Juliana Schumacker Lessa

INFÂNCIA, EDUCAÇÃO E PROCESSOS GERACIONAIS:
UM ESTUDO DAS RELAÇÕES E PRÁTICAS DO COMER
DAS CRIANÇAS EM UM CONTEXTO PÚBLICO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

Florianópolis
2019

Juliana Schumacker Lessa

INFÂNCIA, EDUCAÇÃO E PROCESSOS GERACIONAIS:
UM ESTUDO DAS RELAÇÕES E PRÁTICAS DO COMER
DAS CRIANÇAS EM UM CONTEXTO PÚBLICO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

Tese submetida ao Programa de PósGraduação em Educação do Centro de
Ciências da Educação da Universidade
Federal de Santa Catarina, como requisito
para a obtenção do Título de Doutor em
Educação.
Orientadora: Profa. Dra. Ione Ribeiro
Valle
Coorientadora: Profa. Dra. Eloisa Acires
Candal Rocha

Florianópolis
2019

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de
Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC
Lessa, Juliana Schumacker
Infância, educação e processos geracionais: um estudo das
relações e práticas do comer das crianças em um contexto
público de educação infantil / Juliana Schumacker Lessa ;
orientadora, Ione Ribeiro Valle, coorientadora, Eloisa Acires
Candal Rocha, 2019.
320 p.
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina,
Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação
em Educação, Florianópolis, 2019.
Inclui referências.
1. Educação. 2. Educação Infantil. 3. Crianças. 4. Práticas
do comer. 5. Relações geracionais. I. Ribeiro Valle, Ione . II.
Acires Candal Rocha, Eloisa . III. Universidade Federal de
Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Educação. IV.
Título.

Às crianças participantes da pesquisa.

AGRADECIMENTOS
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível
Superior, pelo apoio financeiro que permitiu as condições necessárias
para levar à cabo a pesquisa de que resulta este trabalho.
Ao Programa Pós-Graduação em Educação e à Universidade
Federal de Santa Catarina, na qual a formação foi realizada. Também à
Universidade do Porto, particularmente, à Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação e ao seu programa doutoral em Educação, pela
formação em um período do doutorado.
Às professoras orientadoras da pesquisa, Eloisa Acires Candal
Rocha, Ione Ribeiro Valle e Manuela Ferreira, as quais agradeço
imensamente por ter a oportunidade de compartilharem seus
conhecimentos. Sem dúvida, ainda que a pesquisa resulte na escrita do
trabalho, há algo que fica marcado na minha experiência subjetiva,
sobretudo, pelo fato de poder tê-las na trajetória da minha formação não
apenas acadêmica, mas, sobretudo, humana. Sou grata pelo fato do
humano coletivo que me torno, por ter um pouco de vocês.
Agradeço às professoras que aceitaram avaliar o trabalho e fazer
parte da banca examinadora, Ângela M. S. Coutinho, Márcia BussSimão e Rosinete Schmitt, pelas contribuições à pesquisa, com suas
observações, leituras e comentários sempre muito atentos e construtivos.
Ao longo dos anos que consistiu na realização desta pesquisa,
muitas foram as pessoas que contribuíram de alguma maneira para a
realização deste trabalho. Meu agradecimento à minha família e aos
amigos que fizeram parte deste percurso, pelas conversas, contribuições
e por me acompanharem e estarem ao meu lado. Em especial, à minha
mãe Edna, meu querido filho Matheus, ao meu pai Nazareno (in
memoriam), à Alice, ao François, ao Luiz Fortunato, Marissol, à Ana
Margarida, ao João Melo, ao Gabriel Chacón, à Camila Katrein, ao
Pedro Medeiros, à Lais Vieira, à Jennifer Pereira, ao Thiago S. Vaz de
Lima, à Rosana Cuba, à Stela Rosa, ao Emiliano Gambarotta e à
Fabiana Duarte.
Por fim, a todas e todos profissionais da instituição investigada, à
Rede Municipal de Educação de Florianópolis, por permitir esse
necessário diálogo entre a pesquisa e a prática pedagógica, e às crianças
que participaram da pesquisa, a quem este trabalho é dedicado.

RESUMO
Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa, em nível de
doutorado, que objetiva investigar os determinantes materiais e
simbólicos que condicionam as relações e práticas do comer das
crianças no espaço coletivo da educação infantil, por meio da análise de
como esses determinantes são por elas reproduzidos e transformados na
relação educativa. Isso implica, por sua vez, conceber as práticas do
comer como um fenômeno complexo e multidimensional, com um
sentido tanto do nutrir para se manter vivo como, fundamentalmente,
um sentido social e, portanto, educativo. Para alcançar tal objetivo, foi
realizada, durante os meses letivos de 2016, uma pesquisa etnográfica
com crianças no contexto das refeições, em uma instituição pública de
educação infantil. Os dados foram analisados tomando como base os
estudos sociais da infância, a partir da perspectiva apontada por
Qvortrup (1994, 2005) da infância como uma estrutura geracional, e da
abordagem relacional proposta por Alanen (1994, 2009, 2012, 2014), no
diálogo com a teoria sociológica de Bourdieu (1983, 2001, 2002), assim
como os estudos da área que pesquisaram a questão do comer e as
relações geracionais. As análises gerais apontam o espaço do comer na
Educação Infantil como um contexto de aprendizagens, no qual se
revelam processos geracionais de produção e reprodução de disposições
corporais e temporais do comer no coletivo e no espaço institucional. A
análise sobre como as crianças reproduzem ou transformam os
determinantes que atuam sobre suas práticas do comer permitiu
identificar os modos específicos pelas quais elas manifestam
capacidades para se posicionar e confrontar a ordem geracional, a qual
suas práticas são interdependentes; bem como, os conteúdos que
circulam em torno dessas práticas, os quais permitem pensar em uma
outra lógica pedagógica distinta da relação educativa do espaço da sala.
Palavras-chave: Educação Infantil. Infância. Crianças. Práticas do
comer. Relações geracionais.

ABSTRACT
This work presents the results of a doctoral research that aimed to
investigate the material and symbolic determinants that condition the
relationships and practices of children 's eating in the collective space of
Early Childhood Education, through the analysis of how these
determinants are by reproduced and transformed in the pedagogical
relations. This implies, in turn, to conceive the practices of eating as a
complex and multidimensional phenomenon, with a sense of both
nurturing to stay alive, and, fundamentally, a social and therefore
educational sense. To achieve this goal, during the 2016 school year, an
ethnographic research was conducted with children in the context of
meals, in a public institution of early childhood education. The data
were analyzed based on the social studies of childhood, from the
perspective pointed out by Qvortrup (1994, 2005), of childhood as a
generational structure, and of the relational approach proposed by
Alanen (1994, 2009, 2012, 2014) in the dialogue with the sociological
theory of Bourdieu (1983, 2001, 2002). Also, the social studies of
childhood that researched the issue of eating and generational
relationships. The general analyzes point to the space of eating in
children's education as a context of learning, in which are revealed
generational processes of production and reproduction of corporal and
temporal dispositions of eating in the collective and in the institutional
space. The analysis of how children reproduce or transform the
determinants that act on their eating practices allowed us to identify the
specific ways in which they manifest the capacities to position
themselves and confront the generational order to which their practices
are interdependent. As well as the contents that circulate around these
practices, which allow us to think of another pedagogical logic distinct
from the educational relation of the space of the room.
Keywords: Early Childhood Education. Childhood. Children. Eating
practices. Generational relations.
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1. AS PRÁTICAS DO COMER NA INFÂNCIA COMO UM
FENÔMENO
BIOSSOCIOCULTURAL
INERENTE
AO
PROCESSO EDUCATIVO
La alimentación es, em efecto, uma función
biológica vital y al mismo tempo uma función
social essencial. Es un fenómeno complejo,
copioso; es um objeto com múltiples accesos. Sus
facetas innumerables se ordenan según dos
dimensiones por lo menos. La primera se extiende
de lo biológico a lo cultural, de la función
nutritiva a la función simbólica. La segunda, de lo
individual a lo colectivo, de lo psicológico a lo
social. el hombre biológico y el hombre social, la
fisiologia y el imaginário, están estrecha y
misteriosamente mesclados em el acto
alimentario.
Claude Fischler. El (H)omnívoro.

Esta pesquisa toma como base um olhar interessado para as
práticas do comer das crianças em contexto institucional público de
educação infantil, estamos compreendendo o fenômeno do comer como
intrínseco ao ato educativo e ao cuidado com a sobrevivência das
crianças. Seguido disso, consideramos a questão do comer como um
fenômeno social total, na qual natureza e cultura se encontram, pois se o
comer é uma atividade imanente de qualquer ser vivo, o contexto social
e cultural são aspectos que fazem parte de um sistema simbólico
implicado ao ato alimentar.
Tratar do comer, portanto, provoca-nos a pensar a relação entre o
biológico, o social e o cultural, o que nos leva a considerar a
importância que tem o comer, no caso da infância e das crianças
pequenas. A imaturidade biológica e a total dependência da criança em
relação ao adulto decorrente da sua condição biológica, da nascença, não
lhe permite sobreviver se não for alimentada por outro. Essa importância
que o comer tem, tal como a relevância do não comer e não ter uma
alimentação adequada e as consequências que têm do ponto de vista
biológico e de todas as outras dimensões humanas, está na base do
pensar o comer como um direito, como essencial para estar vivo.
Com base nesses pressupostos, compreendemos o comer como
um fenômeno biossociocultural, uma atividade imanente, cuja
radicalização no caso da infância obriga-nos a repensar as relações de
interdependência com os adultos e no modo como estas relações
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acontecem com a dimensão cultural, social e histórica que é atravessada.
Essa complexidade sobre o fenômeno do comer no caso da infância nos
permite percebê-lo como intrínseco ao ato educativo e ao cuidado com a
sobrevivência das crianças e que leva-nos a interrogar como a infância
se produz nesse encadeamento, que é interdependente. Nesse sentido, a
importância do comer reside tanto no fato da sua inevitabilidade, dadas
as demandas do corpo por nutrientes, como no fato de constituir-se em
um sistema de produção simbólico potente e multifacetado
(BEARDSWORTH; KEIL, 1997), que, no caso das crianças, são
inerentemente inscritas nas relações intergeracionais.
Nesta etapa que caracteriza o retorno à escrita da introdução,
chegado o final de uma pesquisa, consideramos que parecia fazer mais
sentido chamar por “práticas do comer”, ao invés de usarmos o termo
“alimentação”, como já vínhamos utilizando. Isso ocorreu pelo fato de
que estamos considerando uma atividade da criança, uma atividade
imanente, inevitável para a sua própria sobrevivência, uma atividade
prática da qual a criança é dependente do adulto. Entendemos que essa
reconceituação é fruto desse aprofundamento que a pesquisa permitiu.
Como nosso foco, que consistiu nas relações educativas envolvendo as
crianças e suas práticas do comer, essa definição entre práticas do comer
ou alimentação, para nós, teve uma diferença significativa da
perspectiva da pesquisa, logo, isso afetou não apenas o título inicial do
estudo, que até então era “Um estudo sobre as relações e práticas
alimentares”, e colocou-nos em dúvida, tendo em vista que, chegado ao
final do trabalho percebemos que o termo “práticas alimentares” não era
preponderante no texto da pesquisa, mas, sim, aquilo que definia a ação
das crianças: as suas práticas do comer.
Investigar a questão do comer na infância em contexto
institucional público de educação infantil implica considerar o fenômeno
do comer como intrínseco aos processos educativos, abrangendo o
cuidado de que necessitam as crianças para viver e as formas como isso
acontece. Nas instituições de educação infantil de tempo integral, as
principais refeições do dia, como o café da manhã, almoço, lanche da
tarde e janta, são realizadas de modo compartilhado entre o coletivo de
crianças, em um âmbito não familiar, pedagógico e dentro do
funcionamento da instituição.
Ao se pensar nos espaços pedagógicos e nas relações educativas,
trata-se, de modo recorrente, a sala, que congrega os grupos de crianças,
como sendo privilegiadamente o lugar educativo e os demais espaços
como alheios às funções sociais e educativas, entre eles, o espaço do
comer, no refeitório. Entretanto, considerando o número total de horas
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da rotina de trabalho pedagógico na creche, o tempo em que as crianças
estão no refeitório, ou a transitar nele, ainda que sejam curtos e
circunscritos, é de uma forte intensidade interativa. Assim, é diante
desses pedaços de tempos recortados da rotina da educação infantil que
se teceram as questões particulares à investigação. Por sua vez,
encaminha-nos a afirmar que as práticas cotidianas do comer no
refeitório da creche são práticas sociais vinculadas a um contexto
educativo e a uma proposta curricular e pedagógica, pois, embora essas
práticas sejam diferentes daquelas que se dão nos chamados “espaços
pedagógicos”, elas ocorrem no âmbito de um projeto educativo e de uma
determinada concepção de infância.
Dessa maneira, nosso recorte da questão do comer como um
fenômeno biossociocultural envolve a infância das crianças em contexto
público de educação infantil, tomando o caso de uma pesquisa
etnográfica com crianças, realizada no decorrer do ano de 2016, no
contexto das suas rotinas diárias do comer em coletivo na instituição. A
pesquisa parte do pressuposto de que as práticas do comer na infância
são intrínsecas aos processos educativos e às relações intergeracionais,
tendo em vista a dependência da criança em relação ao adulto quanto a
uma necessidade vital para a sua existência. A partir disso, mostramos,
em um primeiro momento, como esse fenômeno é pesquisado e
construído como um objeto da educação. Posteriormente, apresentamos
como as práticas do comer das crianças no contexto educativo
pesquisado se inscreve dentro de uma particular proposta pedagógica,
com sua concepção de infância e de crianças. Em outro momento,
analisamos como as crianças se apropriam do espaço-tempo do comer
durante as atividades compartilhadas da rotina da creche.
Faz parte da reflexão desta pesquisa os resultados acumulados na
pesquisa de dissertação (LESSA, 2011), um estudo de caso etnográfico,
que teve como objetivo analisar as relações sociais estabelecidas no
refeitório de uma creche pública municipal. Dentre os resultados que
chegamos, foi possível traçar alguns aspectos característicos do contexto
alimentar na educação infantil de tempo integral, dos quais: I) a
alimentação constitui o pilar central da rotina da educação infantil,
sendo estruturador do tempo institucional, do tempo que conforma a
infância e é por ela conformado na instituição; II) ao mesmo tempo em
que a alimentação constitui o pilar central da rotina da educação infantil
de tempo integral, este momento também integra o conjunto das suas
práticas educativas e tem como função socializar a criança em um
determinado modo cultural; III) o espaço alimentar caracteriza-se como
um lugar de diferenciação social, englobando um conjunto de regras e
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prescriç es sociais que modelam as práticas, as representaç es e os
hábitos alimentares das crianças que ali se encontram; IV) por outro
lado, nas relaç es entre as crianças, evidencia-se uma transmissão
horizontal de saberes, cujo conteúdo emerge como um conhecimento
oculto s aprendizagens formais da instituição.
No quadro de análise adotado na dissertação, a reflexão voltou-se
tensão entre aç es educativas direcionadas para as crianças nos
momentos de alimentação na creche. A análise das relaç es revelou uma
prática educativa que tende a um controle da ação pela via da
subordinação das crianças, em graus diferenciados, conforme a faixa
etária. Paralelamente, nas análises finais da investigação, foi poss vel
verificar que nas relaç es entre as crianças, elas se colocavam
ativamente em seu processo educativo, no contexto das relações e
práticas do comer na creche, revelando que nesses tipos de ligações é
possível verificar as crianças como agentes que, em parte, conduzem sua
própria socialização, reinterpretam e resistem educação que lhes é
dada (SIROTA, 2011). Nas relações entre as crianças durante as rotinas
do comer foi possível perceber que a incorporação de regras
institucionais se desdobrava em lógicas de aç es táticas CERTEAU,
2008 , configurando uma ordem instituinte das crianças FERREIRA,
2002), na qual práticas heterog neas dão forma a uma produção
específica, gerada das relações entre as crianças, as culturas infantis
(CORSARO, 2002, 2011; SARMENTO, 2004, 2010; SARMENTO;
PINTO, 1997).
Aprofundar essa dupla socialização e as consequências que têm
em referência ao que as crianças fazem com a educação que lhes é
direcionada na construção de suas práticas do comer na creche foi o que
manteve o interesse pela realização de uma etnografia com crianças,
durante o doutoramento. Tomando como base Ferreira (2006, p. 35),
podemos definir a questão central da pesquisa a partir do significado de
coletividade que caracteriza o estudo das experiências de vida das
crianças no contexto educativo:
[...] o desenvolvimento de um sentido de
colectividade [sic] dentro do grupo de pares
infantil no contexto institucional do JI, decorrente
da partilha de uma mesma posição social de
subordinação face ao adulto-educadora, da
perman ncia por muitas horas dentro de um
espaço limitado que se diferencia da sua vida
familiar e da inevitável interacção [sic] que as
crianças entre si desencadeiam, significa que
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também aqui os processos de individualização
prosseguem e são, aliás, parte integrante da
construção de redes sociais por elas
protagonizadas, em que colectivamente [sic]
produzem, desenvolvem e transmitem a sua
cultura de pares infantil e a sua identidade como
crianças. (FERREIRA, 2006, p. 35).

Por ocorrer diariamente, quatro vezes ao dia, no mesmo espaçotempo, a estrutura da alimentação em creche envolve uma
sistematicidade e uma conformação de tempo e espaço (LESSA;
VALLE; ROCHA, 2016).
A tese que sustenta este trabalho considera que, mesmo em um
contexto em que há tudo para se pensar que as crianças são
completamente constrangidas pelos condicionantes estruturais, elas são
ativas e competentes suficientes para encontrarem as brechas e
colocarem desafios ao instituído. Almeida et al. (2013, p. 362-363)
pontuam que, em contextos específicos, as análises podem demonstrar
que “[...] a infância não representa, sempre, o segmento dominado,
desapossado da balança de poderes saberes ”.
Como vêm revelando os estudos sociais da infância, em certos
contextos, há situaç es em que a ag ncia das crianças se coloca em
franca vantagem diante dos adultos (ALMEIDA et al., 2013). Conforme
Ferreira (2006, p. 37), testemunhar os modos de inteligibilidade
específicos das crianças permite compreender como é que elas “[...]
lidam com as estruturas impostas pelos adultos e como é que entre si
agenciam colectivamente [sic] a sua autonomia”. Isso aponta para a
possibilidade de “[...] desvelar um „outro lado‟ da constituição das
estruturas sociais” (FERREIRA, 2006, p. 37).
Essa perspectiva, que se abre com a pesquisa de dissertação
(LESSA, 2011), leva-nos a aprofundar o interesse em localizar o
agenciamento das crianças nas relações educativas, em interdependência
e interação com os condicionantes que agem sobre suas práticas do
comer, buscando identificar como são reproduzidos ou transformados
por elas na relação educativa com os adultos responsáveis por sua
educação. Esses questionamentos se baseiam em uma perspectiva
relacional, cujo modo de construção analítico parte do seguinte
percurso: se a infância é uma construção social, como se produz a
infância? Em vista disso, implica considerar o modo como se geram as
práticas das crianças, dentro de um sistema de relações e em contextos
específicos.

30

Com base em Alanen (2001b), consideramos que, ao tomarmos
as práticas do comer como práticas sociais das crianças que fazem parte
das suas vidas cotidianas no contexto educativo, na qual elas se
relacionam com pessoas, objetos e contextos de maneira relativamente
duradoura, essas práticas são caracterizadas também como “práticas
cotidianas de geração”. Ou seja, “[...] como práticas através das quais
primeiro se torna, ou se faz, uma „criança‟ [...]. Este „tornar-se‟ não é, de
modo algum, um processo natural ou automático: envolve a construção
ativa, portanto, a ag ncia, a cada passo” (ALANEN, 2001b, p. 135).
No diálogo com a sociologia de Pierre Bourdieu (1996, 2001,
2002), as práticas podem ser entendidas como produto da dialética da
incorporação do mundo externo e da exteriorização do mundo interno.
Ao mesmo tempo, as práticas são concebidas na relação com as
condições sociais de que dependem e com as relações e posições sociais
definidas no marco de um jogo social. Ainda que Bourdieu não tenha
tomado como objeto de análise a infância, o modelo relacional proposto
por esse autor interessa pela centralidade que dá para o modo de
produção das práticas, desvelando como a ação dos agentes, no caso a
atividade prática da criança, produz-se na relação com uma dada
estrutura geracional.
No modelo relacional proposto pelo sociólogo, as práticas não
são construídas em sentido estrito, mas têm lugar no marco de um jogo
social, ao mesmo tempo em que reproduzem e transformam, moldam e
são moldadas. Empiricamente, esta pesquisa analisa a infância que é
produzida nas relações educativas postas em jogo no espaço da creche,
no contexto das práticas do comer e das práticas pedagógicas,
perguntando como a questão educativa que está contida no princípio de
produção dessas práticas é reproduzida e/ou transformada pelas crianças
no marco do jogo social em que se produz uma dada infância. Assim,
compreendemos que, no interior das estruturas geracionais, as ações das
crianças fazem parte das dinâmicas de construção dessas estruturas, na
medida em que se parte do pressuposto que as relações (adultoscrianças) possuem entre si interdependência e não são unidirecionais.
A questão das práticas das crianças (e sua agência) e,
particularmente, as práticas do comer na instituição educativa é tomada
na pesquisa como uma estruturação especificamente geracional da vida
das crianças. Esta noção, de estruturação geracional, ou
“geracionalização”1, toma como base as relações de interdependência na
1

No original: “generational structuring - or „generationing‟” (ALANEN, 2001b, p.
129).
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construção das categorias geracionais (infância e adultez). Segundo
Alanen (2001a, p. 21), refere-se:
[...] à complexidade dos processos sociais através
dos quais as pessoas se tornam (são construídas
como “crianças” enquanto outras pessoas se
tornam são constru das como “adultos”.
“Construção” envolve agência (de crianças e
adultos); é melhor entendido como um processo
prático e até mesmo material, e pode ser estudado
como uma prática ou um conjunto de práticas. As
duas categorias geracionais de crianças e adultos
que são produzidas recorrentemente dentro de tais
práticas, portanto, estão em relações de conexão e
interação, portanto interdependência: nenhuma
delas pode existir sem a outra, o que cada uma
delas é (uma criança, um adulto) em sua relação
com o outro, e a mudança em um está ligada à
mudança no outro.

