüentam tais instituições. As listas de espera são incompletas ou, em alguns casos, inexistentes. Além disso, a quase ausência de atendimento público para as crianças de zero a três anos no município em questão, inviabiliza a busca de dados acerca da demanda para essa faixa etária nas instituições educativas.
Compreendemos demanda como a necessidade ou direito reconhecido dos pais e mães, sejam elas(eles) trabalhadoras(es) ou não, e das crianças de zero a seis anos, assegurados na Constituição de 1988.
Tomamos, então, como referência para este estudo, o conceito de demanda latente explicitado por Rosemberg (2001) como:
"...aquela que não se expressa espontaneamente, por alguma razão ( distância entre domicílio e equipamento, qualidade ou tipo de serviço oferecido, etc.). A única forma de aferição da demanda latente é a realização de enquetes específicas.” (p. 25) 

	Com o intuito de buscar a demanda latente, o questionário é composto de perguntas objetivas/fechadas, a partir de nove itens principais referentes a: número de pessoas que vivem na casa (idade, raça e gênero); dados referentes à mãe das crianças; pessoas responsável pela família; dados sobre crianças e jovens que trabalham fora; dados sobre as crianças de zero a seis anos que freqüentam ou não creche ou pré-escola e das que já freqüentaram alguma vez; dados sobre as pessoas que cuidam das crianças quando elas não estão na creche e informações das pessoas que contribuem para as despesas da família. Também há três questões abertas/subjetivas que buscam conhecer mais os motivos de freqüência ou não em creche ou pré-escola.
	Além dos dados mencionados anteriormente, é importante salientar que, no decorrer do processo de pesquisa a equipe sentiu necessidade de incluir dados sobre a raça e o gênero. Percebemos que a maioria dos moradores da periferia da cidade eram de raça negra, além de um número grande de mulheres responsáveis pelas famílias. Partindo de tal percepção, realizamos alguns estudos sobre estas questões. Tomamos, então como base, entre outros, os estudos de Araújo(1987), Rosemberg(1987), Hasenbalg(1987) que revelaram a importância de incluirmos estes dados.
	A questão que envolve a raça, muitas vezes, é permeada por uma etiqueta de relacionamento entre o pesquisador e o informante. Esta etiqueta revela a dinâmica das relações raciais em nossa sociedade, isto é, a ausência de uma identidade racial na sociedade brasileira.
	No decorrer da coleta de dados e, percebendo a dinâmica social que é delineada na vida dos bairros do município até o momento - sendo que a maioria das crianças moradoras da periferia da cidade são negras e a maioria das residentes no centro são brancas -, o grupo percebeu a importância de estudar, discutir e decidir pela inclusão da categoria raça e gênero em nosso questionário.

	Alguns indícios acerca da demanda:

Mesmo não tendo dados conclusivos da terceira etapa da pesquisa, apontamos alguns indícios que esta fase tem possibilitado através da inserção da equipe no "locus" da pesquisa, isto é, nos bairros, nas ruas, nas relações com os entrevistados, enfim, através do olhar que estamos construindo sobre a realidade das crianças e da educação infantil em nosso município.
	Após realizarmos um total de 437 questionários abrangendo 12 bairros, mas sabendo que ainda temos muitos caminhos a percorrer, realidades a conhecer e estudos a aprofundar, acreditamos que nossa investigação já aponta questões relevantes e que podem ser anunciadas.
	A realidade social e econômica da periferia da população riograndina tem se revelado extremamente precária devido as condições de infra-estrutura dos bairros, casas construídas em cima de aterros de lixo, esgotos a céu aberto, tráfico de drogas, grande número de homens e mulheres desempregados perambulando pelas ruas, além da violência e do roubo que são situações comuns e cotidianas. Estas observações denotam o quanto as desigualdades econômicas são manifestados na vida que emerge das cidades. Por isso, revelar a demanda latente por creches e pré-escolas existente em nosso município, remonta em primeiro lugar, a luta pelos direitos humanos, exercício da cidadania e por condições dignas de vida e, também, pela qualidade das demandas sociais da população, para entendermos o quanto a creche é um importante direito das crianças e das mulheres.
Portanto, na vivência nos bairros e nas entrevistas realizadas já podemos perceber que há demanda por creches, porém ela ainda permanece desconhecida.
A observação de um excessivo número de crianças pequenas dispersas pelos bairros mais pobres do nosso município e alguns registros em nosso diário de campo confirmam a complexidade da infância nestes locais da periferia: “Necessidade de creche e escola tem muita. É só olhar em  volta. É isso aí... as crianças ficam brincando na rua, no meio do esgoto, dos ratos.” 
Esta fala reafirma os dados em relação ao pequeno atendimento às crianças de zero a seis anos em nosso município, em especial do que se refere a população pobre e negra moradora da periferia da cidade. A desigualdade do atendimento muitas vezes determina a exclusão desde a mais tenra idade. 
Outro dado importante, é o número considerável de mães jovens (entre 17 e 22 anos) responsáveis pelas famílias, desempregadas e com baixo nível de escolaridade encontradas até o momento. Destacamos a fala de algumas destas mulheres que reafirmam a necessidade da existência de creches públicas perto de suas residências: “Não tem trabalho...se tivesse a gente trabalhava.” “Claro,  se tivesse creche a gente podia trabalhar.” “Aqui tem uma casa que cobra Cem Reais para os dois ficarem, aí não dá!” 
Portanto, mesmo depois da constituição de 1988, as lutas e demandas pelo atendimento das crianças de zero seis anos, ainda é uma realidade no sistema educacional brasileiro. Segundo Campos: "A experiência vivida mostra que a disseminação de novas concepções de direitos na sociedade geralmente é mais lenta e descontínua do que fazem supor as lutas políticas responsáveis pelo seu reconhecimento legal"(1999,p.125).
Por isso, é importante recuperar na história o papel que as mulheres desempenharam nas lutas pelos direitos à educação das crianças e que foi marcante e decisivo na trajetória das políticas públicas em nosso país. Sabemos que estas lutas muitas vezes são demarcadas pela questão do gênero e da raça, demarcando a diminuição das desigualdades educacionais.
 No que se refere a raça, já podemos perceber a importância da inclusão desta questão em nossa pesquisa, pois assim como o gênero, ela vem qualificar os dados que caracterizam esta demanda. Os dados até então coletados tem revelado que a maioria das famílias que desejam/necessitam o atendimento em creches públicas, são chefiadas por mulheres negras. No caso da educação infantil "tal como vem sendo implantada no país, constitui um dos mecanismos sociais, entre outros, que 'coloca a população negra em desvantagem no processo competitivo de mobilidade social. "(Hasenbalg apud Rosemberg, 1999,p.33) 
A complexidade da relações sociais, econômicas, raciais, culturais, de gênero e poder que estão inseridas as crianças, assim como, suas famílias nos mobilizam sobre a condição revelada nos dados em relação à infância e no comprometimento que temos como pesquisadoras. Portanto, estes são apenas indícios iniciais desta complexa dinâmica que estamos inseridas. No entanto, afirmamos  a relevância deste trabalho para que possamos ter um mapeamento mais completo desta realidade e, principalmente, a fim de podermos subsidiar dados para a estruturação de políticas públicas para a educação da infância.
DEMANDA POR EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS




OBJETIVO:  Caracterizar a situação do atendimento em instituições de Educação Infantil no município do Rio Grande, de modo a propiciar subsídios para o conhecimento e a intervenção pedagógica em creches e pré-escolas






OBJETIVOS ESPECÍFICOS: * Levantar dados  acerca da demanda por creches públicas nos bairros do município do Rio Grande; * Subsidiar elaboração de políticas públicas para a educação infantil


METODOLOGIA: 







* Utilizamos estratégias de natureza quantitativa que, desencadearão pesquisas de abordagens qualitativas;
* Coleta de dados à domicílio, nos bairros do município do Rio Grande,  com a utilização de questionário estruturado;
* Utilização de um diário de campo a partir das observações e depoimentos;
* A amostra utiliza dois critérios: diversidade e qualidade.








O QUE ENTENDEMOS POR DEMANDA? Entendemos DEMANDA como necessidade ou direito reconhecido dos pais e mães, sejam elas trabalhadoras (es) ou não, e das crianças de zero a seis anos, assegurados na Constituição de 1988. Como expressa Rosemberg (1999):
		“(...) uma necessidade sentida e expressa. Ela pode ser explícita ou latente: a explícita é avaliada através da procura de um serviço. A demanda latente é aquela que não pode ser expressa espontaneamente, por alguma razão      ( distância entre domicílio e equipamento, qualidade ou tipo de serviço oferecido, etc.). A única forma de aferição da demanda latente é a realização de enquetes específicas(...)” 












INDÍCIOS DA DEMANDA:

* Durante a coleta de dados, temos observado um número excessivo de crianças pequenas dispersas pelo bairro;
* Encontramos um número significativo de mães jovens (entre 17 e 22 anos) desempregadas e com baixo nível de escolaridade;
* A necessidade de creches já é revelada através da fala de algumas mães:
“Necessidade de creche e de escola tem muita. É só olhar em volta. É isso aí... As crianças ficam brincando na rua, no meio de esgoto, dos ratos.”
“Se tivesse creche a gente podia trabalhar”
“Aqui tem uma casa que cobra cem reais para os dois ficarem, aí não dá.”














FINANCIAMENTO : PIBIC/CNPq
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