Com base nessa discussão prévia acerca da temática da pesquisa,
no próximo item abordaremos sobre qual perspectiva, no campo
sociológico, tomamos para analisar a infância. Em um primeiro
momento, trazemos como entendemos o conceito de infância,
abordando-o, a princípio, como uma estrutura geracional, como uma
geração e, depois, alinhando com a perspectiva colocada por Alanen
(2009, 2012), pela abordagem relacional. Tendo em vista que a
abordagem de Alanen (2012) toma como base a infância como uma
estrutura geracional (QVORTRUP, 2005; QVORTRUP; CORSARO;
HÖNIG, 2009; FRONES, 2005), não consideramos que tenha uma cisão
entre uma perspectiva e outra. Em um segundo momento, trazemos a
proposta de uma perspectiva relacional da infância (ALANEN, 1994,
2009, 2012, 2014), que, por sua vez, toma como base a teoria
sociológica de Bourdieu (2001, 2002).
Autor de uma teoria das práticas e, partindo de uma perspectiva
teórica materialista do simbólico2, Bourdieu (2014) propõe que o estudo
2

Sem a intenção de enquadrar em alguma corrente paradigmática, estamos
chamando a teoria desenvolvida por Bourdieu a partir da própria definição dada pelo
autor: “todo meu trabalho tem como intenção fazer uma teoria materialista do
simbólico”, o que significava uma superação com a antinomia entre o material e o
simbólico. Conforme explica o autor, tomando o caso do Estado: “O Estado é essa
instituição que tem o poder extraordinário de produzir um mundo social ordenado
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das práticas se oriente a partir da análise das relações dialéticas entre
estruturas objetivas e as disposições subjetivas e, por conseguinte,
simbólicas, constitutivas de um conhecimento prático, tornando corpo,
que, por seu turno, constituem o habitus. Este conceito foi construído
pelo autor como uma ferramenta para analisar relacionalmente estrutura
e ação, que vinham se constituindo como polos dicotômicos da teoria
social.
No diálogo com a concepção relacional da infância, a perspectiva
de Bourdieu (2007), ao recusar analisar os fenômenos como substâncias,
mas, sim, como relações, encaminha-nos a pensar a infância nesses
termos. Recentemente, Alanen, Brooker e Mayall (2015) editaram o
livro Infância com Bourdieu, no qual reúnem um conjunto de estudos
sobre a infância como uma estrutura relacional. Alanen (2012) advoga
essa perspectiva para os estudos da infância, no sentido de superar o
quadro dicotômico que configura o campo da sociologia da infância: a
abordagem macroestrutural e aquela que toma a agência das crianças em
suas experiências de vida.
Considerando que esses estudos e as duas perspectivas são
extremamente importantes, a perspectiva relacional abre possibilidade
de olhar para as relações que interconectam os dois polos que as
separam – ação e estrutura, micro e macro perspectivas. Para chegarmos
a essa proposta, partimos, como fez Alanen (1994), da noção de infância
como uma estrutura geracional (QVORTRUP et al., 1994),
precisamente no que diz respeito a tomar a infância como uma estrutura,
a geração como uma categoria e essa estrutura geracional como
permanente nas sociedades.
Diante disso, seguimos a proposta de aprofundamento e
alargamento sugerida por Alanen (2012), trazendo para a discussão um
modo de compreensão relacional da infância como uma estrutura
geracional, vista como uma ordem geracional, na qual operam relações
de força. Desse modo, a estrutura da infância trata de uma estrutura
formada por um sistema de relações, sendo esta entre gerações, ou seja,
importa considerar a infância na relação com a geração adulta. À vista
disso, pressupõe entender que, à medida que uma criança só se constrói
na relação com o adulto, por exemplo, uma mãe só se torna mãe na
sem necessariamente dar ordens, sem exercer coerção permanente – não há um
guarda atrás de cada automobilista, costuma se dizer. Essa espécie de efeito quase
mágico merece ser explicada. Todos os outros efeitos – a coerção militar [...], a
coerção econômica [...] – são, a meu ver, secundários em relação quele”
(BOURDIEU, 2014, p. 228-229).
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relação com a/o filha/o, as relações que constroem a infância ocorrem a
partir de processos geracionais, isto é, uma geração se constrói na
relação (de interdependência) com a geração oposta.
Nesse sentido, ao fazer essa escolha, estamos cientes que
deixamos de lado outro conjunto de autores da sociologia da infância,
uma vez que buscamos tomar esse cuidado para apresentar a discussão
abordada por Alanen (1994, 2009, 2012, 2014, 2015) e outros autores
(MAYALL, 2001, 2008, 2009, 2015; GARNIER, 2015; MORROW;
VENNAM, 2015; CHRISTENSEN; JAMES, 2001) que reafirmam a
abordagem relacional e tomam como base a infância como uma
estrutura geracional (FRONES, 2005; QVORTRUP, 2005, 2008, 2010a,
2010b, 2011; QVORTRUP; CORSARO; HÖNIG, 2009).
Enquanto um campo que se constitui, os estudos sociais da
infância apresentam perspectivas que estão jogo e, considerando isso, ao
invés de trazer a variedade de abordagens e filiações teóricas que
configuram o campo, colocando-as em diálogo ou em confronto para
dizer aquilo que o campo conceitua a infância, optamos por trazer o
conjunto de autores que se inserem na mesma abordagem desta
pesquisa, a saber: a abordagem relacional da infância. Portanto, estamos
cientes de que, à medida escolhemos por uma determinada concepção de
infância, também deixamos de lado outras abordagens.
Por fim, feita esta discussão acerca da abordagem do estudo,
naquilo que diz respeito à perspectiva teórica e aos pressupostos
epistemológicos, apresentamos, a seguir, o problema, os objetivos geral
e específicos que guiaram a pesquisa.

1.1 A INFÂNCIA COMO UMA ESTRUTURAL GERACIONAL
Nesta seção, elucidamos a concepção de infância que conduz o
pensamento construído na pesquisa, assim como os pressupostos
teóricos fundacionais que dão base para este trabalho.
De acordo com Almeida et al. (2013), no campo da sociologia da
infância três perspectivas constroem como objeto de análise: a primeira
delas, toma a infância como uma categoria de discurso associada a um
espaço e tempo; a segunda, foca a atenção nas capacidades de agência
das crianças e nos processos de produção simbólica próprios e
específicos das relações entre elas; e terceira, analisa a infância como
uma categoria geracional, no sentido de que “[...] qualquer categoria é
caracterizada ou parcialmente determinada pela categoria oposta ou
complementar” (QVORTRUP, 2010b, p. 1133), tal como as categorias
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de classe e gênero. Nesse contexto, colocam-se frente a frente categorias
geracionais diferentes (criança-adulto, mãe/pai-filha/o, professoracriança), onde a infância é parte de uma ordem geracional (ALANEN,
2009) e ocupa uma posição dominada face à adultez (QVORTRUP,
2010b). Baseando-nos nessa segunda e terceira perspectivas,
construímos o problema da pesquisa, tomando a problemática das
práticas do comer das crianças no contexto institucional da educação
infantil.
Concebemos a infância como uma categoria estrutural geracional
(QVORTRUP et al., 1994; ALANEN, 2009, 2012; QVORTRUP, 2005,
2010a, 2010b, 2011; MAYALL, 2009; FRONES, 2005; QVORTRUP;
CORSARO; HÖNIG, 2009; ALANEN; MAYALL, 2001), o que
significa tomá-la como uma componente permanente das sociedades em
suas dimensões histórica, política e cultural (PROUT; JAMES, 2005;
JAMES; JENKS; PROUT, 1998; CORSARO, 2011). Para Qvortrup
(2010b, p. 1132-1133):
A infância como uma categoria não se dissolve
porque existe uma pluralidade de infância, ao
contrário, confirma-se por meio destas. Qualquer
categoria é caracterizada ou parcialmente
determinada
pela
categoria
oposta
ou
complementar. É o que nos mostram as pesquisas
sobre gênero (mulheres e homens), os estudos de
classe (proletários e capitalistas), ou as
investigações étnicas (indígenas e grupos de
imigrantes). A infância é parte de uma ordem
geracional, como Leena Alanen utilmente
denominou, que tem a idade adulta como
segmento oposto e dominante.

Compreender a infância como uma estrutura passa por inscrevê-la
nas transformações das relações geracionais ao longo da história.
Entender o porquê de essas diferenças existirem, do ponto de vista
sociológico, significa que as respostas para essas questões:
[...] não podem ser encontradas nas alterações de
comportamentos individuais ou no preparo
psicológico,
mas,
principalmente,
nas
transformações da cultura e da sociedade. As
pessoas reagem às novas configurações das
condições econômicas, sociais e tecnológicas; e as
categorias sociais envolvem-se em determinadas
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situações novas de contribuição mútua tanto no
nível social quanto local e familiar (QVORTRUP,
2010a, p. 640).

No que concerne aos impactos das macrovariáveis (econômica,
política) na infância, já é possível notarmos, por exemplo, como as
transformações tecnológicas vêm colocando a infância como uma
categoria em franca vantagem no que tange às gerações mais velhas.
Para Qvortrup (2010a, p. 642 , “[...] tudo indica que as crianças terão
vantagens comparativas significativas sobre os mais velhos na
sociedade, e principalmente a geração mais velha pode ficar em
desvantagem no dom nio dessa nova tecnologia”. Por sua vez, isso
redefine pensar a infância como uma categoria estática. Os estudos de
Almeida et al. (2013, p. 340) sobre as transformações associadas ao uso
das novas tecnologias por crianças e adultos mostram como esses
determinantes colocam “[...] em questão tanto a concepção das crianças
como o elemento dominado nas relações de poder e saber entre
gerações, como o determinismo tecnológico que as elege como „nativos
digitai‟”, realçando a importância do contexto familiar, nomeadamente
as clivagens sociais”. Nesse sentido, esses estudos confirmam uma
necessária perspectiva relacional da infância (ALANEN, 2012;
ALANEN; MAYAL, 2001; ALANEN; BROOKER; MAYALL, 2015),
em que o foco da análise se desvia da categoria para a mútua
determinação entre estruturas geracionais (infância e outras gerações).
Conforme veremos mais adiante, para Alanen (2012), só é possível
analisar a infância na relação com uma ordem geracional. Em vista
disso, dedicaremos, no momento, em trazer a conceituação de infância
como uma estrutura permanente da sociedade que, embasa a perspectiva
relacional.
A infância como uma categoria estrutural é definida por um
conjunto de estruturas (econômicas, políticas, sociais, culturais,
tecnológicas, discursivas etc.) que moldam e produzem os
entendimentos sobre as crianças e a infância. De acordo com Qvortrup
(2010a), é a interação entre essas estruturas que produz as configurações
sociais, incluindo os grupos sociais e as relações entre eles, ao mesmo
tempo em que demarca o caráter permanente nas sociedades:
A infância, enquanto espaço social no qual as
crianças vivem, transforma-se constantemente, da
mesma forma que a idade adulta e a velhice
também se modificam. Essas transformaç es não
podem esconder, no entanto, a
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ncia enquanto categoria
estrutural. Em termos estruturais, portanto, ela
não é transitória e não é um per odo; tem
perman ncia. O
não acaba com a sua categoria; e a
contemporânea
testemunha a favor da sua presença universal.
(QVORTRUP, 2010a, p. 637, grifos do autor).

Isso nos provoca a pensar que a infância é um período da vida e
uma categoria permanente que não se contradizem, mas coexistem,
ainda que os significados de ambas sejam diferentes. No último caso,
trata-se de uma noção na qual a dinâmica se encontra nas estruturas
sociais e não propriamente nas características individuais (QVORTRUP,
2010a).
Podemos lembrar que a questão da infância como uma estrutura
geracional foi apontada por Mauss (2010) em uma Conferência,
realizada em 1937, na qual foi discutida a importância de uma área de
pesquisa sobre a infância para a contribuição de aspectos-chave de
compreensão da realidade social. O autor destacava que esses estudos
são importantes por focarem na questão da infância como um meio
social3 para a criança e no problema das gerações, entendido como um
fenômeno fundamental do qual a sociologia não se deu bem conta e que
era preciso tomar como objeto de análise (MAUSS, 2010). Para o autor,
nas duas questões colocadas – a infância como um meio social para a
criança e o problema de gerações –, a sociologia da infância poderia
servir a todas as partes da sociologia e à própria sociologia geral, da
mesma forma que a sociologia geral poderia servir aos estudos da
infância.
No âmbito dos estudos sociais da infância, a noção de geração
3

É importante lembrar que Florestan Fernandes também concebeu em sua tese,
publicada no Brasil em 1944, a questão colocada por Mauss (2010) acerca da
infância como um meio social para a criança. Seu estudo integra o próprio processo
de formulação da sociologia brasileira, colocando-se na vanguarda de construção de
uma área da sociologia da infância brasileira, que se desenvolve em torno da noção
de culturas da infância, peça-chave do trabalho de aprofundamento teórico do autor.
Ao interessar-se pelas relações sociais envolvendo as crianças, Fernandes apresenta
uma descrição etnográfica dos jogos simbólicos e outros rituais vividos por um
grupo de crianças moradoras de um bairro localizado na cidade de São Paulo. Sua
pretensão era constituir uma sociologia, ou os fundamentos sociais da constituição
dos grupos e da cultura, percorrendo a realidade social de crianças em contextos
específicos.
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como uma categoria útil para o entendimento da infância na sociedade
foi, segundo pontua Alanen (2012), inicialmente abordada por Qvortrup
(1987). No contexto de emergência deste campo de pesquisa, o autor
apontava que “[...] na sociedade industrial o conceito de geração
adquiriu um significado mais amplo do que nas formações sociais
anteriores, como 'crianças' e 'adultos' agora assumiram atributos
estruturais em relação uns aos outros” (QVORTRUP, 1987, p. 19).
Posto isso, pensamos a infância em termos estruturais e as “[...]
crianças enquanto uma categoria social ou um coletivo” (QVORTRUP,
2010a, p. 634). Com base em Qvortrup (2010a), partimos do
pressuposto de que todas as crianças são ocupantes da categoria
infância, essa uniformização, ao mesmo tempo, leva-nos a buscar um
novo quadro comparativo, distinto do postulado da diversificação e da
variabilidade entre os diferentes grupos sociais de crianças. Nesse
quadro, toma-se uma ordem geracional, compreendendo-a como uma
estrutura de relações que inclui a infância e a idade adulta enquanto
segmentos geracionais opostos ou complementares (QVORTRUP,
2010b).
Nessa direção, ao tomarmos a infância na perspectiva de uma
estrutura geracional, podemos compreendê-la em suas estruturas
diacrônicas, que correspondem ao conjunto de transições e fases que faz
da infância um período de vida, e em suas estruturas sincrônicas, que
são formadas por estruturas e dinâmicas no interior de fases,
relativamente falando, mais estáveis.
Conforme explica Frones (2005, p. 271-272):
As fases sincrônicas são obviamente estáveis
apenas relativamente falando, mas são
identificadas
como
fases
com
certas
características estruturais e simbólicas pela cultura
geral e pelas instituições da infância, bem como
pelas crianças; uma característica do quadro da
infância moderna é uma crescente diferenciação
de fases. Analiticamente, conceituar a infância
como um conjunto de estruturas diacrônicas
diferenciadas implica que a análise das estruturas
sincrônicas pode ser parcialmente separada da
análise das transições.

Diante disso, estruturas institucionais vinculadas diretamente com
a infância, como por exemplo, a creche ou a família, transformam-se em
estruturas sociais e culturais pela interação com as culturas das crianças.
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Como observa Frones (2005, p. 272), ocorre “[...] que a estrutura só
pode ser totalmente identificada a partir de dentro, da perspectiva das
crianças”. Nesse sentido, pode ser que algumas fases e transições que
são importantes para as crianças não sejam visíveis ao mundo adulto.
Tomando emprestado o exemplo do autor, ser uma criança da educação
infantil não é apenas uma característica institucional, é uma fase na
estrutura da infância, que pertence a um vocabulário simbólico
espec fico, como a “mochila da creche”, significando idade social
(FRONES, 2005). Assim, se a “creche” institui o “of cio de criança”
(CHAMBOREDON; PRÉVOT, 1986), é porque as regras que tornam a
instituição um espaço de educação e socialização são inscritas na
historicidade coletiva pelas práticas dos agentes posicionados nesses
contextos específicos.
Portanto, a infância como uma estrutura geracional permanente
da sociedade, formada por estruturas diacrônicas e sincrônicas, significa
compreender que “[...] a vida das crianças como prática social é
representada pelos processos de passagem pela infância. As crianças se
movem ao longo de uma variedade de trajetórias sociais por meio da
estrutura da infância, influenciando essa estrutura enquanto se movem
através dela” (FRONES, 2005, p. 281).
Para Almeida et al. (2013), a perspectiva da infância como uma
estrutura geracional, ao denunciar o estatuto de dominação face à
adultez que caracteriza a categoria geracional da infância, deixa de lado
os modos pelos quais essa estrutura é reproduzida. Ao não dar conta
disso, essa concepção reforça uma imagem de sistema de dois blocos
sólidos, a categoria infância e a categoria adulta, e irredut veis que,
necessariamente, opõem-se, ocultando a diversidade interna de cada um
deles (ALMEIDA et al., 2013).
Concordamos quando os autores apontam que as duas geraç es
não constituem dois blocos homog neos: “[...] a diversidade interna
cinde-as em grupos de crianças ou de adultos que protagonizam distintas
condiç es de infância e de adultez, situadas a maior ou menor
proximidade das representaç es dominantes destas duas categorias no
discurso social e cient fico ” (ALMEIDA et al., 2013, p. 362).
Por outro lado, a perspectiva de Qvortrup (2010a, 2010b), ao
abordar a infância e adultez como categorias estruturais das sociedades,
demarca uma diferença no que se refere ao sentido atribuído
recorrentemente a essas noções, como uma etapa da vida individual. O
que acontece é que a perspectiva da infância como um elemento da
estrutura social nos obriga a pensar em uma composição diferenciada de
ferramentas sociológicas, que tomem como base e ponto de partida “[...]
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a natureza fundamentalmente relacional das categorias sociais de
infância e idade adulta” (ALANEN, 2009, p. 160). Destarte, a noção de
ordem geracional sugerida por Alanen (2009), surge como uma
ferramenta analítica útil para desenvolver um quadro compreensivo para
os estudos sociais da infância.
A ideia central na noção de uma ordem geracional
é que existe nas sociedades modernas um sistema
de
ordenamento
social
que
pertence
especificamente às crianças como uma categoria
social, e circunscreve para elas localizações
sociais particulares das quais elas agem e, assim,
participam de vida social. As crianças estão,
portanto, envolvidas na “construção” diária de
seus próprios relacionamentos cotidianos e
trajetórias de vida de outras pessoas. (ALANEN,
2009, p. 161).

Nesse sentido, Alanen (2009, 2012), ao tomar a ideia de ordem
geracional, pela perspectiva estrutural introduz outra dinâmica, que
consiste em observar a relação entre essas categorias, concebendo-as a
partir de uma perspectiva relacional. A perspectiva da pesquisadora
interessa-nos à medida que aprofunda a abordagem estrutural da
infância como uma categoria geracional permanente das sociedades,
postulando as relações que constroem a ordem geracional, ou seja, as
relações entre aquilo que é mais estrutural e aquilo que é uma dimensão
mais das dinâmicas processuais, conforme as estruturas sincrônicas que
estruturam a infância (FRONES, 2005). No próxima seção, trazemos
qual a perspectiva relacional que orienta os pressupostos teóricometodológicos da pesquisa.

1.2 A PERSPECTIVA RELACIONAL DA INFÂNCIA
Ao advogar “uma ontologia social e um programa de pesquisa
para a sociologia da infância que seja consistentemente relacional”,
segundo Alanen (2012, p. 2), as ferramentas analíticas construídas por
Bourdieu podem ajudar a repensar as práticas da pesquisa sociológica da
infância, com base em sua proposta relacional de pensar a realidade
social. Esse modo de pensar permite compreender as inter-relações e
mútuas determinações entre as categorias geracionais. Nesse contexto, a
interdependência inerente às relações adulto-criança:
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[...] significa que eles estão em uma relação de
constituição mútua - eles reciprocamente
presumem um ao outro. Para a prática social, a
implicação é que a infância e a idade adulta são
produzidas e reproduzidas nas interações entre os
membros das categorias geracionais existentes –
em outras palavras, nas práticas intergeracionais.
Através dessas práticas, uma estrutura social
particular também surge de forma recorrente. E
como essa estrutura é uma organização particular
de relações sociais, neste caso, relações entre
categorias geracionais, é apropriado chamá-la de
ordem geracional. (ALANEN, 2009, p. 161).

Isso nos coloca a pensar a infância na sua intrínseca relação de
interdependência com a geração adulta, ou ainda, consoante a Bourdieu
(1983), se a palavra juventude é apenas uma palavra porque ela só pode
existir em sua forma mais vazia na relação com outra geração, o mesmo
se pode pensar acerca da infância, que, assim como a adultez, não é uma
categoria dada, mas socialmente construída nas relações entre crianças e
adultos. De acordo com o autor, “[...] quando digo jovens/velhos, tomo a
relação em sua forma mais vazia. Somos sempre o jovem ou o velho de
alguém” (BOURDIEU, 1983, p. 113).
Para Alanen (2012), a abordagem relacional proposta pela teoria
sociológica de Bourdieu permite, no estudo social da infância, pensar
esta categoria em termos de relações, ao invés de substâncias:
Em vez de afirmar que a prioridade ontológica se
encontra com a estrutura ou com os atores, com o
coletivo ou com o individual, a sociologia de
Bourdieu afirma a primazia das relações sociais
(WACQUANT, 1992). Pensar relacionalmente
significa, [...] afastar-se do pensamento
“substancialista” que começa a partir de entidades
categóricas socialmente pré-definidas (como
“crianças” x “adultos” ; em contraste, o
pensamento relacional centra-se sobre as relações
e os sistemas de relações que geram e naturalizam
as categorias sociais observáveis (como por
exemplo, as “crianças” .
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Na tentativa de romper com um modo de pensar substancialista,
que apreende estaticamente os fenômenos, Bourdieu (1996) propõe uma
filosofia da ação concebida como relacional, pelo fato de atribuir
primazia às relações, que é também chamada de “disposicional, que
atualiza as potencialidades inscritas nos corpos dos agentes e na
estrutura das situações nas quais eles atuam ou, mais precisamente, em
sua relação” BOURDIEU, 1996, p. 10, grifo do autor).
Mas o que significa pensar relacionalmente os fenômenos
sociais? Em Bourdieu (2007), significa uma capacidade inscrita na
prática científica. A noção de campo tem essa função analítica de
deslocar da propriedade em si (da infância para o campo de relações
geracionais), para a relação em que se constrói e se gera essa
propriedade. Essa noção, para o autor:
[...] funciona como um sinal que lembra o que há
que fazer, a saber, verificar que o objeto em
questão não está isolado de um conjunto de
relações de que retira o essencial das suas
propriedades. Por meio dela, torna-se presente o
primeiro preceito do método, que impõe que se
lute por todos os meios contra a inclinação
primária para pensar o mundo social de maneira
realista ou, para dizer como Cassirer,
substancialista: é preciso pensar relacionalmente.
[...]. Frequentemente, os investigadores tomam
como objeto os problemas relativos a populações
mais ou menos arbitrariamente delimitadas,
obtidas por divisões sucessivas de uma categoria
ela própria pré-constru da, “os velhos”, “os
jovens”, “os imigrantes” etc. (BOURDIEU, 2007,
p. 28).

Nesses termos, ao tomarmos a categoria geracional infância
enquanto objeto de análise da pesquisa, adotamos para a análise o
trabalho social de construção do objeto pré-construído, ou seja, é preciso
construir a ordem geracional. Mesmo que os recursos aos conceitos
teóricos ofereçam uma alternativa ao pensamento substancialista, nesse
caso, Bourdieu (2007, p. 28, grifos do autor) exemplifica com o conceito
de poder, podem não dar conta de fugir de problemas colocados em
termos substancialistas: “alguns perguntar-se-ão onde está ele [o poder],
quem o detém, outros se ele vem de cima ou de baixo etc.”.
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A perspectiva relacional bourdieusiana versa sobre uma recusa ao
substancialismo e o consequente desafio de nomear o pensamento em
termos de relações e processos. Dentro de um quadro de pensamento
relacional de fazer e produzir ciência, que se recusa a pensar em termos
de substâncias, as questões da infância e das crianças só podem ser
interrogadas em sua forma mais vazia, que é no interior da estrutura
geracional onde se geram as relações criança-adulto (família, creche,
escola). Nesse quadro, há uma recusa da relação unidirecional da adultez
sobre a infância, mas uma compreensão de que a adultez se produz à
medida que a infância reivindica essa adultez, nesse caso, uma não pode
existir sem a outra, o que não quer dizer negar as estruturas de
dominação a que estão submetidas essas relações num dado campo de
poder.
Em Bourdieu (2008), pensar o mundo social demanda pensá-lo
como constituído por vários campos sociais (o campo educativo, o
campo artístico, o campo estatal, o campo jurídico, o campo econômico,
o campo do mercado imobiliário, o campo religioso etc.). A noção de
campo é análoga à noção usualmente conhecida de jogo (jeu). Ou seja,
tal como um jogo, os campos “[...] seguem regras, regularidades que não
são explícitas, nem estão codificadas” – podemos pensar em um jogo de
futebol, quando o jogador está na linha de impedimento para poder
prosseguir com a bola no gol –, e o que está “em jogo” enjeux) nesse
“jogo” jeu), ou seja, o que está em questão, “[...] é produto da
competência entre os jogadores” BOURDIEU, 2008, p. 137 . Os
jogadores encontram-se no jogo situados em determinadas posições de
força que lhes conferem autoridade e legitimidade no jogo com as
regras. Assim, desvelar os mecanismos e práticas culturais que levam à
illusio do jogo educativo na infância pode ser tomado como uma saída
crítica, como possibilidade, no caso de uma prática pedagógica reflexiva
e transformadora: “no campo, os jogadores podem [...] ingressar nele
para transformar, total ou parcialmente, as regras imanentes do jogo”
(BOURDIEU, 2008, p. 137).
Nos trabalhos empíricos e, mais particularmente, nas pesquisas
sociológicas da infância, uma perspectiva bourdieusiana sugere,
necessariamente, um trabalho de determinar qual o campo, seus limites e
as competências implícitas e explícitas que estão ativas. Em
conformidade com Bourdieu (2008, p. 137), os limites do campo não
são evidentes, nem podem ser tomados a priori, já que “[...] os limites
estão sempre em jogo dentro do próprio campo”. Portanto, significa
considerar que as delimitações da ordem geracional investigada se
constroem das relações intergeracionais de negociação desses limites.
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Nesse aspecto, segundo o autor, “O princ pio da dinâmica de um
campo está na forma de sua estrutura e, em particular, na distância, nas
brechas, nas assimetrias entre as diversas forças específicas que se
confrontam entre si” (BOURDIEU, 2008, p. 139). A configuração de
ditas forças (geracionais) pode ser preservada ou transformada por
forças potenciais e ativas que fazem do campo um espaço de lutas. No
campo, as forças ativas são aquelas que definem o capital específico do
campo (BOURDIEU, 2008). Em tal caso, podemos pensar que na
educação infantil e na instituição pública aqui investigada suas forças
ativas definem o capital pedagógico específico do campo (nem um
capital escolar, nem um capital cultural familiar). A disputa no jogo
pelas inversões de forças (geracionais) e conversões de capitais
(pedagógico, familiar) se dá na relação prática dos agentes com o jogo.
Na perspectiva bourdieusiana, uma relação prática reflexiva com o jogo
pode ser a base de sua transformação, sendo a reflexividade um conceito
que só pode ser compreendido se visto em relação com as práticas: “Os
campos sociais são campos de forças, mas também campos de lutas para
transformar ou preservar estes campos de forças: e a relação prática ou
reflexiva que os agentes mantêm com o jogo é parte integrante do jogo e
pode ser a base de sua transformação” (BOURDIEU, 2008, p. 139, nota
de rodapé).
Dentro de uma concepção sociológica relacional, o conceito de
campo adquire um estado patológico “[...] quando os dominantes
anulam a resistência e as reações dos dominados, quando todos os
movimentos vão exclusivamente de cima para baixo” (BOURDIEU,
2008, p. 140). Nesse estado, “os efeitos da dominação são tais que a luta
e a dialética constitutivas do campo cessam” BOURDIEU, 2008, p.
140). Assim, quando as pessoas deixam de se revelar, de resistir e de
atuar, cessa a história: “Há história apenas na medida em que as pessoas
se revelam, resistem, atuam. As instituições totais (asilos, prisões,
campos de concentração) ou os Estados ditatoriais são intenções de
instituir um fim da história” (BOURDIEU, 2008, p. 140).
Nesse quadro referencial, os fenômenos sociais, tal como a
infância e as práticas do comer das crianças no contexto da creche não
são vistos como entidades, nem como substâncias, mas tratados como
socialmente construídos em um sistema de relações, no qual entra em
jogo relações entre gerações. Concebemos que as práticas do comer das
crianças se configuram com base nas práticas intergeracionais
construídas em um espaço-tempo de relações sociais (educativas e
pedagógicas), que colocam em jogo concepções geracionais (de criança,
de infância) que cada categoria vai construindo: a criança torna-se
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criança na relação educativa com o adulto-professora, que se faz adultaprofessora na relação educativa com a criança. Nesse sentido,
compreender a infância como um fenômeno geracional relacional
significa ir da afirmação da infância como uma estrutura na qual se
assenta uma ordem geracional ao princípio de produção da ordem
observada, atentando para o modo de geração das práticas de
interdependência das crianças.
De acordo com Alanen (2012, p. 6):
[...] o significado principal da noção de uma
ordem geracional é que ela dá um nome e
conteúdo sociológico aos processos através dos
quais o mundo social é organizado em termos de
distinção geracional [...]. Para o caso das crianças,
isso significa que suas vidas, experiências e
significados não são apenas generificadas,
classificadas, racializadas (e assim por diante),
mas também – e, mais importante, para o estudo
sociológico da infância – geracionais4.

Com base em categorias outras, como de gênero, raça e classe,
ilustradas por Alanen (2012), podemos compreender que a infância,
como uma categoria geracional, não se define apenas em termos de
idade, bem como categoria de gênero não se define apenas em termos de
sexo. Nessa direção, Wintersberger (2005) mostra a infância enquanto
geração e a relação entre idade pode ser explicada tomando como base
as relações entre gênero e sexo. Embora suas relações sejam de natureza
diferente, o autor mostra que tanto as relações de gênero como as de
geração se constroem a partir de dicotomias que marginalizam os grupos
sociais que fazem parte dessas relações (mulheres e crianças):
Enquanto pesquisadores feministas introduziram a
dimensão do sexo para revelar a ordem de gênero
patriarcal dos welfare states, a dimensão
geracional na pesquisa sobre a infância é, em
princípio, sobre a idade. Mas, como no caso do
sexo e do gênero, devemos fazer uma distinção
entre idade biológica e social como ordem
4

No original, generationed, que consistiria em “geracionalizadas”. No entanto, para
fins de melhor entendimento estamos chamando de geracionais. Nesse caso,
podemos dizer que a vidas da crianças não são apenas atravessadas pelo gênero,
classe social e raça, mas, também, pela geração.
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geracional da sociedade. Embora a idade
biológica possa ser facilmente definida até o dia
do nascimento, o significado social de ser, por
exemplo, de 17 anos varia de acordo com o
nacional e o cultural, bem como por diferentes
períodos da história. Ao reverter para o paradigma
de pesquisa feminista, devemos também estar
conscientes das diferenças entre sexo/gênero e
idade/geração. Enquanto o intervalo de idade é o
continuum (do tempo), a gama de sexo é a de uma
relação binária: a dicotomia do feminino e do
masculino. Embora a natureza das relações de
gênero seja frequentemente concebida como um
equilíbrio difícil entre diversidade e equidade, por
trás das relações geracionais está o conceito de
desenvolvimento. No entanto, uma percepção
geralmente válida e aceitável de seres humanos se
desenvolvendo com a idade e estabelecendo
balanços entre autonomia e dependência foi
reduzida sob uma perspectiva paternalista
centrada no adulto em outra dicotomia, a da
maturidade e competência versus imaturidade e
incompetência. Portanto, embora as relações de
sexo e idade sejam de natureza fundamentalmente
diferente, tanto as relações de gênero quanto as de
gerações usam dicotomias, que são mais abertas à
discriminação, marginalização e exclusão.
(WINTERSBERGER, 2005, p. 228, grifos do
autor).

A infância entendida como uma geração inscrita em uma
estrutura de relações geracionais exige que se preste atenção aos
processos e às relações pelos quais as estruturas geracionais são
constituídas e, posteriormente, reproduzidas ou transformadas, o que
Alanen (2012) chamou de processos geracionais. Posto isso, a ordem
geracional não é estática, mas se define à medida que é construída nas
dinâmicas processuais envolvendo as relações entre as crianças e o
mundo adulto. A socialização dentro de um quadro de referência
relacional se distingue da análise estática das gerações, para a análise
processual, cujo foco são os processos através dos quais categorias,
como, por exemplo, de geração ou de g nero, são relacionalmente
fabricadas (ALANEN, 2001a).
Ao abordar a importância de se incluir a noção de processos de
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geracionais nas análises da infância, a perspectiva relacional proposta
por Alanen (2012) chama atenção para as dinâmicas de construção
dessas estruturas geracionais. Isso significa que, ao invés de tomar como
ponto de partida as categorias geracionais, sugere que atentemos para as
dinâmicas que as constroem. Ou seja, olhar para as relações de
interdependência mútua e os processos geracionais pelos quais adultos e
crianças se tornam quem são, superando o caráter “estático”, atribu do
às duas dimensões das relações geracionais.
De acordo com Mayall (2001), pensar as relações geracionais
implica compreender que essas relações se constituem entre os grupos
sociais, ou seja, entre um grupo social de crianças e um grupo social de
adultos, que interagem ao longo das gerações. Em vista disso, podemos
interrogar pelas noções de infância e de idade adulta que circulam
nessas relações, ou seja, como adultos e crianças vão reproduzindo e
transformando a ordem geracional em que se inscrevem no interior das
relações de interdependência em que se situam.
Nesse sentido, as noç es de “infância” e de “idade adulta por
exemplo, envolvendo relações parentais, pedagógicas, familiares etc.)
são centrais para analisar como as gerações entendem essas noções e as
distinções entre elas (MAYALL, 2001). Isto é, analisar como crianças e
adultos “[...] constroem, legislam ou instituem comportamentos em
n vel de grupo entre os dois grupos”, os quais consistem em
entendimentos que “t m suas ra zes no passado - que lançam longas
sombras para frente – e são renegociados e transformados por meio de
interaç es entre os grupos” (MAYALL, 2001, p. 2).
Particularmente, para os propósitos de nossa pesquisa,
interrogamos: como as relações educativas entre adultos e crianças no
âmbito da educação infantil refletem concepções de infância e de
criança vinculadas a uma proposta pedagógica? Como as crianças,
nessas relações, reproduzem ou transformam a ordem geracional, a
partir dos processos geracionais que envolvem as práticas do comer,
neste caso, no contexto institucional e coletivo?
Concordamos com o pensamento de Oldman (1994 apud
ALANEN, 2012, p. 8, grifo do autor), sobre a existência de um distinto
“[...] modo de produção geracional que se articula com outros dois
modos de produção: o modo capitalista que domina na esfera industrial
e o modo patriarcal que domina na esfera doméstica”. Por outro lado, ao
tomarmos a noção de ordem geracional proposta por Alanen (2012, p.
8), sua perspectiva relacional nos fornece um quadro de análise que
deixa para “[...] o estudo empírico descobrir qual realmente é o princípio
constitutivo da ordem social, e de organização das relações adulto-
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criança em cada caso e em diferentes campos sociais”. Nessa mesma
direção, segundo Bourdieu (2007, p. 32), acerca do pensar em termos de
relações e não de substâncias e da necessidade de se conhecer as
relações que constituem o espaço no qual se isolou o objeto estudado,
“não se corre o risco de procurar e de „encontrar‟) no fragmento
estudado mecanismos ou princípios que, de fato, lhe são exteriores, nas
suas relaç es com outros objetos”.
Quanto ao conceito de ordem geracional como construtor da
ordem social investigada, Alanen (2012, p. 9) explica:
Para resumir sobre a ordem geracional: Os
princípios básicos da ordem social – isto é: as
formas nas quais os membros de uma sociedade se
relacionam entre si e com o todo de sua sociedade
– também incluem o arranjo de relações entre
grupos geracionais. Nesse sentido, a ordem social,
no entanto, que é conceituada, é também sempre
uma ordem geracional [...].

O conceito de campo de Bourdieu caracteriza aquilo que Alanen
(2001a, p. 12) define como a própria construção da ordem geracional a
ser investigada, ao mesmo tempo em que apresenta uma etnografia
conceitual de um modo de construção da infância: “[...] um sistema
socialmente construído de relações entre posições sociais, no qual
crianças e adultos são detentores de posições sociais específicas
definidas em relação às outras constituindo estruturas sociais específicas
(no caso, geracionais)”.
Dessa forma, a infância é produzida no âmbito de um conjunto de
relações geracionais, em que, ao mesmo tempo que a criança se torna
criança, também é produzida pela idade adulta, sendo construtora e
produtora da dotação de sentido de que se faz e se constrói o mundo
social. Conforme Bourdieu (2007, p. 28), “é mais fácil pensar em termos
de realidades que podem, por assim dizer, ser vistas claramente, grupos,
indivíduos que pensar em termos de relações”.
A perspectiva relacional da infância abre possibilidade de um
duplo enfoque, interconectando duas abordagens sociológicas dos
estudos da infância: àquela que a toma como um componente estrutural
na sociedade, construída a partir de uma estrutura de relações objetivas e
de uma abordagem macroestrutural; e a infância que é tomada sob o
ponto de vista dos agenciamentos das crianças nas relações, envolvendo
suas próprias experiências de vida. Para tanto, na perspectiva relacional,
em conformidade com Almeida et al. (2013, p. 344, grifos dos autores):
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O foco é posto nas relações das crianças com o
mundo social, e, portanto, na conexão de uma
estrutura geracional que se refere aos conjuntos
complexos de processos relacionais através dos
quais certas pessoas se tornam adultos, enquanto
outras se tornam crianças; essa construção
envolve o conceito de agency, atribuído tanto a
adultos como a crianças, repertório de práticas de
generationing através dos quais essas duas
categorias recorrente e mutuamente se constroem
[...].

Ao tomar a infância como uma geração que só se produz na
interdependência com a geração adulta, como observaram Almeida et al.
(2013, p. 344), a análise geracional pode envolver “uma dupla
perspectiva”, a das “relaç es externas” e a das “relações internas”
(ALANEN, 2001a).
Com base nesses pressupostos, compreendemos que as gerações
não se definem apenas pelas idades – infância, adolescência, juventude,
por exemplo –, mas são fenômenos interdependentes das estruturas de
relações em que se desenvolvem. A questão de como se dá o modo de
produção da infância como uma estrutura geracional nos remete a
afirmar que a infância é produzida na relação com a geração adulta, em
suas práticas geracionais (de educação, de cuidado, de parentalidade
etc.). Quer dizer, é admitir que “[...] é da relação binária que infância e
adultez se co-constroem” (ALMEIDA et al. 2013, p. 361). A partir
dessa afirmação e no diálogo com a perspectiva bourdieusiana,
poderíamos dizer que é da relação de confronto que as gerações se
produzem. Nesse quadro de análise, “[...] as classificações por idade
mas também por sexo, ou, é claro, por classe acabam sempre por
limites e produzir uma ordem onde cada um deve se manter em relação
qual cada um deve se manter em seu lugar” (BOURDIEU, 1983, p. 1).
Bourdieu (1983, p. 6-7) assinala que as diferenças de gerações
consistem em conflitos de aspirações constituídos em tempos distintos:
Uma coisa muito simples e na qual não se pensa, é
que as aspirações das sucessivas gerações, de pais
e filhos, são constituídas em relação a estados
diferentes da estrutura da distribuição de bens e de
oportunidades de acesso aos diferentes bens:
aquilo que para os pais era um privilégio
extraordinário (na época em que eles tinham vinte
anos, por exemplo, havia uma pessoa entre mil de
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sua idade e de seu meio que possuía um
automóvel) se tornou banal, estatisticamente. E
muitos conflitos de gerações são conflitos entre
sistemas de aspirações constituídos em épocas
diferentes. Aquilo que para a geração 1 foi uma
conquista de toda uma vida, é dado
imediatamente, desde o nascimento, à geração 2.

Posto isso, para o autor, os cortes, seja em termos de idade ou de
gerações, variam e tornam-se objetos de manipulaç es: “compreende-se
que os conflitos de geração oponham não classes de idade separadas por
propriedades de natureza, mas habitus [práticas] produzidos segundo
modos de geração diferentes” BOURDIEU, 2002, p. 166, grifos do
autor).
Nessa mesma perspectiva relacional, segundo Frones (2005, p.
271), a análise sociológica da infância como um processo considera que
“a idade na sociedade moderna é em si mesma uma classificação
cultural de maturidade; a definição de uma criança de si mesma como,
por exemplo, „mais velha‟ ou „mais jovem‟ do que outra pessoa, baseiase na interpretação cultural de posições relacionadas à idade”.
Em seus estudos, Alanen (2011, 2014) mostra como o conceito de
campo de Bourdieu pode ser aplicado no caso das práticas
intergeracionais envolvendo adultos e crianças, trazendo para a
discussão outros estudos de inspiração bourdieusiana, que tomaram a
fam lia como “[...] lugar de transmissão intergeracional de capital
cultural” BUCHNER; BRAKE, 2006 apud ALANEN, 2014, p. 50).
Essas reflexões indicam como a análise de Bourdieu nos ajuda a
conceituar espaços, como a família, a creche ou a escola, como campos
centrais na reprodução das relações sociais que constituem a infância
contemporânea. Com base na análise bourdieusiana e tomando o caso da
família como um campo de relações intergeracionais de tipo parentais,
Alanen (2014, p. 45) explica como o conceito de campo pode ser útil
para situar a infância no conjunto de relações da qual é produto:
Cada campo tem suas próprias regras, ou lógica e,
portanto, o jogo e as regras de um campo são
diferentes do jogo e das regras de outros campos.
O que os campos têm em comum é a sua estrutura
(homóloga): todos os campos são estruturados por
relações de dominação. Isto também se aplica para
a família que pode ser descrita em termos de
análise do campo. Os campos são formações
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dinâmicas: eles têm o seu nascimento e
desenvolvimento histórico, e o “jogo” jogado em
um campo pode permanecer mesmo após o campo
desaparecer. As relações de influência entre os
campos também variam, portanto, os campos
variam ainda em seu grau de autonomia.
(ALANEN, 2014, p. 45).

Articula-se ao conceito de campo na teoria sociológica de
Bourdieu, a perspectiva dos agentes ocupantes de posições sociais no
campo e atuantes no campo. Mesmo que o autor não tenha abordado as
crianças como agentes em suas pesquisas, concordamos com Alanen
(2014), ao afirmar que a abordagem relacional permite que se considere
as crianças. A noção de campo, de acordo com Bourdieu (2008, p. 146),
situa que “o verdadeiro objeto da ci ncia social não é o indiv duo, ainda
que não seja possível construir um campo senão através de indivíduos
[...]. É o campo que primariamente deve ser foco das operações de
investigação”. Isso também “não implica que os indiv duos sejam meras
“ilus es”, que não existam; existem como agentes – e não como
indivíduos biológicos, atores ou sujeitos - que estão socialmente
constitu dos, tanto como ativos e atuantes no campo” BOURDIEU,
2008, p. 146).
Ao analisarmos a posição social da infância no interior das
estruturas geracionais, a agência das crianças visa posicioná-las em suas
capacidades para influenciar os eventos inerentes às suas experiências
de vida na relação com as suas possibilidades e limites de ação
(ALANEN, 2001a), os quais são interdependentes de outras estruturas
geracionais:
Uma preocupação específica em explorar as
estruturas geracionais dentro das quais a infância
como posição social é produzida e vivida
diariamente tem que ser a de assegurar a agência
das crianças. No pensamento relacional, a agência
não precisa se restringir à compreensão microconstrucionista de ser um ator social (como nas
sociologias das crianças). Pelo contrário, é
inerentemente ligada aos "poderes" (ou falta
deles), daqueles posicionados como crianças, para
influenciar, organizar, coordenar e controlar os
eventos que ocorrem em seus mundos cotidianos.
Ao pesquisar tais “poderes” posicionais, eles são
mais bem abordados como possibilidades e
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limitaç es de ação, “determinados” pelas
estruturas específicas (regimes, ordens) dentro das
quais as pessoas são posicionadas como crianças.
(ALANEN, 2001a, p. 21).

A exploração da agência de crianças concretas tem o intuito de
“[...] identificar as estruturas geracionais nas quais os poderes (ou a falta
deles das crianças derivam” (ALANEN, 2001a, p. 21). Portanto,
pressupõe explorar a fonte de sua agência em sua capacidade de
crianças, que pode ser encontrada na organização social das relações
entre gerações geracionais (relações parentais, relações educativas,
relações pedagógicas).
Com base em Bourdieu (1989 apud WACQUANT, 2008, p. 45),
entendemos que as estruturas só se conservam ou transformam porque
há agentes atuantes nelas:
Há ação, e história, e conservação ou
transformação de estruturas somente porque há
agentes, mas agentes que são atuantes e eficazes
somente porque não se reduzem ao que
comumente se coloca sob a noção de indivíduo, e
que, como organismos socializados, estejam
dotados de um conjunto de disposições que
implicam tanto a propensão como a habilidade
para entrar em um jogo e jogá-lo.

A questão está em operar com a dupla verdade das estruturas de
relações entre gerações, tanto objetivas como subjetivas, tanto materiais
como simbólicas, nas quais se encontram imbricadas as ações e
percepções dos agentes. De um lado, uma estrutura de relações
específicas, onde cada agente atua conforme a posição social que ocupa
no espaço social (professora, criança, família etc.); de outro lado, as
relações dessas posições sociais com a estrutura de relações que
conformam o próprio campo social em que os agentes estão
posicionados (o campo educativo, por exemplo).
Em Bourdieu (2001), para compreender a estrutura e a ação dos
agentes é preciso entender o modo como se geram as práticas dos
agentes e como os agentes mobilizam um conhecimento pelo corpo que
mobiliza compreensão prática do mundo. Em conformidade com o
autor:
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[...] o que está inscrito no mundo é um corpo para
que possa existir um mundo, incluído no mundo,
mas segundo um modo de inclusão irredutive1 à
simples inclusão material e espacial. [...]. O
mundo é compreensível, dotado imediatamente de
sentido, porque o corpo, tendo a capacidade de
estar presente no exterior de si mesmo, no mundo,
graças a seus sentidos e a seu cérebro, e de ser
impressionado e duravelmente modificado por ele,
ficou longamente (desde a origem) exposto às
suas regularidades. Tendo adquirido por esse
motivo um sistema de disposições ajustado a tais
regularidades, o corpo se acha inclinado e apto a
antecipá-las praticamente em condutas que
mobilizam um conhecimento pelo corpo capaz de
garantir uma compreensão prática do mundo
bastante diferente do ato intencional de decifração
consciente que em geral transparece na ideia de
compreensão. Em outros termos, se o agente
possui urna compreensão imediata do mundo
familiar, isso ocorre porque as estruturas
cognitivas aplicadas por ele constituem o produto
da incorporação das estruturas do mundo no qual
ele age, e também porque os instrumentos de
construção empregados para conhecer o mundo
são construídos pelo mundo. (BOURDIEU, 2001,
p. 165-166).

Diante desse aspecto conceitual, em que o autor recorre ao
conceito de disposições como ferramenta de mediação para entender as
relações entre estruturas objetivas e o conhecimento pelo corpo,
podemos inserir a problemática das práticas do comer das crianças como
inerentes aos processos educativos. Nas relações geracionais, os
processos de aprendizagem desse conhecimento pelo corpo, baseadas
nas práticas do comer, são construídos pelas crianças em um contexto
institucional e coletivo em interdependências com as relações
intergeracionais pedagógicas. Para Bourdieu (2001), esse conhecimento
é socialmente condicionado, sendo que falar em um sistema de
disposições significa:
[...] invocar uma predisposição natural dos corpos
humanos [...], enxergando a condicionabilidade
como capacidade natural de adquirir capacidades
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não naturais, arbitrárias. Quando se trata de seres
vivos, negar a existência de disposições
adquiridas seria negar a existência da
aprendizagem. (BOURDIEU, 2001, p. 166, grifo
do autor).

Em Bourdieu (2001), o conceito de habitus pode ser entendido
como um conjunto de “disposições”, termo que aqui optamos por
utilizar mais frequentemente, quando pensamos nas questões da infância
e da sua socialização. Nesse caso, o conceito de habitus como processo
de incorporação de disposições tacitamente exigidas é fundamental pela
própria interdependência das crianças, que é inerente das relações com o
adulto. De fato, um recém-nascido quando nasce está à mercê do adulto
e é absolutamente caracterizado pela sua abertura para o mundo.
Acerca dessa ação pedagógica que caracteriza as relações entre
adultos e crianças, Bourdieu (2001) aborda a incorporação do social
pelas crianças sob a forma das relações de reconhecimento, que são
carregadas de afetos:
A ação pedagógica inicial deriva seu principal
recurso, sobretudo quando tenciona desenvolver a
sensibilidade a uma forma particular de capital
simbólico,
dessa
relação
originária
de
dependência simbólica [...]. O trabalho de
socialização das pulsões apoia-se numa transação
permanente na qual a criança admite renúncias e
sacrifícios em troca de provas de reconhecimento,
de consideração ou de admiração [...]. Essa troca é
altamente carregada de afetividade, na medida em
que mobiliza por inteiro a pessoa de ambos os
parceiros, sobretudo a criança, é claro, mas
também os pais. A criança incorpora o social sob
a forma de afetos. (BOURDIEU, 2001, p. 202).

Enquanto um conjunto de disposições tácitas que se encontram
em jogo em um determinado campo de relações (educativas da creche,
no caso), o habitus permite aos agentes a ocuparem posições
determinadas no campo, configurando um princípio gerador de práticas
exigidas em um determinado espaço de relações.
Ao refletimos sobre a infância e as crianças, estamos chamando
atenção para os processos pelos quais essas disposições são adquiridas,
quer dizer, nosso interesse consiste em observar os processos de
aprendizagens das crianças, nos quais percepções, julgamento e
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comportamentos são veiculados, e como essas aprendizagens são
incorporadas e expressas pelos agentes, baseado na capacidade de fazer
nascer as práticas sociais.
Segundo Bourdieu (2008), a noção de habitus permite deslocar a
primazia sobre a explicação das disposições adquiridas empiricamente
para o modo de se adquiri-las, nesse caso, dentro de uma estrutura de
relações. Um habitus não existe se não for colocado em relação a um
campo, assim como um determinado capital cultural só pode existir e
funcionar nessa mesma relação. Tal como as relações investigadas no
quadro de uma sociologia relacional, para o sociólogo, “[...] o que é
certo para os conceitos é certo para as relações, que só adquirem
significado dentro de um sistema de relaç es” (BOURDIEU, 2008, p.
133). O autor ainda retoma a fórmula de Hegel e coloca que “o real é
relacional”, isto é, “o que existe no mundo social são as relações. Não
interações entre os agentes ou laços intersubjetivos entre indivíduos,
senão relações objetivas que existem „independentemente da
consciência ou da vontade individual‟, como afirmou Marx”
(BOURDIEU, 2008, p. 134).
Quando pensamos em processos de incorporação de disposições
das práticas do comer no âmbito das relações geracionais que moldam e
estruturam a infância das crianças no contexto da instituição educativa
investigada, estamos levando em consideração a definição de Bourdieu
(2001, p. 21) de que a lógica específica de um campo, sobretudo, a do
comer das crianças na creche, institui-se “[...] em estado incorporado
sob a forma de um habitus específico, ou melhor, de um sentido do
jogo”, ou seja, “[...] um sentido que praticamente jamais é posto ou
imposto de maneira explicitada” BOURDIEU, 2001, p. 21, grifo do
autor). Em outras palavras, a função da noção de habitus visa restituir
“[...] ao agente um poder gerador e unificador, construtor e classificador,
lembrando ainda que essa capacidade de construir a realidade social, ela
mesma socialmente construída, não é a de um sujeito transcendental,
mas a de um corpo socializado” BOURDIEU, 2001, p. 167 .
No caso das práticas intergeracionais do comer das crianças,
estamos concebendo-as como modos de aquisição de um conjunto de
disposições específicas requeridas pela entrada no jogo (na creche), que
atuam nos modos de construção social da infância e das realidades
sociais das crianças. Esse conhecimento prático, produto de uma
aprendizagem, inscreve-se dentro de um quadro analítico que busca
analisar os processos de incorporação dos conhecimentos práticos do
mundo dentro de uma estrutura de relações geracionais que acontecem
em um determinado espaço e tempo.
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Com base nessa discussão, analisamos a infância a partir da
perspectiva geracional, abordada por Alanen (2012), na qual o foco se
concentra na mútua e recorrente construção das duas categorias
geracionais: a dos adultos e, no caso das relações educativas com as
crianças e a das crianças, em suas práticas do comer no coletivo
institucional e educativo.
Considerando o quadro referencial teórico apresentado, chegamos
à construção do problema da pesquisa. O tema da infância e,
particularmente, as experiências de vida das crianças, no âmbito dos
seus processos educativos foi o que motivou a construção relacional do
que podemos considerar como grandes dimensões da pesquisa:
educação, infância e a construção das práticas compartilhadas do comer
das crianças no contexto coletivo e educativo. Juntas, estas dimensões
circunscrevem tanto a temática da investigação quanto a construção do
problema, que partiu da seguinte tese: em um contexto em que há tudo
para se considerar, que as crianças são completamente constrangidas
pelos condicionantes estruturais, mesmo nessas condições, elas
expressam capacidades suficientes para encontrarem brechas e
colocarem desafios ao instituído. Por sua vez, o objetivo consistiu em
demonstrar esta tese, com base em uma pesquisa etnográfica com
crianças.

1.3 CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA
A pesquisa foi construída a partir do seguinte problema: como os
determinantes materiais e simbólicos condicionam as relações e práticas
do comer das crianças no espaço coletivo da educação infantil e como
esses determinantes são por elas reproduzidos e transformados na
relação educativa?
Dentre esses condicionantes, está o fato de a alimentação ser uma
inevitabilidade, uma atividade imanente e intrinsecamente
biossociocultural, por conseguinte, uma dimensão constitutiva dos
processos educativos em contexto institucional.
1.4 OBJETIVO GERAL
Investigar os determinantes materiais e simbólicos que
condicionam as relações e práticas do comer das crianças no espaço
coletivo da educação infantil por meio da análise de como esses
determinantes são por elas reproduzidos e transformados na relação
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educativa.
1.4.1 Objetivos específicos
 Examinar os determinantes materiais e simbólicos que
condicionam o contexto das práticas do comer na instituição
investigada.
 Analisar, nas relações das crianças, como esses
condicionantes se apresentam a elas e são por elas
reproduzidos, reinterpretados ou transformados.
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2 REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA
Esta etapa da pesquisa consistiu em um processo de busca,
mapeamento e leitura de artigos, pesquisas, anais de congressos e
seminários sobre a temática investigada, a saber: a alimentação das
crianças em contextos educativos e a etnografia com crianças. Esse
processo vem ocorrendo desde a pesquisa de dissertação, configurandose em uma atividade de pesquisa contínua nos últimos anos.
Na pesquisa de dissertação, o levantamento realizado revelava
um incipiente número de investigações com essa temática no contexto
da produção científica nacional5. De lá para cá, em termos de produção
nacional não houve uma expressividade de publicações que justificasse
realizar um novo levantamento, ou mesmo uma atualização, e deixar de
lado um levantamento mais amplo. Por esse motivo, a revisão da
literatura aqui apresentada tenta fazer um esforço de síntese dos
trabalhos publicados em outras línguas.
O levantamento da produção no contexto internacional se
mostrava frutífero, à medida que foi possível reunir um conjunto de
artigos e pesquisas que convergiam em relação aos propósitos de nosso
estudo. Nesse balanço, foi possível constatar a existência de um
acúmulo de estudos socializados em congressos, seminários, artigos
científicos e livros que tomaram as práticas alimentares das crianças em
diferentes contextos de suas vidas diárias como objeto de preocupação
das ciências humanas.
Esses estudos têm em comum o fato de que, grande parte deles,
suas análises derivam de pesquisas etnográficas com crianças. Sendo
assim, é a análise bibliográfica dessas pesquisas que compõe a discussão
deste capítulo. Em tal caso, as bases de dados consultadas Scopus, Sage
e Cairn consistiram no acesso ao banco de artigos das seguintes revistas
científicas: Childhood, Children´s Geographies, Children & Society,
Enfance, Early Years, Barn e outros periódicos mais específicos, cujo
acesso se deu pela busca de palavras-chave inseridas nas bases de dados.
Muitos trabalhos foram encontrados de maneira mais direta pela
consulta às referências bibliográficas dos trabalhos que iam sendo
encontrados e considerados aqui relevantes.
Dentre o conjunto reunido em torno do interesse infância,
5

Para uma análise das pesquisas produzidas no país em nível nacional, sugerimos a
leitura do capítulo de revisão da literatura apresentado na dissertação concluída em
2011, intitulada O espaço alimentar e seu papel na socialização da infância: o caso
de uma creche pública (LESSA, 2011).
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educação e práticas alimentares, foram selecionados para leitura um
total de 33 trabalhos. Após a leitura e maior aproximação com esses
estudos, selecionamos 20 deles para compor a análise bibliográfica
apresentada neste estudo.
No Quadro 1, que segue, tem-se os títulos, os autores e os
periódicos a que se referem os trabalhos selecionados:
Quadro 1 - Artigos selecionados no balanço da bibliografia realizado
(Continua)

A
N
O

TÍTULO

2017

1

2

Le repas à la cantine: une
expérience
forcément
négative?
„I eat the vegetables because I
have grown them with my
own
hands‟:
children‟s
perspectives
on
school
gardening and vegetable
consumption

PERIÓDICO/
LIVRO

Comoretto

In:
DUBET.
Que manger?

Sarti, Dijkstra,
Nury, Seidell e
Dedding

Children
Society

&

3

Food
and
feelings
Residential Childcare

4

Sandwiches and subversion:
teachers‟ mealtime strategies
and preschoolers‟ agency

Emond,
McIntosh
e
Punch
Dotson,
Vaquera
e
Cunningham

5

Lasagna for Breakfast

Karrebaek

Food, Culture
& Society

6

Children and taste: guiding
foodservice

Bergstr m,
Brembeck,
Jonsson
Shanahan

Journal
of
Foodservice
Business
Research

Lunch Time at the Child Care
Centre:
neoliberal
assemblages
in
early
childhood education

Nxumalo,
PaciniKetchabaw
Rowan

2014
2013
2012
2011

AUTOR/A/ES

7

in

e

e

British Journal
of Social Work
Childhood
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TÍTULO

2009

2010

8

9

10

Children and food practices in
residential care: ambivalence
in the „institutional‟ home

11

School lunches: children's
services or children's spaces?

12

Children, food and identity in
everyday life

13
2008

„I don't have to listen to you!
You're just a dinner lady!‟:
power and resistance at
lunchtimes in primary schools
Children's
snacking,
children's
food:
food
moralities and family life

14
15

Le
développement
des
représentations
sur
les
aliments chez l'enfant de 4 à
12 ans
Le plaisir dans la socialisation
alimentaire
Foucault, space and primary
school dining rooms

AUTOR/A/ES

PERIÓDICO/
LIVRO

Pike

Curtis, James e
Ellis
Dorrer,
Mcintosh,
Punch
Emond
Daniel
Gustafsson

Children´s
Geographies

e
e

James,
Kjorholt
e
Tingstad (Ed.)

Livro

Guérin,
Thibaut

Enfance

Dupuy
Poulain

e

Enfance

Pike

Children's
Geographies

2
0
16
0
7

Public schools, private foods:
Mexicano
memories
of
culture and conflict in
American school cafeterias

Salazar

Food
and
Foodways:
explorations in
the history and
culture
of
human
nourishment

2
0
18
0
3

Børn, mad og daglige rutiner

Christensen

Barn
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A
N
O
1
9
19
9
7
1
9
20
9
5

TÍTULO

AUTOR/A/ES

PERIÓDICO/
LIVRO

Body Projects in Japanese
Childcare:
Culture,
Organization and Emotions in
a Preschool

Ben-Ari

Livro

One big rush: dinner-time at
school

Turner, Mayall
e Mauthner

Health
Education
Journal

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Os trabalhos indicados no Quadro 1 foram organizados em quatro
grandes categorias, a saber:
1) Relações intergeracionais: as diferentes práticas alimentares
das crianças refletem diferentes conceituações das relações
entre adultos e crianças;
2) Regras, agenciamentos e a dimensão social nas lógicas de
alimentação das crianças em contextos públicos institucionais;
3) Projetos corporais, governamentalidade e processos de
assimilação da cultura dominante nas práticas alimentares das
crianças em refeitórios;
4) Dimensões do gosto e do prazer associadas à experiência
alimentar das crianças.
Antes, porém, reunimos uma síntese das principais problemáticas
trazidas nesse conjunto de trabalhos e que envolvem a construção de
nosso objeto investigativo.

2.1 O PROBLEMA DAS PRÁTICAS ALIMENTARES DAS
CRIANÇAS EM CONTEXTOS PÚBLICOS
Em sua dimensão social e cultural, a alimentação pode ser
compreendida como um contexto multidimensional de relações
biopsicossociais e culturais (DUPUY, 2013). Em contextos educativos,
a refeição realizada diariamente pode ser vista como uma ação
estruturada e ritualizada (KJORHOLT; TINGSTAD; BREMBECK,
2005), que se repete num tempo e num espaço específico, da qual se
eleva uma determinada estrutura simbólica, presente nas materialidades
das práticas, nas relações sociais e socializada nos ritos alimentares.
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Vistas como uma instituição na qual se pesquisam as funções sociais, as
refeições (DUPUY; POULAIN, 2008), tanto familiares quanto aquelas
que estão no âmbito dos processos educativos institucionais são centrais
para entender como as crianças são socializadas (COMORETTO, 2017;
BEN-ARI, 2013; PIKE, 2008, 2010; SALAZAR, 2007; NXUMALO;
PACINI-KETCHABAW; ROWAN, 2011).
Dentre o conjunto de problematizações em torno das práticas
alimentares das crianças em contextos públicos, os momentos de
refeição situam-se como processos pouco estudados na pesquisa social
sobre a infância, explorando suas próprias experiências e perspectivas
(DOTSON;
VAQUERA;
CUNNINGHAM,
2014;
JAMES;
KJORHOLT; TINGSTAD, 2009). Por sua vez, no âmbito dos estudos
sociológicos sobre a alimentação, encontra-se ausente da reflexão,
aspectos sociais, como o gosto e o prazer associado à alimentação, os
processos de incorporação na norma alimentar e o corpo (DUPUY;
POULAIN, 2008; BERGSTROM et al., 2012).
Segundo Dotson, Vaquera e Cunningham 2014, p. 3 , “a
literatura sobre as respostas das crianças às estratégias dos adultos no
momento da refeição, fora da ingestão nutricional, é bastante limitada”.
Ressaltam que, ainda que alguns estudos das ciências sociais tenham
examinado as interações no espaço-tempo das refeições das crianças, o
foco vem se centrando nas relações com grupos de crianças mais velhas,
em escolas primárias (DANIEL; GUSTAFSSON, 2010; PIKE, 2008,
2010), permanecendo escassos os estudos que examinam,
especificamente, “como as crianças pequenas e professores interagem
durante as refeiç es” DOTSON; VAQUERA; CUNNINGHAM, 2014,
p. 4).
Christensen 2003, p. 119 argumenta que “o foco na composição
da dieta e no conteúdo nutricional das refeições das crianças deixa de
lado importantes aspectos do significado da comida para elas”. Para
Comoretto (2017), para além de uma questão puramente nutricional,
algo mais está em jogo durante as situações de alimentação coletiva em
contextos educativos. Trata-se, também, de “[...] um momento de troca e
de partilha entre crianças em torno de um fato social cotidiano: o ato de
comer reunidas em torno do espaço restrito de uma mesa e por um
determinado tempo” (COMORETTO, 2017, p. 152). Dotson, Vaquera e
Cunningham (2014) tomam os momentos de refeições das crianças na
educação infantil como um “evento social ou experi ncia”, na qual a
agência da criança entra em jogo.
Nesse mesmo contexto institucional, para Alcock (2007), as
refeiç es podem ser vistas como um momento da rotina de “comer-
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juntos”, no qual as crianças não deixam de lado a dimensão lúdica
durante suas práticas alimentares, compartilhando significados entre os
pares e afirmando sua agência nas interações intra e intergeracionais.
James, Kjorholt e Tingstad (2009) chamam atenção para o fato de
que, independentemente que os aspectos culturais da alimentação
tenham sido desenvolvidos no interior dos subcampos da sociologia e da
antropologia da alimentação, são relativamente poucas pesquisas que
têm focado sobre as crianças e a infância. Nos trabalhos cuja atenção
tem sido direcionada para as relações entre as crianças e a alimentação,
a exclusividade da esfera privada da família tem preponderado e com o
foco sobre os adultos informantes, ao invés das crianças. Nesse cenário
investigativo, as autoras problematizam que nas sociedades ocidentais
grande parte das relações alimentares das crianças ocorre em contextos
outros que aquele exclusivo da família: “[...] em instituições públicas,
como centros de cuidado e escolas e, em um grau cada vez maior, em
lugares como lanchonetes, restaurantes fast-food e lojas de doces”
(JAMES; KJORHOLT; TINGSTAD, 2009, p. 4, grifo das autoras).
Na intersecção com as questões contemporâneas em torno dos
riscos relacionados à saúde e transtornos alimentares associados, Dupuy
e Poulain (2008) argumentam que a alimentação das crianças vem se
configurando em um objeto de demanda de informações por parte de
setores da saúde e da educação. Nesse sentido, James, Kjorholt e
Tingstad (2009, p. 7) argumentam que é preciso entender os significados
que essas relaç es geracionais assumem “[...] no contexto da
alimentação e das práticas alimentares, antes de elaborar políticas que
são simplesmente destinadas a mudar a dieta das crianças”. No
confronto entre as políticas governamentais e a agência das crianças,
destacam James, Kjorhlt e Tingstad (2009, p. 1, tradução nossa):
A relação entre crianças e alimentação está
atualmente no topo das agendas políticas de
muitos países, particularmente em relação a
questões como refeição escolar, obesidade infantil
e exposição das crianças a marketing (discursos
da mídia) de vários tipos. Dentro desses discursos,
no entanto, as ideias de risco predominam como a
principal maneira pela qual a relação das crianças
com a comida é construída e, como tal, isso
constitui uma identidade “da criança” amplamente
problemática6.
6

“The relationship between children and food is currently high on the political
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Como contraponto, as pesquisadoras chamam a atenção para a
necessidade de explorar o “significado de uma gama de práticas
alimentares para as identidades da infância no contexto das vidas
cotidianas das crianças em diferentes configuraç es culturais” (JAMES;
KJORHLT; TINGSTAD, 2009, p. 1, tradução nossa).
Acerca das relações de confronto envolvendo os processos de
incorporação da cultura alimentar, Salazar (2007) ressalta que, ao
mesmo tempo em que existe uma significativa produção em educação
documentando os conflitos entre a cultura dominante e as culturas,
crianças de grupos étnicos minoritários experimentam em salas de aula
regulares. Por outro lado, essas pesquisas v m ignorando “[...] o
refeitório escolar como um espaço crítico onde essas mesmas questões
culturais podem se manifestar através da comida e da alimentação”
(SALAZAR, 2007, p. 155). Além disso, a pesquisadora coloca que um
coletivo formado por um número considerável de crianças se reúne e
interage diariamente no refeitório, configurando-o como um dos espaços
mais intrigantes para estudar os aspectos socioculturais da experiência
educativa, particularmente, explorando como as crianças negociam suas
identidades e pertencimentos nesta dinâmica.

2.2 RELAÇÕES INTERGERACIONAIS: AS DIFERENTES
PRÁTICAS ALIMENTARES DAS CRIANÇAS REFLETEM
DIFERENTES CONCEITUAÇÕES DAS RELAÇÕES ENTRE
ADULTOS E CRIANÇAS
A comida é uma parte essencial e mundana da
vida cotidiana. Nossa familiaridade com isso
pode significar que não prestamos muita atenção
aos significados e ações que a cercam. As
práticas alimentares podem, no entanto, fornecer
uma visão notável sobre diferentes arenas sociais
e as relações entre adultos e crianças
Conferência Children's Food Practices. Families
and Institutions. University of Stirling, 2009.

agendas of many countries particularly in relation to matters such as school meals,
childhood obesity and children‟s exposure to marketing media discourses of
various kinds. Within these discourses, however, ideas of risk predominate as the
main way in which children‟s relationship with food is constructed and as such this
constitutes a largely problematic „child‟ identity” JAMES; KJORHOLT;
TINGSTAD, 2009, p. 1).
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Neste item, reunimos cinco artigos selecionados no processo de
revisão da literatura, cujo ponto em comum consiste em situar as
práticas alimentares das crianças como um objeto de investigação que
permite explorar as relações intergeracionais (JAMES; KJORHOLT;
TINGSTAD, 2009; CHRISTENSEN, 2003; CURTIS; JAMES; ELLIS,
2010; DORRER et al., 2010; EMOND; MCINTOSH; PUNCH, 2014).
Nessa perspectiva, a infância é percebida como uma categoria
geracional, na qual diferentes práticas alimentares envolvem diferentes
conceptualizações de relações entre crianças e adultos, em distintos
contextos alimentares.
No livro Crianças, alimentação e identidade na vida diária7, as
organizadoras James, Kjorholt e Tingstad8 (2009, p. 7) concebem a
alimentação que as crianças comem como “[...] uma lente através da
qual as relações adulto-criança podem ser exploradas à medida que se
desdobram na vida cotidiana como uma série de rotinas e rituais”. Posto
isso, os contextos alimentares podem ser tomados como um importante
objeto de pesquisa para a ampliação do conhecimento sobre as
realidades sociais da infância, uma vez que as práticas alimentares das
crianças são tanto socialmente construídas pelas crianças como coconstruídas e contextualizadas pelos valores e expectativas dos adultos.
Dessa maneira, significa considerar o que as práticas de alimentação das
crianças revelam das relações adultos-crianças, ou seja, os processos
pelos quais, reciprocamente, crianças e adultos tornam-se o que são, o
que permite entender a infância de forma relacional.
A reprodução contínua dessas relações intergeracionais evidencia
como as diferentes identidades sociais de “adulto” e “criança” se
realizam na prática e cotidianamente (JAMES; KJORHOLT;
TINGSTAD, 2009). Nessa direção, a ideia de “alimentação das
crianças” pode ser compreendida como uma categoria cultural
necessária para “[...] uma completa compreensão do significado da
alimentação e das práticas do comer para crianças e adultos em vários
contextos culturais” JAMES; KJORHOLT; TINGSTAD, 2009, p. 7).
Assim, os temas trazidos nos 10 artigos que compõem o livro revelam
uma tradição de trabalhos de língua anglo-saxã, que tomaram os
contextos de práticas alimentares das crianças como uma arena de
pesquisa fundamental para os estudos sociais da infância. Mais adiante,
7

“Children, food and identity in everyday life”. James, Kjorholt e Tingstad, Palgrave
Macmillan: Reino Unido, 2009.
8
Centro Norueguês de Pesquisa da Criança, Norwegian University of Science and
Technology, Trondheim, Noruega.
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outros aspectos tratados neles serão trazidos.
A perspectiva trazida nesse conjunto de trabalhos é convergente
com a proposta de Christensen9 (2003), apresentada no estudo Crianças,
alimentação e rotinas diárias10, cujo foco se centrou na compreensão do
significado cultural da alimentação para crianças e adolescentes, a partir
de uma pesquisa etnográfica, conduzida no âmbito das famílias, das
escolas e das comunidades locais, nos contextos dinamarquês e inglês.
A análise enfatiza as diferenças e semelhanças observadas entre
diferentes grupos etários de crianças (de 3 a 16 anos). Ao explorar a
agência das crianças nas suas vidas diárias, o estudo destaca a
importância, para elas, da alimentação e da comida na construção de
relacionamentos com outras crianças. A autora sugere o conceito de
“percurso de vida” life course) para ser utilizado na compreensão dos
valores que as crianças conhecem e expressam por meio da alimentação.
Entre as crianças mais novas, conforme mostra a pesquisa, a comida
representa a própria relação entre mãe-filha/o, pai-filha/o. Por último, a
pesquisadora faz algumas considerações importantes para pensar as
práticas alimentares das crianças e os contextos institucionais públicos
de educação e cuidado. Chama atenção, ainda, para uma necessária
conexão das rotinas diárias de alimentação das crianças na escola e na
creche com os contextos de refeições na família.
Também na direção do que apontaram James, Kjorholt e Tingstad
(2009) e Christensen (2003) sobre a necessidade de se compreender o
significado da alimentação para as crianças, a pesquisa de Curtis, James
e Ellis11 (2010) focou na perspectiva de crianças entre 11 e 12 anos no
contexto das relaç es familiares. No artigo, “Lanche de crianças, comida
de crianças: moralidades alimentares e vida familiar”12, ressaltam que,
mais do que uma preocupação com “lanches próprios” e “lanches
impróprios”, buscaram explorar “[...] as formas nas quais tais
concepções culturais e distinções são empregadas e como elas são
negociadas entre geraç es familiares” CURTIS; JAMES; ELLIS, 2010,
p. 293). A discussão apresentada no trabalho explora o que as
perspectivas das crianças revelam sobre as relações adulto-criança e
9

Escola de Educação, Universidade de Leeds, Leeds, Reino Unido.
“Børn, mad og daglige rutiner”, Barn, 2003.
11
Universidade de Sheffield, Reino Unido. Escola de Enfermagem e Obstetrícia;
Departamento de Estudos Sociológicos e Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais,
respectivamente.
12
“Children's snacking, children's food: food moralities and family life”, Children's
Geographies, 2010.
10
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sobre a natureza da vida familiar. Ao focarem sobre “[...] as formas
pelas quais ideias geracionais moldam as relações alimentares entre
crianças e adultos dentro da família”, elas abordam as práticas
alimentares, utilizando como conceito analítico as relações geracionais
(CURTIS; JAMES; ELLIS, 2010, p. 293). Ou seja, as práticas
alimentares das crianças só podem ser explicáveis em termos de
diferentes conceituações de relações. No interior das diferentes famílias,
desde aquelas “[...] que são tradicionalmente hierárquicas àquelas em
que a independência e a agência das crianças são fomentadas e
facilitadas”, as diferentes práticas alimentares das crianças refletem
diferentes conceituações das relações crianças-adultos entre as famílias
(CURTIS; JAMES; ELLIS, 2010, p. 293). Do mesmo modo, isso
envolve os processos de construção da parentalidade, os quais não estão
isolados das diferentes conceituações de crianças e de infância.
Na construção do significado da alimentação para as crianças, por
meio da análise das relações geracionais na família, Curtis, James e Ellis
2010 evidenciam “moralidades alimentares de nuances geracionais”
implícitas na diferenciação das práticas alimentares das crianças e dos
adultos. Sugerem que “[...] a negociação e gestão contínua dessas
moralidades no dia a dia são essenciais para a constituição de relações
intergeracionais, e de identidade geracional” CURTIS; JAMES; ELLIS,
2010).
No sentido de investigar a agência das crianças nos momentos de
refeiç es das rotinas institucionais, nos trabalhos “Crianças e práticas
alimentares em casas de cuidado: ambivalência em uma casa
„institucional‟”13 2010 , e “Alimentação e emoç es em uma resid ncia
institucional para crianças”14 (2014), as pesquisadoras Dorrer,
McIntosh, Punch e Emond15 apresentam os resultados de uma pesquisa
sobre as práticas alimentares entre adultos e crianças no contexto de
uma residência institucional (institucional home). Destacam a
particularidade desse tipo de instituição investigada que, ao combinar
caracter sticas de “casa”, “instituição” e “local de trabalho” DORRER
et al., 2010), acaba por borrar as delimitações entre aquilo que seriam
práticas de orientação “familiar”, “institucional” ou de “trabalho”.
13

“Children and food practices in residential care: ambivalence in the „institutional‟
home”, Children´s Geographies, 2010.
14
“Food and Feelings in Residential Childcare”, British Journal of Social Work,
2014.
15
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade de Stirling, Stirling,
Escócia.
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Concebidas como práticas de orientação familiar, pela definição dos
horários das refeições em torno da mesa e como forma de marcar ou
celebrar ocasiões, os momentos de alimentação institucional coletiva
são, também, um meio de expressar e gerir sentimentos entre crianças e
adultos (EMOND; MCINTOSH; PUNCH, 2014). No entanto, por vezes,
o contexto institucional é tão controlado e restrito emocionalmente, que
acaba por tornar quase impossível essas relações entre adultos
profissionais e crianças.
Ao reconhecer o “[...] potencial que as práticas alimentares têm
na expressão das emoç es e recuperação de mágoa e perda”, as
pesquisadoras apontam para o fato de que essas expressões já
acontecem, mas são deixadas de lado (EMOND; MCINTOSH; PUNCH,
2014, p. 1853). Com base nessas reflexões, elas sugerem que:
[...] a comida pode se tornar um meio para o qual
ambos, adultos e crianças, elaborem conexões um
com outro e para expressar as emoções que isso
engendra. Pesquisas futuras são necessárias para
explorar as implicações disso para a prática e
aprofundar nossa compreensão das relações entre
alimentação
e
emoções16.
(EMOND;
MCINTOSH; PUNCH, 2014, p. 1853, tradução
nossa).

Voltar a reflexão para as práticas alimentares possibilita, de
acordo com Dorrer et al. (2010, p. 248), uma visão crítica para a
complexidade envolvida nas práticas alimentares das crianças em suas
vidas diárias, em contextos institucionais. Assim como, revela como os
momentos de alimentação podem se configurar como “um meio de
cuidado”, no qual, mais do que cuidado em si, as crianças assim se
sintam e construam o significado dessa experiência. Combinando
técnicas da abordagem etnográfica, a pesquisa foi realizada em três
instituições-casa da Escócia, que atendiam diferentes grupos etários. As
análises englobam discussões em torno dos ideais em jogo nas práticas:
o ideal de casa “familiar; de casa como “instituição” e de casa como
“local de trabalho”, que, juntos, conformam um “[...] contexto de
16

“[…] that food may have become one medium to which both adults and children
have been drawn to make connections with each other and to express the feelings
that this engenders. Future research is required to explore further the implications of
this for practice and to deepen our understanding of the relations between food and
feelings” (EMOND; MCINTOSH; PUNCH, 2014, p. 1853).
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ambivalência, no qual os significados das interaç es flutuam”
(DORRER et al., 2010, p. 258). As análises voltam-se para a reflexão
sobre tensões entre interações inter e intrageracionais (crianças-adultos e
crianças-crianças, respectivamente), poder e resistência, identidade e
diferença, cuidado e controle.
De um modo geral, esses estudos mostram, portanto, como as
relações intergeracionais e as ideias geracionais por detrás delas moldam
as relações alimentares entre crianças e adultos em contextos diversos.
Diferentes expectativas e valores sobre as crianças e suas infâncias
refletem, ao mesmo tempo, diferentes conceituações de relações adultoscrianças (mãe-filha/o; pai-filha/o; professora-criança; profissionalcriança) nos contextos institucionais de práticas alimentares.

2.3 REGRAS, AGENCIAMENTO E A DIMENSÃO SOCIAL NAS
LÓGICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS EM CONTEXTOS
PÚBLICOS INSTITUCIONAIS
Neste item, situamos quatro artigos selecionados cujo ponto em
comum consiste no foco sobre as práticas alimentares das crianças nos
refeitórios das instituições educativas (DOTSON; VAQUERA;
CUNNINGHAM, 2014; ALCOCK, 2007; COMORETTO, 2017;
TURNER; MAYALL; MAUTHNER, 1995). Nesses contextos, as
regras em torno dos momentos de alimentação e o jogo com elas
permitem analisar a agência das crianças em suas diferentes
manifestações e a capacidade de transformar as rotinas diárias em
atividades lúdicas.
No artigo, “Sandu ches e subversão: estratégias de professores
nos momentos de refeições e a agência de pré-escolares”17, as
pesquisadoras Dotson, Vaquera e Cunningham18 (2014), na
compreensão do espaço-tempo alimentar em contextos institucionais
como um jogo com regras postas em ação por estratégias adultas,
investigaram em duas pré-escolas do Sudeste dos Estados Unidos essas
estratégias e as respostas das crianças a elas. Com foco nessas
interações, compreendendo-as em seu sentido bidirecional, a pesquisa
empírica consistiu em observações etnográficas de grupos de crianças de
17

“Sandwiches and subversion: Teachers‟ mealtime strategies and preschoolers‟
agency”, Childhood, 2014.
18
Dotson e Vaquera são da Universidade do Sul da Flórida e Cunningham da Emory
Universidade, ambas, nos Estados Unidos.
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3 anos. Diante disso, foram identificadas três estratégias postas em ação
pelos professores: vigilância, diretivas e justificações hiperbólicas de
consumo. As respostas das crianças a essas estratégias permitem
sustentar o argumento de que elas “[...] usam da agência para subverter
as estratégias dos professores, utilizando o silêncio e técnicas verbais”
(DOTSON; VAQUERA; CUNNINGHAM, 2014, p. 1). Ao analisarem a
agência das crianças, Dotson, Vaquera e Cunningham (2014) mostram
suas manifestaç es tanto no “dissentimento” como no “assentimento
fingido”.
No estudo “Jogando com as regras em torno das rotinas: as
crianças fazendo das refeiç es um momento significativo e agradável”19,
realizado no contexto neo-zeolandês, Alcock20 (2007) denomina os
momentos de alimentação na instituição de educação infantil como um
“comer-juntos21”, destacando a coletividade de crianças que configura
esses momentos das rotinas institucionais na educação infantil e a
capacidade ativa do coletivo de transformar as rotinas em atividades
lúdicas. Isto é, nesses contextos, a alimentação configura-se como uma
atividade de rotina, em que as regras circulam, assim como a brincadeira
é trazida pelas crianças para essas atividades, que não são,
necessariamente, de brincadeira (ALCOCK, 2007). O estudo questiona
“[...] como as crianças criam, recriam, exteriorizam e internalizam as
regras durante os momentos da rotina de comer-juntos na configuração
de um centro de educação de primeira infância?” ALCOCK, 2007, p.
281). Nesse sentido, tal como as regras adquirem importância nas
atividades de brincadeira das crianças, o estudo aponta que essa
importância também pode ser direcionada para os momentos de
alimentação, no qual as crianças, no encontro com seus pares à mesa,
não deixam de lado a atividade lúdica.
Se Dotson, Vaquera e Cunningham (2014) mostram a agência das
crianças, por meio do silêncio e de técnicas verbais, configurando
manifestações tanto no dissentimento como no assentimento fingido, o
estudo de Alcock (2007, p. 281) também apresenta que, embora
limitadas pelas configuraç es materiais do espaço, elas “desfrutam da
liberdade de brincar com sons de palavras e significados”. Conforme
coloca a pesquisadora, apesar de estarem “[...] fisicamente restringidas
em cadeiras e ao redor de mesas [...], as crianças ativamente,
19

“Playing with rules around routines: children making mealtimes meaningful and
enjoyable”, Early Years, 2007.
20
Colégio de Educação, Victoria Universidade, Wellington, Nova Zelândia.
21
“eating-togheter”.
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colaborativamente e, às vezes, subversivamente criam sua cultura
comunitária de pares” ALCOCK, 2007, p. 281 . De um modo geral, o
seu artigo revela o peso do grupo de pares no sentimento de
pertencimento e nas positividades das crianças, tal como observou
Christensen (2003), sobre o significado que adquire para as crianças os
momentos de alimentação na construção de relacionamentos com os
pares.
Outro aspecto, não menos importante, que revela a pesquisa de
Alcock (2007) é a dimensão lúdica como uma disposição para aprender,
dado que tem implicações diretas para se pensar a prática pedagógica,
sobretudo, aquelas que ocorrem nas rotinas da educação de infância.
No contexto francês, o capítulo de Comoretto22 (2017) questiona,
no título do seu artigo, “A refeição na cantina: uma experi ncia
necessariamente negativa?”23. Na direção do que mostrou Alcock (2007)
sobre a capacidade das crianças de se posicionarem em uma estrutura
objetivamente limitada, como o refeitório, para a autora, ainda que haja
constrangimento, acontece a partilha de refeições entre os pares. Isso,
por sua vez, implica questionar: “o que essa refeição na coletividade
revela das relaç es sociais das crianças” e “que significado as crianças
dão a este momento?” (COMORETTO, 2017, p. 152).
Resultante de uma tese em sociologia sobre “[...] os aspectos
sociais das refeições consumidas pelas crianças, com seus pares na
escola elementar”, o artigo explora “[...] as questões em jogo e os efeitos
deste momento de partilha na construção de sociabilidades e identidades
infantis”
COMORETTO, 2017, p. 152 . Ao observar as
particularidades do contexto (mesas e cadeiras), a pesquisa revela como
os grupos de crianças se apropriam dos espaços e tempos alimentares na
escola (COMORETTO, 2017). O estudo mostra, ao mesmo tempo em
que os momentos das refeições no contexto educativo evidenciam as
relações eletivas e de amizades entre as crianças, elas revelam, ainda,
relações de dominação. O trabalho analisa, ainda, como “[...] as escolhas
de lugares à mesa e as modalidades de partilha alimentar constituem
questões de poder no seio do grupo de pares” COMORETTO, 2017, p.
163). Um outro aspecto social destacado foi a questão do gosto e do
prazer relacionado à alimentação ser raramente associado às refeições
no refeitório escolar.

22

Pesquisadora associada do laboratório PRINTEMPS “Profiss es, Instituições,
Temporalidades”, Universidade de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
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“Le repas la cantine : une expérience forcément négative?”.
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Na mesma direção, o estudo de Turner, Mayal e Mauthner24
1995 , apresentado no artigo “Uma grande correria: hora da refeição na
escola”25, explora os aspectos sociais do comer na hora do almoço em
contextos educacionais, partindo da perspectiva das crianças. Revela que
os aspectos sociais parecem ser muito mais importantes para as crianças
do que o tipo de comida que comem.
O artigo, cuja publicação é a mais antiga encontrada dentre o
corpus de trabalhos que compõem o levantamento da bibliografia,
resulta de uma pesquisa realizada em 1993, envolvendo crianças com
idade entre 5 e 9 anos de duas classes da escola primária, no sul da
Inglaterra. As análises apresentadas foi realizada a partir de métodos,
como a observação participante e entrevistas estruturadas em torno de
atividades (desenho, leitura, escrita e jogos de classificações), realizadas
em concordância com a faixa etária dos grupos. As pesquisadoras
mostram que, embora as crianças participantes do estudo expressassem
o desejo de se sentar entre amigos e amigas e de trazer a atividade lúdica
para os momentos de refeições entre os pares, tal como tratou Alcock
2007 , para muitas delas, o almoço na escola “[...] é uma ocasião
corrida e estressante, ao invés de uma experi ncia social prazerosa”
(TURNER; MAYALL; MAUTHNER, 1995, p. 18).
A pesquisa focou na necessidade apontada por estudos anteriores
(MAYALL, 1991; COLES; TURNER, 1993 de se “[...] estudar os
padrões de alimentação no contexto de toda experiência das crianças,
incluindo as raz es sociais para a escolha dos alimentos” TURNER;
MAYALL; MAUTHNER, 1995, p. 19). Além disso, mostra que o
contexto social em que as crianças comem afeta tanto o que elas
ingerem como suas atitudes para comer na escola. Dentre as
determinações do contexto social, as pesquisadoras destacam:
O contexto social em que as crianças comiam era
determinado, em qualquer dia, pela comida
disponível, pela quantidade, as pressões de tempo
enfrentadas pela equipe de apoio e o limitado
dizer às crianças onde e com quem elas tinham
que se sentar. As crianças que almoçavam na
escola eram acomodadas pelos supervisores, que
asseguravam que cada mesa fosse preenchida.
Frequentemente, onde as crianças sentavam era
determinado por seu lugar na fila e com qual
24
25

Instituto de Educação, Universidade de Londres, Inglaterra.
“One big rush: dinner-time at school”, Health Education Journal, 1995.
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amigo elas estavam26. (TURNER; MAYALL;
MAUTHNER, 1995, p. 21, tradução nossa).

Na dinâmica da rotina alimentar institucional, a pesquisa de
Turner, Mayall e Mauthner (1995) evidencia como a pressa caracteriza o
momento de servir a comida, tanto por parte das crianças, que precisam
se mover rapidamente para se servir dos alimentos e nem sempre
conseguem identificar o que querem, quanto dos adultos, que, tomados
pela pressa, não conseguem ouvir, nem responder às solicitações das
crianças.
Para finalizar esta seção, o estudo aponta, ainda, implicações
importantes para os contextos de alimentação em instituições
educativas, sugerindo que “[...] mais tempo poderia ser dedicado ao
processo pelo qual as crianças abordam a sequência de alimentos, e
maior ênfase poderia ser dada à escuta de suas preferências e à resposta
a elas” TURNER; MAYALL; MAUTHNER, 1995, p. 26).

2.4 PROJETOS CORPORAIS, GOVERNAMENTALIDADE E
PROCESSOS DE ASSIMILAÇÃO DA CULTURA DOMINANTE
NAS PRÁTICAS ALIMENTARES DAS CRIANÇAS EM
REFEITÓRIOS
Esta categoria reúne sete artigos que tomam as práticas
alimentares em contextos educativos diversos, analisando-as, mais
particularmente, no interior dos processos de incorporação da cultura
tradicional dominante e das políticas governamentais que regem os
serviços de alimentação nesses espaços (KARREBAEK, 2013; PIKE;
2008, 2010; SALAZAR, 2007; NXUMALO; PACINI-KETCHABAW;
ROWAN, 2011; BEN-ARI, 2013; DANIEL; GUSTAFSSON, 2010).
No artigo “Lasanha para café da manhã”27, Karrebaek (2013)
examina a socialização em práticas alimentares saudáveis de um grupo
de crianças da educação infantil culturalmente heterogêneo, no contexto
dinamarquês, tomando os lanches trazidos de casa das crianças. O
26

“The social context in which children ate was determined by the food available,
the quantity on any one day, the time pressures faced by the staff and the limited say
the children had in where and whom they sat with. The children who took school
dinners were seated by the supervisors who ensured that each table was filled up.
Often where children sat was determined by their place in the queue and which
friend they were with” (TURNER; MAYALL; MAUTHNER, 1995, p. 21).
27
“Lasagna for Breakfast”, Food, Culture & Society, 2015.
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estudo utiliza a etnografia linguística, uma abordagem de pesquisa
interpretativa na qual a etnografia é combinada com a microanálise de
sequências interacionais e ambas as dimensões são comparadas com
questões macrossociais. Na pesquisa, ainda que as categorias
“alimentação saudável” e “práticas alimentares saudáveis” sejam
“inseridas em um entendimento cultural particular”, a pesquisadora
demonstra que “[...] os professores se orientam nessas categorias como
naturais, neutras e auto-evidentes” KARREBAEK, 2013, p. 85 .
Segundo autora, as pessoas, em geral, não concordam com o que
é um alimento bom e apropriado e o que constitui práticas alimentares
boas e apropriadas. Embora muitas pesquisas venham se concentrando
na necessidade de promover hábitos alimentares saudáveis, esses
estudos desconsideram “[...] as diferentes compreensões do que, de fato,
constitui saudável, ou o que isso significa para as pessoas”
KARREBAEK, 2013, p. 100 . Em geral, como as “práticas alimentares
saudáveis” envolvem quest es normativas e culturais, os professores
demonstram sua respeitabilidade se alinhando ao que é geralmente
apresentado como práticas e normas culturais alimentares tradicionais da
cultura dominante, disponibilizando as suas compreensões às crianças
através do escrutínio das suas práticas alimentares.
Os dados analisados mostram que as práticas alimentares são
indícios de respeitabilidade, tornando-se difícil para as crianças se
posicionarem como respeitáveis, caso sua formação cultural seja
significativamente diferente daquela dos professores. As crianças de
etnias minoritárias no coletivo foram submetidas a uma grande pressão
para abraçar as normas alimentares dominantes, e as diferenças de fundo
apresentavam consequências para as posições sociais dentro do grupo
(KARREBAEK, 2013). Tomando como objeto de análise os lanches –
saudáveis ou não – trazidos de casa das crianças, a pesquisadora
argumenta que a valorização das práticas alimentares depende de uma
ideologia cultural de assimilação e as lancheiras infantis dos grupos
étnicos minoritários indexavam não apenas um grau de respeitabilidade,
mas também a integração na cultura majoritária, à medida que
contemplavam a alimentação saudável, em conformidade com as
normas culturais alimentares tradicionais da população dinamarquesa.
No estudo, “[...] as crianças com formação em culturas
alimentares diferentes das dos professores foram fortemente encorajadas
a assimilarem uma compreensão particular da cultura alimentar
dinamarquesa tradicional” KARREBAEK, 2013, p. 101 . No grupo
investigado, se uma criança quisesse se posicionar como respeitável,

74

precisava demonstrar concordância com as normas do grupo em relação
aos alimentos saudáveis e apropriados (KARREBAEK, 2013).
No artigo intitulado “Escolas públicas, alimentos privados:
memórias mexicanas de cultura e conflito nos refeitórios das escolas
americanas”28, Salazar29 (2007) explora a infância e o espaço do
refeitório, pelas memórias de adultos mexicanos sobre a experiência de
alimentação no refeitório da escola norte-americana. Define essas
memórias “como exemplos das várias maneiras pelas quais
alimentação escolar é atribuída um significado social, cultural e de
classe na configuração particular do refeitório da escola” SALAZAR,
2007, p. 154).
O estudo da autora apresenta proximidade com o de Karrebaek
(2013), ao colocar a norma alimentar dominante em confronto com as
práticas alimentares dos distintos grupos étnicos de crianças que
constituem o espaço do refeitório na instituição educativa. Segundo
Salazar (2007, p. 153), o espaço social do refeitório no contexto
educativo se constitui “[...] como um complexo espaço público de
alimentação para estudantes de minorias étnicas”. Mais do que apenas
um lugar de almoçar, para crianças de grupos não dominantes, o
refeitório da escola é um lugar onde as pressões de assimilação da
cultura alimentar e as relações entre pares se confrontam.
Conforme Salazar (2007, p. 153-154), a memória vivida dos
americanos sobre os refeitórios “[...] é um testemunho do poder da
alimentação escolar como parte da experiência cultural coletiva de
crescer nos Estados Unidos”. Para a pesquisadora, as memórias do
refeitório ilustram como a “comida não é comida”, ou seja, ilustram
“[...] como a comida tem “valor simbólico e comunicativo além de sua
função nutricional” SALAZAR, 2007, p. 154 . Mais do que nutrição no
prato, a alimentação escolar e seus cardápios, no marco da política
nutricional afirmada pelo estado americano, refletem a cultura alimentar
dominante “[...] fortemente influenciada pelos princípios de
„alimentação correta‟ da classe média europeia-americana” SALAZAR,
2007, p. 154). Soma-se a esses determinantes, o contexto social
configurado por grandes salas lotadas e por olhares constrangedores dos
pares, no qual “[...] as crianças de minorias étnicas e imigrantes passam
boa parte de sua hora de almoço tentando se encaixar tanto com seus
28

“Public schools, private foods: mexicano memories of culture and conflict in
American school cafeterias”, Food and Foodways, 2007.
29
Escola de Educação, Universidade da California, Davis, Califórnia, Estados
Unidos.
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hábitos alimentares quanto com quem se sentam” SALAZAR, 2007, p.
154).
O estudo mostra como as histórias e memórias dos adultos
refletem as várias maneiras onde as crianças de outras etnias equilibram
as dinâmicas sociais e de classe do programa de alimentação escolar e as
normas alimentares potencialmente díspares da instituição educativa,
com aquelas dos grupos de pares e que conhecem de suas próprias casas
e comunidades (SALAZAR, 2007).
As memórias dos adultos também mostram como “a comida da
escola servia como ponto de contato diário com a „comida americana‟
quando crianças, e como o almoço escolar catalisou mudanças em seus
hábitos alimentares na infância e de suas fam lias”. SALAZAR, 2007,
p. 153 . Os relatos apresentados “[...] mostram o significado e a
complexidade do refeitório escolar americano como um espaço
„público‟ problemático para as crianças mexicanas”, assim como
indicam “[...] a necessidade de nutricionistas, educadores e profissionais
de serviços alimentares considerarem esse cenário em discussões sobre
educação multicultural e aculturação alimentar” SALAZAR, 2007, p.
153).
Nos trabalhos, “Foucault, espaço e refeitório da escola
primária”30 (2008) e “„Eu não tenho que escutar você! Você é apenas
uma senhora do almoço!‟”: poder e resist ncia nos momentos de almoço
na escola primária”31 (2010), Pike32 analisa os momentos de almoço das
crianças na escola, utilizando as noções foucaultinanas de
“governamentalidade” e “relaç es de poder”. As análises resultam de
uma pesquisa realizada ao longo de três anos em quatro escolas
primárias, em uma cidade no norte da Inglaterra.
Pike (2008, p. 413) sustenta que os conceitos desenvolvidos por
Foucault t m “[...] o potencial de promover entendimentos teóricos da
espacialidade dos refeitórios escolares, [e] das relações sociais que
ocorrem dentro deles”. Disso decorrem “[...] implicações práticas e
políticas relevantes que poderiam impactar sobre o cotidiano das
crianças, que são tanto constitu das e constituintes desse espaço” PIKE,
2008, p. 413). No confronto entre a agência das crianças e as políticas de
regulação da alimentação escolar, mesmo que se reconheça as maneiras
30

“Foucault, space and primary school dining rooms”, Children´s Geographies,
2008.
31
“„I don‟t have to listen to you! You‟re just a dinner lady!‟: power and resistance at
lunchtimes in primary schools”, Children´s Geographies, 2010.
32
Instituto de Aprendizagem, Universidade de Hull, Hull, Reino Unido.
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pelas quais a alimentação escolar se tornou “uma lente empregada para
focalizar o olhar médico na regulação dos corpos das crianças”, é
preciso “estar atento
tend ncia de considerar esses corpos como
„dóceis‟ e as crianças como alvos passivos da pol tica alimentar escolar”
(PIKE, 2010, p. 275).
Considerando o refeitório como “espaços em que as relaç es
tradicionais de poder entre adultos e crianças são contestadas e
renegociadas” PIKE, 2010, p. 275) e levando em consideração que o
poder desempenhou um papel significativo na definição das relações
sociais em torno de práticas alimentares, a pesquisadora sugere, a partir
de Foucault, “novas maneiras de entender como o poder opera dentro de
um ambiente complexo, como o refeitório da escola” PIKE, 2010, p.
279). Além disso, revela como a natureza dinâmica das relações de
poder nos contextos alimentares ultrapassam a representação tradicional
de adultos profissionais como “um grupo homog neo e poderoso” e
crianças como corpos disciplinados no interior das escolas. Baseando-se
na noção foucaultiana de poder, destaca que:
[...] a questão da alimentação escolar é usada para
ilustrar as diferentes posições que profissionais da
hora do almoço ocupam dentro da estrutura social
mais ampla da escola na tentativa de realizar a
agenda das refeições escolares saudáveis. Sugiro
que as experiências subjetivas da equipe da hora
do almoço são infundidas com noções classistas
de feminilidade que desestabilizam visões
dicotômicas existentes que equiparam os adultos
como poderosos e crianças como impotentes
dentro da escola33. (PIKE, 2010, p. 276, tradução
nossa).

Ao invés de uma visão homogênea do poder concentrado entre os
adultos, Pike (2010) sugere que o grupo de profissionais de apoio à
alimentação constroem suas práticas alimentares com as crianças,
afastando-se das normas sociais da classe média, representadas pelo
corpo docente. Nesse sentido, nas práticas de alimentação entre crianças
33

“[…] the issue of school food is used to illustrate the different positions which
lunchtime staff occupy within the broader social structure of the school in
attempting to deliver the healthy school meals agenda. I suggest that the subjective
experiences of lunchtime staff are infused with classed notions of femininity that
destabilize existing dichotomous views that equate adults as powerful and children
as powerless within the school” (PIKE, 2010, p. 276).
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e adultos se inscrevem “[...] discursos de classe e de gênero que existem
além dos limites da escola” PIKE, 2010, p. 285 .
A partir das categorias disciplina, negociação e resistência, as
investigações revelam como as relações de poder entre adultos e
crianças diferem entre os distintos grupos de profissionais que atuam
com as crianças durante os momentos de alimentação (docentes e
profissionais de apoio). Por outro lado, nas situações em que as práticas
de negociação não deram certo, o poder e a autoridade adulta são
desafiados de tr s maneiras pelo coletivo de crianças: “evitando a
vigilância”; “ignorando a equipe de profissionais da hora do almoço” ou
“confrontando-os diretamente” PIKE, 2010 .
Os estudos de Pike (2008, 2010) demonstram também algumas
das maneiras pelas quais as práticas em refeitórios escolares podem ser
entendidas como técnicas de governo, sustentadas e legitimadas por
racionalidades específicas, que buscam moldar as condutas, limitando o
campo de ação das crianças. Para ela, a teoria da governamentalidade de
Foucault permite analisar, “simultaneamente, a pol tica pública, sua
implementação e como isso se relaciona com a constituição de novas
formas de subjetividades” (PIKE, 2008, p. 420).
Diante disso, a perspectiva foucaultiana nos estudos sobre os
refeitórios escolares possibilita “[...] explorar as maneiras pelas quais
discursos específicos em torno das refeições escolares se manifestam e
alcançam o dom nio dentro do espaço” PIKE, 2008, p. 414 . Ao mesmo
tempo, abre “[...] novas perspectivas sobre as relações das crianças com
seus pares e com outros adultos, trazendo nova luz sobre a agência delas
e as maneiras pelas quais são capazes de aceitar, modificar e resistir a
posiç es subjetivas espec ficas” PIKE, 2008, p. 420 . Isso permite
compreender como as crianças definem e constituem o espaço social,
“[...] ao mesmo tempo em que reconhecem que os elementos estruturais,
muitas vezes, limitam seu campo de ação e os colocam em posições
subordinadas aos adultos” PIKE, 2008, p. 420 .
De acordo com a pesquisadora, uma análise relacionada a essa
perspectiva pode tanto oferecer novos olhares para os debates sobre a
agência das crianças e subordinação como possibilitar um olhar mais
crítico para áreas da política de saúde e educação. Nesse sentido, a teoria
foucaultiana pode contribuir, “[...] particularmente ao estudo dos
refeitórios da escola, onde o domínio da nutrição e dos cursos de saúde
resultaram em uma falta de análise sofisticada em torno da organização
do espaço social” PIKE, 2008, p. 420 .
Se no contexto inglês Pike (2008) introduz a noção de
governamentalidade para o estudo dos momentos de refeição na rotina
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educativa institucional, no contexto dinamarquês, Karrebaek (2013) e,
no contexto mexicano e norte-americano, Salazar (2007) chamam a
atenção para o confronto entre normas alimentares e os processos de
assimilação da cultura alimentar dominante que configuram esses
momentos. Por sua vez, o estudo de Nxumalo, Pacini-Ketchabaw e
Rowan34 tomou como objeto de investigação a hora no almoço e os
“arranjos neoliberais”35 em um centro de educação infantil Inuit,
localizado no território indígena esquimó de Nunavik, das regiões
árticas do Canadá.
No trabalho “A hora do almoço em um Centro de cuidado
infantil: construç es neoliberais na Educação Infantil”36, as
pesquisadoras Nxumalo, Pacini-Ketchabaw e Rowan (2011, p. 198)
interrogam pelos “arranjos” assemblages) neoliberais lançando um
olhar sobre “as práticas alimentares como uma questão pol tica central”.
Elas consideram que esses “[...] arranjos neoliberais são instituídos e
criados através de múltiplas conexões entre regulações e políticas micro
e macro, e rotinas alimentares diárias” NXUMALO; PACINIKETCHABAW; ROWAN 2011, p. 195). Assim, o comer e as rotinas
alimentares no contexto da educação infantil Inuit são tomados como:
[...] instâncias de encontros neoliberais que se
fundem com outras forças discursivas e materiais
para criar uma situada, particular e, às vezes,
contraditória construção neoliberal, que têm
efeitos de colonização e de racialização nas
capacidades de certos corpos em certos espaços
(NXUMALO;
PACINI-KETCHABAW;
ROWAN, 2011, p. 195).

O conceito de “arranjos neoliberais” utilizado pelas
pesquisadoras toma como referência a noção de assemblage, de Deleuze
e Guattari, para dar ênfase “[...] multiplicidade e as contradições que
caracterizam o desigual arranjo (assemblage) de forças que atuam no
controle ou vigilância” das práticas alimentares das crianças Inuit em
contextos de educação infantil (NXUMALO; PACINI-KETCHABAW;
ROWAN, 2011, p. 209, grifo das autoras). Nessa perspectiva, a atenção
34

Faculdade de Desenvolvimento Humano e Social, Universidade de Victoria,
Victoria, Colúmbia Britânica, Canadá.
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“neoliberal assemblages”
36
“Lunch time at the Child Care Centre: neoliberal assemblages in Early Childhood
Education”,
, 2011.
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volta-se ao mapeamento das “formaç es h bridas moleculares de
neoliberalismos”, e sugere-se “[...] uma análise orientada para a
compreensão de arranjo (assemblage) de atos ou encontros cotidianos e
suas inter-relaç es com objetos, práticas, discursos e pol ticas”
(NXUMALO; PACINI-KETCHABAW; ROWAN, 2011, p. 218, grifo
das autoras).
O estudo atenta para os “lugares e situaç es cotidianas que
relacionam o arranjo: educação infantil Inuit – alimentação – comida a
sistemas como o neoliberalismo e o neocolonialismo” NXUMALO;
PACINI-KETCHABAW; ROWAN, 2011, p. 200). Nesse contexto, os
momentos de alimentação na educação infantil são definidos como uma
“ [...] „assemblage‟, composta por bebês/crianças, educadores, cadeiras
de plástico, torradas francesas, mesa, colheres, regulações e orientações
de educação de infância e muito mais” NXUMALO; PACINIKETCHABAW; ROWAN, 2011, p. 196, grifo das autoras).
No desenvolvimento do estudo são apresentados os enredamentos
que fazem parte do arranjo educação infantil Inuit – alimentação –
comida, no interior do contexto geopolítico investigado, entre eles: a
criança Inuit, regulações alimentares no cuidado da criança Inuit,
apropriação de conhecimentos indígenas sobre alimentação,
consequências para a saúde de uma dieta ocidental, encontros ordinários
contemporâneos, injustiça alimentar e o Programa de Nutrição de
Nunavik. Essas conex es espec ficas configuram um “[...]
enquadramento de arranjos neoliberais, racializados e neocoloniais”
(NXUMALO, PACINI-KETCHABAW e ROWAN, 2011, p. 208), o
qual dá sentido ao termo “arranjos neoliberais” na educação infantil,
cunhado pelas pesquisadoras.
Acerca dos processos de dominação cultural no contexto das
práticas alimentares na educação infantil e seus efeitos sobre os corpos,
o livro Projetos para o corpo em educação de crianças japonesas:
cultura, organização e emoções na Pré-escola37, de autoria de Ben-Ari38
(2013), chama a atenção, sobretudo, em um de seus capítulos, nomeado
de “Comer para se tornar japon s: corpo, hábitos e organização”39. Por
esse ângulo, o desafio da análise consistiu em desvelar os procedimentos
e métodos utilizados pelas instituições de educação infantil japonesas
37

“Body Projects in Japanese Childcare: culture, organization and emotions in a
Preschool”, Routledge, Nova Iorque, Estados Unidos, 1997.
38
Departamento de Sociologia e Antropologia, Universidade Hebraica de
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para moldar as formas físicas do corpo e as atitudes e posturas
emocionais das crianças, ou seja, suas disposições.
O estudo de Ben-Ari (2013, p. 1) sustenta a ideia de que,
enquanto um conjunto de trabalhos sobre pré-escolas japonesas vem
sendo publicados, estes tendem a “[...] negligenciar uma série de
questões-chave relacionadas s incorporaç es a aos afetos”. Por outro
lado, ao jogar luz para questões subjetivas, propõe-se a mostrar “[...] a
socialização na pequena infância como um conjunto de projetos
corporais” BEN-ARI, 2013, p. 1). O conceito de “projetos corporais”,
trazido pelo autor, compreende uma série de práticas que visam
“desenhar o corpo de acordo com as imagens e definiç es culturais
prevalentes”. Por sua vez, permite compreender o corpo como sendo,
“[...] ao mesmo tempo, um bem material maleável capaz de ser moldado
de certa maneira, uma entidade que representa relações sociais e noções,
e uma incorporação de atitudes afetivas e posturas em relação ao
mundo” BEN-ARI, 2013, p. 1).
Na pesquisa intitulada “Almoço na escola: serviço para as
crianças ou espaços das crianças?”40, Daniel e Gustafsson41 (2010), ao
situarem as práticas alimentares das crianças como uma questão política
central, tal como os estudos anteriores, abordam o tema da participação
e, particularmente, do direito de crianças à participação em processos
decisórios, envolvendo os diferentes espaços de suas vidas públicas,
como o do comer em coletivo em contextos educacionais. Ainda que
esse estudo não trate das práticas alimentares das crianças sob o ângulo
da tensão entre processos de dominação cultural e normas alimentares,
como vieram mostrando os artigos apresentados nesta categoria, chama
a atenção para um descompasso entre a agenda política e a agenda das
crianças nos contextos de almoço na escola.
Nesse estudo, os autores colocam em confronto a política
corrente do governo britânico de promoção da “alimentação saudável”
no interior das escolas e o “novo bem estabelecido e persuasivo tema da
participação das crianças” DANIEL; GUSTFSSON, 2010, p. 265). Ao
voltarem a atenção para o almoço escolar, evidenciam um “[...]
descompasso entre a agenda das crianças e aquela dos adultos”
(DANIEL; GUSTFSSON, 2010, p. 265).

40

“School lunches: children's services or children's spaces?”, Children´s
Geographies, 2010.
41
Escola de Negócios e Ciências Sociais da Universidade Roehampton, Londres,
Reino Unido.

81

Dessa maneira, utilizando dados de uma avaliação de mudanças
para o almoço escolar em três escolas primárias de Londres, produzidos
por meio de observações e entrevistas com crianças, as análises apontam
“[...] que a política corrente está em perigo de subestimar o significado
social do almoço escolar como espaços das crianças, dentro da rotina da
escola controlada pelo adulto” DANIEL; GUSTAFSSON, 2010, p.
265). O direcionamento do foco para as crianças permitiu aos
pesquisadores afirmarem que, para elas, “as preocupaç es
governamentais com os aspectos nutricionais da refeição na escola é
uma questão muito mais secundária” DANIEL; GUSTAFSSON, 2010,
p. 265). Além disso, os grupos infantis revelam que é a questão social
que está no topo da pauta das crianças. Isso leva à afirmação da
exist ncia de um “[...] fosso entre as prioridades governamentais (e da
escola) e aquelas das crianças” DANIEL; GUSTAFSSON, 2010, p.
265).
Na mesma direção, os trabalhos reunidos no livro organizado por
James, Kjorholt e Tingstad (2009) problematizam a exclusividade da
preocupação nutricional e do risco alimentar dada pela abordagem
política que incide na responsabilidade sobre o individual. Argumentam
que, diferentemente da pauta política, a importância da alimentação tem
sido, há muito tempo, demonstrada por sociólogos e antropólogos que
não se trata apenas de uma questão (de risco) nutricional com o corpo.
Dentre as variadas redes de implicações em que se encontram a
alimentação e as práticas alimentares na estruturação das relações
sociais, pol ticas e econômicas, em particular, “a participação das
crianças nas refeições comuns/regulares, tem um valor simbólico
significativo como uma afirmação de pertencimento a uma cultura
particular” JAMES; KJORHOLT; TINGSTAD, 2009, p. 3).
Nesse sentido, Daniel e Gustafsson (2010), assim como James,
Kjorholt e Tingstad (2009), mostram como os agenciamentos das
crianças nos contextos alimentares institucionais, ao fazer parte dos
procedimentos e técnicas de produção dos dados, servem de pistas para
se pensar as implicações políticas da participação das crianças.
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2.5 O PRAZER ASSSOCIADO À EXPERIÊNCIA ALIMENTAR DAS
CRIANÇAS
No artigo “O desenvolvimento das representaç es sobre
alimentos entre crianças de 4 a 12 anos”42, Guérin e Thibaut43 (2008, p.
253) mostram como as crianças, desde muito pequenas, distinguem as
consequências biológicas e psicológicas dos alimentos e revelam
igualmente que não são atraídas pelos chamados alimentos lúdicos,
contrariando a hipótese inicial da pesquisa, de que “as crianças
atribuíam mais características positivas aos alimentos lúdicos do que aos
não-lúdicos”.
Nessa pesquisa, realizada com crianças de diferentes seções do
jardim de infância, no contexto francês, os pesquisadores compararam
quatro tipos de alimentos (frutas, legumes, carnes e bolos) e também
aqueles apresentados sob uma forma habitual e sob uma forma mais
lúdica, qualificada de fun-food. Na comparação entre diferentes tipos de
alimentos (frutas, legumes, carne etc.), os mesmos foram abordados com
as crianças em termos do lugar que ocupam nas dimensões biológica
(saúde e força) e psicológica (alegria). Conforme argumentam, a
originalidade do estudo consiste em “[...] questionar as crianças sobre as
consequências psicológicas da ingestão de alimentos. Em efeito, o
consumo de alimentos também tem consequ ncias afetivas” GUÉRIN;
THIBAUT, 2008, p. 253). Na comparação entre as formas de
apresentação dos alimentos (lúdica e não-lúdica), Guérin e Thibaut
(2008, p. 253) explicam que o conceito de fun-food “ludo-aliment” é
trazido do “[...] mundo do marketing e refere-se a alimentos aos quais a
indústria associou uma dimensão lúdica. Estudos de marketing
mostraram que as crianças são influenciadas pela apresentação dos
alimentos”.
Tomando essa ideia como pano de fundo, a pesquisa buscou “[...]
entender em que medida uma apresentação lúdica, comparada a uma
apresentação normal dos alimentos, influenciaria as características
biológicas e psicológicas que a criança atribui a esses alimentos”
(GUÉRIN; THIBAUT, 2008, p. 253 . As análises dos resultados “[..]
sugerem que uma apresentação de alimentos sob a forma lúdica tem
pouco efeito sobre os julgamentos das crianças” GUÉRIN; THIBAUT,
42

“Le développement des répresentations sur les aliments chez l´enfant de 4 à 12
ans”, Enfance, 2008.
43
Centro de Pesquisa sobre Cognição e Aprendizagem (CeRCA), Universidade de
Poitiers, Poitiers, França.
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2008, p. 258). Os autores indicam ainda que “[...] as dimensões de saúde
e força são sobrepostas nas idades estudadas. É possível que as crianças
considerem que a força esteja causalmente ligada saúde” GUÉRIN;
THIBAUT, 2008, p. 259). Diante disso, chamam a atenção para a
importância dos resultados encontrados, pois revelam que “[...] desde o
jardim de infância, as crianças distinguem as consequências dos
diferentes tipos de alimentos de acordo com as dimens es estudadas”
(GUÉRIN; THIBAUT, 2008, p. 259 . Por último, ressaltam que “[...]
todos esses resultados sugerem o interesse de uma educação precoce
para a saúde em suas relaç es com a alimentação” GUÉRIN;
THIBAUT, 2008, p. 259).
No diálogo com os achados de Guérin e Thibaut (2008), o estudo
de Sarti et al. (2017)44, pesquisadoras da área da saúde pública, mostra
como a relação das crianças com o cultivo de alimentos na horta, pelo
programa de jardinagem escolar, potencializa a agência em relação ao
consumo de vegetais por elas cultivados. Se, por um lado, as crianças
não necessariamente associam a alegria à experiência de alimentação
aos alimentos de apresentação lúdica disponibilizados pelo mercado, por
outro, podemos pensar como essa dimensão, tratada por Guérin e
Thibaut (2008), pode ser relacionada a uma experiência mais próxima
com os alimentos, como as atividades de cultivo em horta escolar.
O artigo de Sarti et al. (2017, p. 1), intitulado “Eu como vegetais
porque eles cresceram de minhas próprias mãos”: perspectivas das
crianças sobre jardinagem escolar e consumo de vegetais”45, ao
“explorar como a jardinagem pode contribuir para mudar atitudes em
relação a comer vegetais desde uma perspectiva das crianças”, fornece
pistas importantes para pensar a dimensão do gosto e do prazer
associado à alimentação. No trabalho, as pesquisadoras argumentam que
“[...] o consumo inadequado de vegetais é uma preocupação global de
saúde pública relacionada aos numerosos riscos de saúde” (SARTI et
al., 2017, p. 1) e que, por esse motivo, é pertinente apresentar uma
proposta de intervenção para aumentar o consumo de vegetais por parte
das crianças.
A partir do uso de múltiplos métodos qualitativos, essa pesquisa
investigou o programa de jardinagem escolar de Amsterdam, existente
44
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desde 1929 e “um dos mais longos programas em execução na Holanda”
(SARTI et al., 2017, p. 2), em 12 escolas primárias, duas das quais foi
realizada observação participante. O interesse focou sobre as “[...] forças
materiais e não-materiais as quais as crianças são expostas e envolvidas
na jardinagem escolar e como essas forças encorajam-nas ao exercício
da ag ncia, especialmente em relação ao cultivo e consumo de vegetais”
(SARTI, et al., 2017, p. 2). As análises mostram como as crianças
promovem agência em relação aos alimentos cultivados na horta por
elas mesmas. De um modo geral, elas não apenas aumentaram seu
consumo de vegetais, como também passaram a defendê-lo em outros
espaços, como a casa;, evidenciando um desenvolvimento do gosto por
meio de uma relação mais próxima com os alimentos consumidos.
Nesse sentido, se tomarmos a alegria como uma categoria
psicológica associada pelas crianças a certos alimentos que não
necessariamente trazem uma apresentação lúdica, tal como mostraram
Guérin e Thibaut (2008), vemos como essa dimensão pode ser
relacionada a outro tipo relação com a comida, nas experiências de
alimentação em instituições educativas, que nem mostrou o estudo de
Sarti et al. (2017). A esse respeito, as lógicas da jardinagem escolar
também podem servir como pistas para se pensar outra relação com a
alimentação, protegida dos imperativos do mercado e ampliada em sua
rede de relações, práticas e expressões alimentares.
Com foco sobre a dimensão social do prazer associado à
socialização alimentar das crianças, no contexto de língua francesa,
Dupuy e Poulain46 (2008, p. 265 , no artigo “O prazer na socialização
alimentar”47, exploram “[...] como a criança consegue se adaptar,
modelar suas preferências alimentares em função das situações que ela
encontra”. Dessa maneira, destacam que determinantes sociais,
culturais, econômicos e morais marcam as formas de transmissão do
prazer, como também a perspectiva educativa, os contextos afetivos
acessíveis às crianças e as experiências que elas fazem disso (DUPUY;
POULAIN, 2008).
A ênfase sobre as condições que as crianças têm para expressar
suas experi ncias alimentares permite compreender “[...] como as
crianças constroem um prazer ou desprazer alimentar que as levam a
aceitar ou recusar certos alimentos, a valorizar ou desvalorizar”
(DUPUY; POULAIN, 2008, p. 268). O estudo mostra que, por ação
46
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mimética, elas podem tanto experimentar certas sensações ou rejeitá-las
inibir ou afirmar certas inclinações para pertencer ou se posicionar no
grupo de pares (DUPUY; POULAIN, 2008).
Os autores situam o lugar do prazer na socialização alimentar das
crianças no espaço de intersecção entre a sociologia da infância e a
sociologia da alimentação, abordando a socialização alimentar como
discussão central sobre: o que a criança faz com o que ela recebe dessa
socialização? A questão colocada aponta para a mesma direção que vem
se situando os trabalhos até então apresentados, ou seja, de uma busca
por respostas num movimento que parte de baixo (das crianças) para
cima (condicionantes).
Nesse mesmo movimento, no âmbito do trabalho “Crianças e
Gosto: orientaç es para o serviço de alimentação”48, Bergstrom et al.49
(2012) apresentam os resultados de um projeto realizado com crianças,
cujo objetivo consistiu em desenvolver métodos de pesquisa que
identificassem as preferências alimentares delas. As autoras destacam a
dimensão do gosto como categoria central na perspectiva das crianças
participantes da pesquisa, configurando-se “[...] o aspecto mais
importante da comida para elas” BERGSTROM et al., 2012, p. 84).
Esse fato sugere, como implicação para a organização do serviço de
alimentação escolar, que as crianças possam participar desde o início do
planejamento. As autoras colocam que o sabor dos alimentos tem
fundamental importância para as crianças, por outro lado, o
negligenciamento, por parte dos programas de alimentação escolar, do
prazer associado ao gosto na experiência de alimentação exige maior
atenção dos serviços de alimentação escolar ao planejamento e à
participação delas nesse processo.
Esses quatro artigos mostram como categorias subjetivas,
enquanto prazer, gosto e alegria, associadas à comida são centrais para
as crianças e não, necessariamente, vinculam-se aos ludo-alimentos
(GUÉRIN; THIBAUT, 2008). Revelam também que essas categorias
podem se relacionar a uma experiência de alimentação mais próxima à
origem e ao cultivo dos alimentos (SARTI et al., 2017), às condições
específicas que as crianças encontram para poder expressar e explorar
suas preferências (DUPUY; POULAIN, 2008) e à participação delas nos
processos em torno da alimentação coletiva institucional.
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2.6 SÍNTESE DA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA: O REFEITÓRIO
COMO OBSERVATÓRIO DAS DINÂMICAS INERENTES AOS
PROCESSOS GERACIONAIS
O conjunto de trabalhos reunidos nas quatro categorias
apresentadas traz uma série de questões que nos auxiliarão nas análises
dos dados, sobretudo, ao destacarem aspectos relacionados à dimensão
social da alimentação das crianças no âmbito de suas práticas
alimentares em diferentes contextos de suas vidas diárias.
Observamos que esses trabalhos tomam o objeto das práticas
alimentares nos seus contextos, interessando-se pelos aspectos sociais
inscritos nessas práticas. Nessa perspectiva, as noç es de “alimentação
saudável” ou “práticas alimentares saudáveis”, pelo fato de envolver
questões normativas e culturais. somente podem ser compreendidas se
contextualizadas no âmbito das diferentes compreensões do que, de fato,
significa e constitui o “saudável” e, no âmbito das negociações, os
confrontos que constroem as relações geracionais. Nesse sentido,
podemos considerar a alimentação como lente na qual é possível
explorar as relações geracionais, tanto entre adultos e crianças como
entre crianças, na qual as práticas alimentares só podem ser explicáveis
em termos de diferentes conceituações de relações.
Tomar como ponto de partida a perspectiva das crianças na
construção de suas práticas alimentares, a partir da utilização de
métodos etnográficos, permite analisar como as crianças conhecem e
expressam valores e normas sociais por meio da alimentação e como as
diferentes identidades sociais de adultos e crianças se realizam prática e
cotidianamente.
As crianças revelam que a dimensão social da alimentação é
muito mais importante do que propriamente o tipo de comida que
comem. Nesse sentido, o contexto social afeta o que as crianças comem,
as suas atitudes para comer e a possibilidade de fazer da alimentação
uma experiência de prazer e de construção do gosto alimentar,
dimensões sociais que tendem a ser deixadas de lado nos contextos das
rotinas educativas. Por meio das práticas de cuidado envolvidas, os
momentos de alimentação coletiva das crianças em contextos
institucionais também podem ser entendidos como um meio para
expressão das emoções, no âmbito das relações geracionais. Esse
aspecto exige que seja analisado na tensão entre práticas de contenção e
experiência de cuidar, se sentir cuidado e de, ao mesmo tempo, cuidar
de si.
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A estrutura objetivamente limitada que restringe os contextos de
alimentação coletiva institucional em refeitório tende a conformar esses
momentos como uma ocasião “corrida”, “barulhenta”, “lotada” e
“apressada”. Um espaço de vigilância e contenção, no qual ideias
geracionais e normas culturais moldam as condutas e práticas, mas
também que se manifesta de diferentes formas os agenciamentos das
crianças, ao jogarem com as regras em torno da alimentação.
Por meio da atividade lúdica, as crianças revelam o desejo de
socializar entre os pares durante os momentos de alimentação no
refeitório. Ainda que se trate de uma atividade da rotina institucional, a
dimensão lúdica não é deixada de lado nesses momentos nas relações
com pares, evidenciando uma capacidade de transformar o caráter dessa
rotina em contextos de afirmação e pertencimento na cultura de pares. O
espaço da alimentação nas rotinas diárias de vida das crianças pode ser
visto como um contexto social potente para se estudar como as crianças
criam suas culturas comunitárias de pares e, ao mesmo tempo, revelam
como o mundo social se apresenta a elas. Para as crianças, os contextos
alimentares significam a possibilidade de construção de relacionamentos
com outras crianças. Nessas relações, podem-se localizar as questões em
jogo no posicionamento e o reconhecimento no grupo de pares. Para se
posicionar no grupo de pares, muitas vezes, como se viu, é preciso
manifestar conformidade com uma determinada norma alimentar.
Para além de uma função nutricional, o valor simbólico da
comida faz das refeições coletivas no refeitório uma experiência cultural
coletiva de crescer e se constituir em uma dada cultura. Tomado como
um espaço de refração da cultura alimentar dominante, o refeitório pode
ser visto como um espaço público complexo, de confronto entre a norma
e práticas alimentares. Configurado por uma coletividade de crianças, o
espaço também se torna um lugar de confronto nas relações de pares,
lugar de pressões de assimilação da cultura alimentar.
Com base nos estudos apresentados, podemos destacar o
refeitório como um observatório das dinâmicas de relações de poder
para além daquelas tradicionais, configuradas entre adultos e crianças, e
sustentadas na ideia de adultos como um grupo homogêneo e poderoso e
de crianças como impotentes. Nos contextos das práticas alimentares
das crianças, as dinâmicas de poder operam tanto nas relações entre
pares, manifestada na agência das crianças e nos modos de apropriação
dos espaços-tempos alimentares e de partilha das refeições, como nas
formas distintas, conforme as diferentes relações intergeracionais
(crianças e professoras, crianças e profissionais da alimentação). Nessas
relações, podemos observar como diferentes relações adulto-criança
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desvelam distintas concepções e razões que justificam as práticas de
regulação e controle das condutas das crianças nos contextos de
alimentação coletiva. Por outro lado, as microanálises que envolvem as
relações geracionais não estão dissociadas de questões macrossociais,
como alguns trabalhos destacaram. É possível encontrar distintas
concepções atravessando a condição feminina das profissionais e suas
relações com as crianças, por sua vez, não desvinculadas das condições
de classe social a que pertencem as diferentes profissionais que
majoritariamente dominam o espaço social da alimentação das crianças
pequenas. Nesses contextos, as práticas alimentares das crianças são
constituídas de dimensões sociais e culturais, como as condições de
classe e gênero.
Dentre as questões em jogo na dimensão social da alimentação
das crianças em contextos educativos, podemos destacar: o peso que
exerce o grupo de pares na construção das práticas e representações
alimentares; as relações de poder no interior das relações geracionais; a
centralidade dada pelas crianças às dimensões sociais da alimentação; a
manifestação da agência das crianças no jogo com as regras do
refeitório; a capacidade ativa do coletivo de crianças para transformar as
atividades de rotina em atividades lúdicas; a dimensão lúdica e, em
particular, a importância das regras na brincadeira como uma
significativa disposição para aprender. O corpo também aparece como
um aspecto social, à medida que é tomado como objeto de preocupações
políticas e práticas, pelas relações entre políticas de alimentação para a
educação e saúde (focadas nas preocupações contemporâneas,
abrangendo o risco alimentar) e práticas de contenção e incorporação de
atitudes envolvendo o corpo.
Desse modo, questões sociais, normativas, culturais, de classe, de
gênero, de dominação cultural, política e de poder atravessam o objeto
investigado e, onde existem essas questões, existem espaços de
possibilidade de resistência e produção de outras incorporações, tal qual
mostraram os estudos e como focaremos as análises dos dados
produzidos na pesquisa etnográfica.
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3. PERCURSO METODOLÓGICO
Concebida como uma pesquisa de abordagem qualitativa, a
observação participante, os registros em diário de campo, juntamente
com a necessidade de uma permanência prolongada em campo,
configuraram os procedimentos metodológicos desta pesquisa. Para
Amado (2013, p. 43), nas pesquisas com essas abordagens:
[...] a investigação de realidades sociais centra-se
no modo como elas são interpretadas, entendidas,
experenciadas e produzidas pelos próprios atores
com o objetivo de passar do registro descritivo de
condutas, gestos, expressões, afirmações, etc., à
sua compreensão e interpretação no contexto em
que tudo isso se verifica.

Na linha do que propôs Erickson (1986, apud GRAUE; WALSH,
2003, p. 34), definimos a abordagem como interpretativa, como uma
forma de abranger as pesquisas designadas “[...] etnográficas,
qualitativas, com observação dos participantes, estudos de caso,
interaccionisto-simbólicas,
fenomenológicas,
construtivistas
ou
interpretativas”.
Conforme Trow (1957), o problema da investigação conduz os
modos de fazer a pesquisa, que, fundamentalmente, coadunam-se com
os pressupostos que alicerçaram o problema. Do interesse pelos
processos educativos na infância, o problema a que se buscará resposta,
análises e reflexões interroga como os condicionantes que agem sobre as
práticas e relações alimentares das crianças na creche são por elas
reproduzidos, transformados e considerados na relação educativa, com
os adultos responsáveis por sua educação.
A partir disso, algumas condições se colocaram para se pensar no
modo como seriam produzidos os dados da pesquisa. A busca por
respostas envolve, de um modo geral, conhecer as crianças, o que requer
que vínculos sejam estabelecidos com elas. Para tanto, a permanência
prolongada em campo e o acúmulo de uma descrição densa de sentidos
das relações estabelecidas no contexto investigado, colocaram-se como
importantes recursos metodológicos na produção dos dados.
Na direção do que aponta Pereira (2009, p. 92) sobre a escola,
referimos que a creche também pode ser concebida como “[...] um
universo político no qual as crianças desenvolvem capacidades de
aceitação e de negociação das regras impostas pelos adultos e de
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invenção de novas regras, questionando as funções socializadoras
tradicionais”.
Nesse sentido, entre os condicionamentos está o fato de a
alimentação ter um lugar próprio dentro dos processos educativos no
contexto da educação infantil. Isso porque o jogo no qual as práticas e as
relações alimentares têm lugar se dá no âmbito da educação. Dessa
maneira, a alimentação está, ao mesmo tempo, dentro de um particular
projeto de educação, com sua concepção de infância e de crianças, e
dentro de um projeto de infância. Assim, as relações educativas, as
práticas do comer no refeitório e o projeto educativo de infância são
elementos relacionados que fazem parte do jogo da estrutura
institucional da creche.
Nessa direção, falar de práticas e questionar o que fazem as
crianças significa tratar do conhecimento prático, o que implica “incluir
no objeto o conhecimento que os agentes – que fazem parte do objeto –
têm do objeto e a contribuição que tal conhecimento traz à realidade do
objeto”, conferindo “um poder propriamente constituinte”
(BOURDIEU, 2008, p. 434; 435). De acordo com Bourdieu (2008, p.
435, grifos do autor), o conhecimento prático do mundo e as estruturas
cognitivas em que se fundam consistem no habitus, isto é, estruturas
sociais incorporadas constitu das “[...] no decorrer da história coletiva e
adquiridos no decorrer da história individual funcionando no estado
prático e para a prática”. O uso que faz dessa noção, habitus e não
hábito, é o que marca a significativa diferença. Diante disso, habitus
corresponde “[...] capacidade geradora (senão criativa) inscrita no
sistema de disposições como uma arte, no sentido mais forte do domínio
prático, e em particular como um ars inveniendi50” (BOURDIEU;
WACQUANT, 2008, p. 162). Investigar a agência das crianças, nessa
direção, implica considerar os processos de incorporação das
disposições, compreendendo-as como um sistema aberto,
constantemente sujeito a experiências e frequentemente afetado por elas
(BOURDIEU; WACQUANT, 2008).
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3.1 OBJETIVOS E RECURSOS METODOLÓGICOS
Do problema principal que conduziu os modos de fazer esta
pesquisa derivaram outras problemáticas mais específicas, como
indicado no Quadro 2, a seguir. Dessas problemáticas, foram gerados os
objetivos metodológicos. Para esse caminho, entre as problemáticas e a
delimitação dos objetivos metodológicos, outras questões foram
colocadas e encontram-se apresentadas na coluna do meio, intitulada
“Interrogaç es aos dados” Quadro 2 .
Quadro 2- Problemáticas e objetivos metodológicos
Problemáticas
Interrogações aos
dados
- O que dizem os
documentos da
Quais condicionantes
instituição acerca do
agem sobre o espaçocontexto de alimentação
tempo da alimentação
na rotina da creche?
das crianças na
creche?
- O que dizem as fichas
de matrículas
preenchidas pelas
famílias acerca da
realidade social das
crianças?
Como as estruturas - Como a estrutura da
materiais e simbólicas alimentação é
são construídas nesses organizada e
direcionada às crianças?
contextos?
- Quais as relações
estabelecidas
no
Como as regras do contexto?
comer
são - Como ocorrem essas
apresentadas
às relações?
crianças e por elas - Qual o conteúdo
apropriadas
e delas?
- Como as crianças
ressignificadas?
revelam sua agência?
- Quais são as facetas da
agência das crianças?

Objetivos metodológicos
I.
Analisar
documentos
institucionais e pedagógicos.

II. Reunir, organizar e tabular
dados sociodemográficos das
crianças e famílias.

III. Observar e acompanhar as
relações geracionais e práticas
do comer das crianças, no
espaço-tempo da alimentação
da
rotina
da
creche;
Observação-participante.
IV. Observar e localizar a
agência das crianças nas
relações geracionais e suas
interdependências, conflitos e
desafios com o mundo
material
e
simbólico;
observação-participante.
IV. Registrar em diário de
campo; produção de registros
visuais
e
audiovisuais;
observação-participante.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Considerando esse ponto de partida e, com base numa abordagem
interpretativa, os dados foram gerados com base em uma pesquisa
etnográfica com crianças, cujos procedimentos metodológicos nos
permitem explorar as capacidades e necessidades das crianças, a partir
de seus próprios pontos de vista. Dizer que os dados são gerados, ao
invés de coletados, significa demarcar, de acordo com o que pontuam
Graue e Walsh (2003), que estes não se encontram prontos no campo,
mas são construídos, reunidos e, depois, recolhidos.
A etnografia pode ser entendida não apenas como um método de
pesquisa, mas, na direção do que assinala Geertz (1973), como prática
de estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos,
mapear campo, manter um diário, não no sentido de assumi-las como
técnicas instrumentalizadas, mas um esforço intelectual para
compreender os sentidos dados pelos participantes da pesquisa ao
problema que se investiga.
Um esforço que pode ser entendido, como explica Geertz (1973),
estabelecendo a diferença entre o que poderia ser um piscar de olhos
como tique nervoso ou como transmissão de uma mensagem particular,
uma piscadela. Nesse caso, o piscador utiliza-se de uma estrutura de
significação, um código socialmente estabelecido para, propositalmente,
comunicar-se com alguém em especial, sem que os demais em volta
tenham conhecimento: isso seria piscar, argumenta o autor. Dessa
forma, o objeto da etnografia se encontra na relação entre aquilo que
permite a pesquisadora distinguir uma piscadela de um tique nervoso.
Enquanto maneira de produzir os dados, a etnografia envolve a
própria relação da pesquisadora com o campo da pesquisa, sendo objeto
de um constante exercício reflexivo, e, também, com suas próprias
concepções ao interpretar os sentidos, as ações, as relações e as práticas
das crianças. Se nosso interesse é perceber como as crianças traduzem o
mundo social, podemos dizer que este interesse será uma “retradução”
de como esse mundo se apresenta e é incorporado por elas. Uma vez que
a interpretação da investigação se faz de interpretações primeiras dadas
pelos agentes, isso também passa por um processo de tradução, isto é,
passa pela dotação de sentido daquela que faz e escreve o texto final da
pesquisa. Assim, a interpretação construída por uma criança acerca de
uma dada situação será sempre uma “retradução”.
Conforme Geertz (1973), os textos etnográficos são
interpretações de segunda e, às vezes, de terceira mão. O que determina
a etnografia é se a descrição densa “[...] separa as piscadelas dos tiques
nervosos e as piscadelas verdadeiras das imitadas” GEERTZ, 1973, p.
27).
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O principal recurso metodológico se baseou na observação
participante com crianças, o que incluiu tomá-las com atenção, ouvi-las
e refletir sobre o que expressam, a permanência prolongada no campo, e
a produção de um diário de campo das relações observadas – de modo a
compreender as relações, os sentidos produzidos, as questões em jogo, o
cotidiano e as relações das crianças.
O tempo da produção de dados consistiu em observar por um
período contínuo as crianças participantes da pesquisa nas suas práticas
compartilhadas do comer na creche. Esse período perdurou o tempo
necessário para a construção de uma relação com o campo da pesquisa e
os agentes que fazem parte dele, adultos e crianças, na busca por
alcançar entendimentos sobre a vida social delas na instituição
educativa.
Após seis meses de trabalho de campo (de maio a novembro de
2016), de participação nas atividades (reuniões com famílias, paradas
pedagógicas, festas coletivas, reuniões pedagógicas sobre discussão do
Projeto Político Pedagógico) da creche e de envolvimento com as
crianças e os adultos, consideramos que era momento de tomar
distanciamento e passar a organizar o conjunto de significações que se
estruturariam da análise a partir do acúmulo de observações e registros
que já se tinha. Compõem os registros em diário de campo, também
registros fotográficos, cujo conjunto de imagens foram produzidas pelo
uso da câmera fotográfica por poucos períodos de tempo, bem como
registros das conversas informais feitas com os familiares, os
profissionais da instituição e as crianças. Outra parte da produção dos
dados, conforme veremos no próximo capítulo, abarcou o mapeamento
do contexto social do campo da pesquisa, que situa a instituição
investigada e a rede municipal a que pertence em uma determinada
posição no jogo político.

3.2 O DIÁRIO DE CAMPO
Além da duração do tempo de observação participante com as
crianças, outra dimensão da pesquisa compreende a produção de um
conjunto de registros descritivos das observações, resultantes em um
diário de campo. Não apenas produtos das observações, mas também
das interpretações da pesquisadora sobre o contexto investigado, esses
registros tomaram como referência o problema da investigação e as
problemáticas construídas. Com base na discussão feita por Graue e
Walsh (2003), nosso esforço versou em construir uma descrição
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narrativa, tomando como desafio constante o rigor, no sentido de
identificar as sutilezas que distinguem aquilo que parece recorrente e
igual. Nesse sentido, poderíamos, a título de exemplo, medir ou
classificar as regras do comer na creche, entretanto, nosso interesse
consistiu muito mais em levarmos em conta os modos específicos como
as crianças interpretam e jogam com essas regras no âmbito de suas
práticas e relações.
Os registros são construídos caminhando lado a lado com nossos
modelos, padrões, preconceitos, isto é, nossa concepção de mundo. Esse
trabalho que marca a produção de um diário de campo é balizado pela
tensão entre as conceitualizações da investigadora acerca das relações
entre o objeto de pesquisa e os sujeitos participantes e a construção
paralela de sua informação empírica, o que implica colocar em jogo a
sua visão particular para realizar determinada reconstrução empírica.
Nesse confronto, questionamos: quais são nossas lentes de análise, que
modelo, padrão, está explícito ou implícito nos registros produzidos, os
quais, não são neutros, pelo fato do nosso olhar não ser imparcial e nem,
tampouco, nosso pensamento? É isso que nos provoca a refletir. Ou seja,
há que se levar em consideração na investigação etnográfica o fato de
que a investigadora faz parte da equação analítica (GRAUE; WALSH,
2003).
Dessa maneira, a investigação etnográfica insinua, desde seu
início, um forte trabalho reflexivo. Tomamos como base a reflexividade
como uma ferramenta sociológica de reconstrução da realidade social na
direção de pôr em causa uma “dúvida radical”, como sugerido por
Bourdieu (2007). Isso significa um esforço de colocar em suspensão
todos os pressupostos inerentes ao fato de que a pesquisadora é um ser
social, portanto, socializado. Segundo o sociólogo francês:
[...] uma prática científica que se esquece de se
pôr a si mesma em causa não sabe, propriamente
falando, o que faz. Presa no objeto que toma para
objeto, ela descobre qualquer coisa do objeto, mas
que não é verdadeiramente objetivado pois se trata
dos próprios princípios do objeto. (BOURDIEU,
2007, p. 35).

Tomando essa perspectiva como referência e o fato de que aquele
que produz a pesquisa se encontra inscrito em um contexto histórico,
compreendemos que o que precisa ser objetivado e tomado como objeto
de reflexão não se trata apenas do pesquisador que faz a pesquisa e de
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suas categorias de pensamento, mas a posição que ocupa no espaço
científico e as implicações do ponto de vista que adota pelo fato de estar
“fora do jogo” (BOURDIEU; WACQUANT, 2008, p. 106).
Enquanto um trabalho científico, a reflexividade coloca-nos a
pensar sobre a relação entre a pesquisadora e as condições para a
produção dos dados, o que demanda analisar as relações entre os
procedimentos metodológicos utilizados e as condições do contexto
investigado.
A produção de um diário de campo resultante das observações
participantes com as crianças no contexto investigado, ainda que tenha
consistido em um modo de gerar os dados e, com isso, a possibilidade
de interrogar o contexto investigado sobre o problema da pesquisa,
permitiu-nos refletir sobre alguns aspectos que consistiram nos limites
do recurso metodológico: a escrita à mão e o trabalho de observação,
associados às dinâmicas de interações situadas nos recortes de tempo
que organizam os momentos das refeições na rotina da instituição.
A maior parte do trabalho em campo se apoiou em registros no
bloco de anotações, onde registrada tudo que acontecia, incluindo
impressões da pesquisadora e as conversas informais. As notas foram
tomadas de forma manuscrita, único recurso considerado possível no
contexto investigado (em relação, por exemplo, ao recurso de um
computador portátil ou gravador). Essa forma de gerar os dados, por sua
vez, incide sobre eles e reflete nas possibilidades e limites da análise. Ao
mesmo tempo em que esse recurso, pela sua discrição, permite uma
forma de acesso às culturas de comunicação das crianças sem tanta
interferência direta da adulta pesquisadora, isso também impõe alguns
limites dos registros. Pelo fato de se tratar de um coletivo maior de
crianças (195 crianças, como veremos mais adiante), em um espaço e
tempo restrito, é comum que os registros não dêem conta de captar todos
os nomes, idades, grupos ou mesmo se foi um menino ou uma menina
que disse algo.
Por vezes, o caráter narrativo das descrições deixou passar as
idades e os nomes das crianças em questão, concentrando-se mais
naquilo que elas iam dizendo e fazendo e a pesquisadora conseguia
anotar em sua forma mais breve e rápida. Nesse caso, a distinção foi
feita entre grupos de crianças mais novas (1 a 3 anos) e grupos mais
velhos (3 a 6 anos), os quais, por participarem de uma forma
organizativa do espaço-tempo da alimentação na creche distinta daquela
entre os grupos mais novos, permitia estabelecer as diferenças. Nesse
lugar, observou-se os usos que o coletivo de crianças da creche faz do
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espaço-tempo da alimentação e com as regras do comer no refeitório, e
não em como um grupo etário específico faz uso do refeitório.
O caráter dinâmico do contexto investigado exigia anotações de
muitas coisas em um curto espaço de tempo e, por vezes, quando a
pesquisadora se encontrava sentada no refeitório, ao redor de muitas
mesas com crianças comendo e interagindo entre elas, era preciso uma
agilidade entre anotar o que acontecia, o que significa olhar para o bloco
de anotações e continuar observando o desfecho da situação. Entre o
abaixar a cabeça para escrever e o observar, muitas vezes, isso se
configurou em um dilema entre: não conseguir captar os pormenores da
situação, mas conseguir ter um registro do seu início ao fim. Esses tipos
de restrições que foram se colocando durante a produção dos dados da
pesquisa nos direcionaram a experimentar lugares estratégicos no espaço
do refeitório. Assim, algumas observações ocorreram em um local
próximo ao mobiliário (buffet) onde se serve a comida às crianças
maiores (3 a 6 anos); outras, ocorreram em lugares entre as mesas em
que elas compartilhavam a refeição, próxima à parede. Em todos os
casos, era sentada em uma das cadeiras pequenas do refeitório que os
lugares se reposicionavam. Ao mesmo tempo, pelo fato de ser um
espaço único com muitas crianças, estar próximo a um lugar ou outro
permitia, também, observar tudo o que ocorria no espaço, mas, nesse
caso, sem necessariamente conseguir captar os pormenores das situações
geradas.
Diante disso, compreendemos, com base em Graue e Walsh
(2003, p. 119 , que “[...] uma descrição rica de pormenores marca a
diferença entre a investigação interpretativa e o conhecimento
proveniente da experiência vivida”. Essa sistematicidade que envolve o
que estamos considerando como uma descrição rica em significados
incluiu ajustar o foco da atenção por um período de tempo considerável
em uma determinada coisa em particular, como: as relações entre as
crianças à mesa, as relações das crianças com a comida, as relações das
crianças com os adultos durante os momentos do servir-se, as relações
das profissionais da cozinha com as do refeitório, a contagem das
refeições servidas diariamente etc. Abarcou ainda a participação nas
atividades da creche, além daquelas dos momentos do comer e a
verificação cruzada dos dados a partir da análise do perfil
sociodemográfico das crianças e suas famílias e dos documentos
pedagógicos da creche investigada.
Podemos dizer que um segundo nível que caracterizou as
observações foi quando esses lugares estratégicos de observação
resultaram de uma mudança de perspectiva orientada. Essa segunda
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camada foi surgindo à medida que íamos alargando o conhecimento
sobre o contexto investigado e tencionando aquilo que ia para além do
óbvio.

3.3 A ANÁLISE DOS DADOS
A construção do diário de campo envolveu um processo
constante de anotações e considerou que isso deveria ser feito tão logo
fosse possível. Para isso, o bloco de notas de campo foi o principal
instrumento de produção dos dados. O processo de transformação dos
registros brutos em parte integrante do registro de dados consistiu na
transcrição do bloco de notas escritas à mão para um processador de
texto e, neste processo, a inclusão de notas com apontamentos para a
construção de uma reflexão mais alargada. Nesse percurso, tomando
como referência Graue e Walsh (2003, p. 174), compreendemos que
“[...] não se analisam as próprias interações sociais e os processos
sociais. Registram-se as interações e os processos e, depois, interpretamse esses registros”.
Com a geração dos dados, tomamos as explicações teóricas para
compreender as descrições narrativas, tornando-as menos
particularizantes e transformando-as em exemplos, que são mais do que
meras observações isoladas (GRAUE; WALSH, 2003). O lugar da
teoria na pesquisa aparece como um mapa, um guia de orientação das
análises, percebendo, ao mesmo tempo, que a teoria é uma ferramenta
que sustenta e restringe a investigação, ao nos fornecer uma perspectiva
de leitura do mundo e também exclui outras (GRAUE; WALSH, 2003).
Segundo Bourdieu e Wacquant 2008, p. 104 , “[...] não é que o
conhecimento teórico não valha nada, senão que devemos conhecer seus
limites e acompanhar todas as explicações científicas com uma
explicação dos limites e limitações das explicações científicas”.
Consideramos que o processo de textualização, ou seja, a prática
da escrita e o lugar da autoria, na pesquisa etnográfica, está envolvido
desde o início em que a pesquisadora transforma suas observações em
texto. Conforme Graue e Walsh (2003), esse processo torna cada
textualização subsequente dependente desses primeiros elos da cadeia.
Assim, a escrita das análises e o texto da pesquisa foram
organizados de duas formas: uma delas situa, na primeira parte, aquilo
que seriam as estruturas objetivas do campo da pesquisa, isto é, a creche
e o sistema municipal a qual está vinculada; e, em uma segunda parte,
aquilo que definimos como as relações de força – relações geracionais –
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que operam no espaço social investigado, o refeitório da creche. Uma
outra forma de organização do texto apresentou as análises, à medida
que mostramos a própria organização da dinâmica investigada. Desse
modo, ao mesmo tempo que expomos dessa maneira, também
organizamos o trabalho por temas decorrentes da análise a partir da
articulação com conceitos usados teoricamente. A análise dos processos
institucionais às dinâmicas processuais tomou como referência conceitos
dos estudos sociais da infância, interrogando-os com base nas
ferramentas conceituais propostas pela teoria sociológica de Bourdieu.
Antes de chegar a esse processo, realizamos por um período de
tempo uma análise sistemática dos dados apoiada na teoria
fundamentada (GLASER, 1992; GLASER; STRAUSS, 1967).
Consideramos que esse modo de análise, após um tempo, permitiu um
acúmulo suficiente no domínio dos dados para que prosseguíssemos
para uma etapa de organização textual articulada aos temas decorrentes
da análise que iam se apresentando.
Nesse momento, tomando como referência a proposta relacional
de Bourdieu (2007), procedemos a uma forma de organização dos dados
que nos permitiu analisá-los dentro daquilo que se emergia como duas
relações de força no campo: as relações intergeracionais e as relações
intrageracionais, sendo esta última potencializada pelos encontros de
várias crianças ao mesmo tempo e em um único espaço, o do refeitório.
A partir disso, a construção da análise foi uma tentativa de
caracterizar essas relações dentro daquilo que foram as tensões, os
confrontos, os diálogos e as negociações. Ademais, cada vez que se
descobrisse uma propriedade necessária para caracterizar cada uma
dessas relações, obrigava a colocar a pergunta sobre a presença ou
ausência dessa propriedade na outra relação. Ao situarmos as relações
investigadas dentro de um quadro de análise relacional, pudemos traçar
as correspondências, divergências, ambiguidades e tensões entre uma
relação e outra. Em vista disso, foi possível visualizar que tanto na
relação adulto-criança como criança-criança aparecerá uma mesma
propriedade, como, por exemplo, as regras, o que muda e qual o
conteúdo dessas regras, ou quais são as outras classificações que foram
sendo feitas.
Compreender as relações geracionais, em termos de processos de
geracionalidade, remete-nos à ideia de que a criança se torna criança e o
adulto se torna adulto apenas na relação, quer dizer, no sentido de que a
mãe só se torna mãe na relação com a criança e nessa relação, também,
aquelas educativas, na qual a adulta se torna adulta-professora e a
criança se torna a criança do ofício de criança da creche. É por esse
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motivo que, mesmo que se busque compreender nas relações das
crianças com a alimentação como elas reproduzem e transformam os
condicionantes que agem sobre suas práticas e relações alimentares, não
se pode perder de vista a relação adulto-criança, porque a criança se
encontra nessa relação e dela é interdependente. Entretanto, colocamos
que é na relação criança-criança que se revela o modo como elas
expressam e manifestam as crianças que se tornam.
Isso que estamos colocando como eixos conjuntos de análise, tem
como centro a hipótese geral da alimentação como educação e pensamos
que disso surgirá os temas discutidos, na análise da empiria, feita a
partir da relação com as perguntas elaboradas. Nessa perspectiva, a
alimentação como educação é uma hipótese geral e está aberta. O que
interrogamos é como se processa essa educação, quais tipos de ensino e
aprendizagens, e que relações e conteúdos educativos estão nela
envolvidos. Ou seja, que tipo de ação educativa e o que dela resulta
quando se volta a atenção para os modos como as crianças constroem
suas relações e práticas em torno da alimentação, os quais são
reveladores, ao mesmo tempo, de parte da produção da infância e das
implicações para a sua educação.
Para além de reproduzir uma ideia geral e consensual de que, sim,
educa-se na alimentação, no parque, na brincadeira e no sono, o desafio
colocado à investigação no processo de análise dos dados em termos de
seu aprofundamento consistiu em conseguir apresentar uma
categorização que permita dar visibilidade para o tipo de educação
colocada em jogo. Ponderamos que esse processo analítico de buscar
tornar inteligível o que se revela, como se mostra esse ato educativo e
suas implicações para a função educativa poderá apresentar elementos
para uma generalização para esses outros espaços educativos (parque,
sono, higiene etc.) e para a própria relação educativa, naquilo que é
considerado estritamente pedagógico.

3.4 A PESQUISA ETNOGRÁFICA COM CRIANÇAS: QUESTÕES
DE RECONHECIMENTO E REPRESENTAÇÃO
A etnografia com crianças toma como pressuposto compreender
como se produz o conhecimento das crianças. Tomamos como base o
uso da palavra conhecimento, ao invés de perspectiva ou opinião das
crianças, para chamar atenção para aquilo que Mayall (2008, p. 109)
definiu como “caracter sticas temporais da compreensão”:
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A palavra "conhecimento" implica algo derivado
de experiências no passado; as pessoas refletem
sobre elas, constroem sobre elas e chegam a um
corpo de entendimento, comumente em processo
de revisão; e um importante meio de refinar e
ampliar nosso conhecimento é através de
interações verbais com os outros. (MAYALL,
2008, p. 109).

Enquanto um grupo social que são, as crianças e a infância
conformam uma característica permanente da sociedade. Nesse sentido,
o conhecimento que elas têm sobre o que significa ser uma criança e a
compreensão das relações entre os grupos sociais (adultos e crianças) é
necessário como parte da tarefa de melhorar nossa compreensão de
como funciona a ordem social (MAYALL, 2008).
No âmbito de uma pesquisa etnográfica no contexto educativo
que configura a pesquisa, as crianças foram concebidas como parceiras
da investigação, entendendo que isso permite, de acordo com Cerisara
2004, p. 39 , “[...] ampliar o nosso conhecimento sobre elas e sobre a
forma como vivem as suas infâncias em contextos de educação coletiva,
sendo isso essencial para pensarmos a finalidade das instituições de
educação infantil”.
Durante as observações participantes com as crianças no contexto
das suas práticas do comer, a ênfase sobre a agência delas de
posicionamento e competência tomou como pressuposto a relação de
interdependência entre crianças e adultos, designadamente aquilo que
Fielding (2007) chamou de “diálogo intergeracional”. Nessa
perspectiva, como coloca Wyness (2012, p. 440):
[...] uma análise da participação das crianças não
se limita a explorar a natureza das relações adultocriança em termos de um conflito de poder de
soma zero; é sobre como as vozes das crianças
podem ser ouvidas e reconhecidas através de
relações mais interconectadas entre crianças e
adultos.

Com base em Christensen (2004), adotamos como referência três
questões consideradas processos-chave da pesquisa de campo com
crianças, envolvendo os processos dialógicos e de acesso às culturas de
comunicação das crianças, as relações de poder e estatutárias inerentes à
pesquisa e à pesquisadora. A primeira delas corresponde a uma
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compreensão dialógica dos processos de pesquisa, o que exige da
pesquisadora um engajamento com os contextos culturais de
comunicação das crianças (CHRISTENSEN, 2004). O sentido de
“culturas de comunicação das crianças” compreende as maneiras pelas
quais elas se envolvem e respondem à pesquisa. Para nós, o
engajamento nas culturas de comunicação das crianças buscou captar as
maneiras pelas quais elas se envolviam nas relações e práticas do comer
no espaço coletivo do refeitório e como, nas interações com outras
crianças, elas poderiam ir respondendo às problemáticas da pesquisa.
Entretanto, esse engajamento impôs como desafio o “[...]
desenvolvimento de estratégias para restringir a influência de adultos”
(WYNESS, 2012, p. 431) nessas culturas de comunicação, de forma a
conceder às crianças certo grau de autonomia na articulação de seus
interesses.
Durante a pesquisa de campo, uma das estratégias para não
interferir sobre as culturas de comunicação das crianças que comiam
próxima à pesquisadora era não observar diretamente para as interações
ou as mesas. Quando isso acontecia, era comum que as crianças se
sentissem observadas e sendo escutadas e, muitas vezes, desviavam o
assunto que acontecia à mesa. Diante disso, o engajamento nas culturas
de comunicação das crianças, de um modo geral, compôs em uma tática
de observar de um lado, mas escutar de outro. Outras vezes, o desafio
também incidiu em buscar tentar restringir as interações das crianças em
torno da pesquisadora. Algumas crianças que foram, ao longo da
pesquisa, criando maior intimidade com a pesquisadora, costumavam se
sentar próximas e puxar conversa. Esses momentos eram interessantes,
mas foram considerados que restringiam a possibilidade de observar as
culturas de comunicação das crianças por elas próprias e sem tanta
influência dos adultos, conquanto que sejam interdependentes das
relações intergeracionais.
O mesmo desafio de não interferir sobre as culturas de
comunicação das crianças foi colocado quando a pesquisadora
posicionava a máquina para algum ângulo do espaço. Pelo fato de ser
um espaço restrito, era comum as crianças prestarem atenção a esse
movimento da câmera e fazerem poses, quando, na verdade, a intenção
era fazer a captura de uma imagem delas em ação durante o comer. A
câmera fotográfica, enquanto uma aparelho específico e chamativo não
foi um recurso considerado interessante por nós, à medida que causava
um certo constrangimento em todos, com o movimento de levantar a
máquina, apontar para um lugar e produzir a foto. Por outro lado, a
câmera fotográfica do celular, nesse caso, foi muito mais eficiente, já
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que permitia um uso mais discreto. De toda forma, para fazer uma foto,
isso ainda significava posicionar o aparelho, o que do mesmo modo se
tornava constrangedor quando que crianças e adultos se flagravam sendo
fotografados.
O acesso às culturas de comunicação das crianças nos permitiu
observar como elas expressam e representam o mundo social em sua
vida cotidiana. O refeitório, enquanto um espaço coletivo de práticas do
comer, torna-o um espaço feito para as crianças e, conforme Mauthner
1997, p. 21 , “[...] quando o espaço é feito para elas, as vozes das
crianças se expressam claramente”. Suas expressões e construções
práticas do mundo social puderam ser observadas nas relações
geracionais durante as práticas do comer, nas relações com o espaçotempo e artefatos do comer e, ainda, naquelas com a comida.
Uma segunda questão a ser considerada nos processos de
pesquisa com crianças consiste em uma atenção cr tica sobre “o que é
um adulto?” (CHRISTENSEN, 2004), no caso, quem era a adulta
pesquisadora, para as crianças. Segundo Christensen (2004, p. 166):
[...] a definição e o significado de "adulto" como
categoria social e cultural permanecem
relativamente inexplorados e sem problemas. É
frequentemente utilizado como um termo
genérico, sem especificar a prática institucional
específica em causa, por exemplo, "professor",
"pai" ou "pedagogo". No entanto, em contraste, as
crianças muitas vezes cumprimentam os
pesquisadores, que entram em suas vidas como
estranhos, com a pergunta franca "Quem é você?".
Ao fazer essa pesquisa, as crianças encapsulam
um dos principais processos de pesquisa: a
elaboração das noções mais amplas de quem
somos uns para os outros. Este é um precedente
importante para a forma como nos relacionamos
uns com os outros, um processo em que ambos,
pesquisadores e crianças, se envolvem.

Por diversas vezes, as crianças confrontaram a pesquisadora com
a pergunta “quem é voc ” ou “o que voc está fazendo?”, e esses
momentos foram considerados fundamentais como um processo de
informá-las que eram parte de uma pesquisa. Antes que eu pudesse me
apresentar, fui considerada por elas, fundamentalmente, como uma
“profe” (professora), definição atribuída por elas a grande parte das

103

adultas que trabalham na creche. Foi possível perceber essas ocasiões
quando uma criança buscava fazer alguma ação no refeitório sem que
fosse vista, mas quando percebia que a pesquisadora a observava, isso a
impedia de realizar a ação. Dessa dinâmica surge a necessidade de
explicitar às crianças quem era a “adulta” que não é professora e o que
fazia, no sentido de fazê-las tomar parte da investigação, dentro de suas
possibilidades, interesses e compreensões e de diferenciar a
relação/vínculo daquela entre as crianças e as professoras. Com uma
manifestação a partir de um olhar acompanhado de um sorriso, então, ou
elas prosseguiam com a ação, geralmente, de dispensar as sobras de
comida que restavam no prato, ou, então, buscavam a pesquisadora para
fazer alguma queixa, como dizer que não quer comer mais ou que não
gostou de alguma comida.
Com referência às crianças, uma das portas de entrada que
permitiu sair da definição de “profe” foi quando Nathanael (5-6 anos)
perguntou qual era o nome da pesquisadora, ao passo que o nome era o
mesmo de sua mãe. Assim, o seu questionamento “qual é teu nome”, ao
invés do “quem é voc ”, consistiu em um bom momento para conseguir
sair da definição de “profe”. Podemos inferir que essa forma de colocar
a pergunta foi uma das aberturas para uma relação da pesquisadora com
Nathanael, mas também com o grupo de pares de Nathanael. Desse
modo, ser a moça que tem o mesmo nome da mãe permitiu, logo nos
primeiros dias da pesquisa, a construção de uma relação com o menino
que depois foi se alargando para o grupo de pares. Era comum vê-lo
explicando às outras crianças com quem compartilhava a mesa que a
pesquisadora era alguém que tinha o mesmo nome da mãe dele e que,
portanto, ele sabia meu nome. Outras crianças passaram, então, a
cumprimentar a pesquisadora, chamando-a pelo nome, com um beijo no
rosto ou um abraço.
Por outro lado, não apenas a relação com as crianças se alargou
para o grupo de pares de Nathanael, como também outras crianças foram
se manifestando, interagindo ou cumprimentando a pesquisadora. Essa
forma de entrada nas relações com as crianças foi um critério importante
entre elas, pois foi à medida que iam vendo que seus pares saudavam e
falavam com a pesquisadora, outras crianças foram mostrando abertura e
interesse na relação. Conforme Christensen (2004, p. 172), uma
implicação importante da pesquisa etnográfica com crianças:
[...] diz respeito à "entrada" em segredos, jogos
particulares ou práticas "duvidosas" de crianças
das quais outros adultos geralmente são excluídos.
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Esses incidentes são de valor crucial para o
desenvolvimento da compreensão e geram novas
percepções sobre o que é significativo para a
pesquisa, especialmente em contraste com os
momentos em que a pesquisa com crianças parece
ter se tornado um trabalho de rotina ou
confrontado com eventos que parecem confirmar
pensamento convencional. (CHRISTENSEN,
2004, p. 172).

Ainda que não tenhamos adentrado seus segredos, analisamos
que esses modos de entrada agenciadas pelas crianças também foram
cruciais para o desenvolvimento de uma relação da pesquisadora com
elas, permitindo ocupar outros lugares que não aquele de uma adultaprofessora. Tal como a “moça do refeitório, que cuida do restaurante”,
assim reconhecida pela menina Maria (4-5 anos), ao definir para uma
amiga quem era a pesquisadora. Depois de uma tentativa de explicação
da pesquisadora sobre quem ela era e o que fazia no refeitório, Maria
passa a chamá-la de menina grande: “ô, menina grande”. A pesquisadora
também foi definida como uma “professora nova”, quando um menino
perguntava ao outro se me conhecia e quem eu era e ele respondeu que
conhecia e que era uma professora nova. Outras formas de acesso às
relações da pesquisadora com a criança se deu de forma espontânea,
como a resposta ao aceno que fizeram algumas meninas à pesquisadora
quando chegavam ao refeitório para comer ou, ainda, quando uma
menina, antes de sair do refeitório, dirige-se até a pesquisadora e se
despede dando-lhe um abraço. A entrada pela forma afetiva, seja
relacionando com o mesmo nome da mãe, seja pelos acenos, abraços e
beijos, além das designações alternativas, como “menina grande”,
“professora nova”, “moça do refeitório”, consistiu, por assim dizer, na
principal forma de entrada nas relações com as crianças e na construção
de vínculos.
Da mesma forma, entre os grupos de crianças menores, isso foi
notável, sobretudo, pelos seus movimentos corporais, já que a fala não é
central nessas crianças. Dentre os movimentos que levaram a entender
como um esforço de comunicação estão: o virar o corpo na direção da
pesquisadora, buscar o encontro com olhar, fitar, retribuir sorriso,
olharem-se entre si, rirem após os olhares entre eles e voltar a olhar
novamente. Assim, o “quem tu és?” também foi colocado pelas crianças
menores, mas de uma outra forma. Ao invés de elaborar uma resposta
falada, o encontro do olhar e a retribuição de uma expressão acolhedora
versaram nas formas comunicacionais utilizadas com as crianças mais
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novas no refeitório, no sentido de solicitá-las uma licença sutil e
simbólica para serem observadas. A resposta delas, geralmente com um
olhar trocado, seguido de um sorriso, e da aceitação dos pares pela
imitação (olhar e sorrir também) foi entendido como uma expressão de
acolhida na contingência daquele contexto.
De um modo geral, podemos dizer que essas trocas consistiram
nas formas de entrada das crianças na pesquisa, agenciadas por elas.
Com o tempo, foi poss vel ir anunciando nas conversas “olha, eu não
sou profe, tá?” e a importância disso se evidenciava claramente na
mudança de comportamento, de expressão e de conteúdo da relação,
significativamente quando se escuta como resposta: “Ah! Então tu és
minha amiga”.
O tempo prolongado da pesquisa de campo no refeitório foi
considerado elemento central, pois permitiu o desafio de anunciar a elas
questões sobre a investigação e fazê-las consentir a participação no
estudo que, em grande parte, significava se relacionar com a
pesquisadora de um modo singular, distinto daquele criança-professora,
mesmo que isso não signifique negar a interdependência inerente às
relações entre crianças e adultos, pelo contrário, buscando o “diálogo
intergeracional” FIELDING, 2007 .
Segundo Mayall (2008, p. 109), as relações geracionais são
chaves para entender a infância e a vida das crianças:
O cotidiano das crianças e, portanto, a infância
como instituição são estruturadas por visões
adultas de como essas vidas devem ser vividas e
do que é a infância. Os principais relacionamentos
são com adultos em residências, escolas e espaços
públicos. Os adultos dividiram a ordem social em
dois grandes grupos – adultos e crianças, com
condições específicas em torno da vida de cada
grupo: disposições, restrições e exigências, leis,
direitos, responsabilidades e privilégios. Portanto,
assim como o conceito de gênero tem sido
fundamental para entender as relações das
mulheres com a ordem social, o conceito de
geração é fundamental para entender a infância.
Isso significa que o pesquisador adulto que deseja
pesquisar com crianças deve enfrentar questões
geracionais. (MAYALL, 2008, p. 109).

106

As relações de poder, implícitas às relações intergeracionais,
estão associadas à terceira questão, envolvendo processos-chave da
pesquisa de campo com criança. Para Christensen (2004, p. 166), a
pesquisa com crianças “[...] é uma prática que faz parte da vida social e
não uma contemplação externa dela. Isso requer que o pesquisador
preste atenção às questões mais amplas da vida social e cultural que são,
ou podem ser, sensíveis à questão do poder”. O poder, nessa
perspectiva, é concebido como presente nas relações e movendo-se
“entre diferentes atores e diferentes posiç es sociais”, sendo “[...]
produzido e negociado nas interações sociais de criança para adulto, de
criança para criança e de adulto para adulto nos ambientes locais da
pesquisa” CHRISTENSEN, 2004, p. 175 . Disso decorre pensar que a
pesquisa com crianças não é muito diferente da pesquisa com adultos, o
que acontece, conforme colocam Thomas e O‟kane (1998, p. 337), é
que:
[...] existem maneiras importantes pelas quais
essas questões se apresentam mais intensamente
quando os sujeitos são crianças. Em parte, a
diferença deve-se ao fato de a compreensão e a
experiência das crianças no mundo serem
diferentes das dos adultos e, em parte, das
diferentes maneiras pelas quais elas se
comunicam. Acima de tudo, é devido a diferentes
relações de poder.

Considerar a pesquisa com crianças como algo não muito
diferente da pesquisa com adultos significa a adoção de uma postura de
reconhecimento do lugar da criança como participante da pesquisa, do
mesmo modo que o reconhecimento de um adulto e as implicações
decorrentes disso (necessidade de consentimento e critérios éticos de
conduta da pesquisa). Na pesquisa, tomamos como principal ponto de
partida considerar isso como uma relação mais simétrica possível, com
base na definição de “simetria ética”, elaborada por Christensen e Prout
(2002). Nesse sentido, não se trata, à princípio, as crianças
diferentemente dos adultos, mas exige vigilância para o estabelecimento
de um processo investigativo dialógico, no sentido de compreender a
relação entre pesquisadora-participantes da pesquisa como uma troca de
sentidos. A simetria nas relações adulto-criança não significa
desconsiderar as relações de poder, mas implica compreender a criança
em termos de posição social e cultural. Os autores colocam que o
pressuposto é o de que “[...] a prática ética está ligada às construções
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ativas das relações de pesquisa e não pode ser baseada em ideias
preconcebidas ou estereótipos sobre crianças ou infância”
(CHRISTENSEN, 2004, p. 484). Isso exige um engajamento “[...] com
as próprias culturas de comunicação das crianças, incluindo o contexto e
o momento da comunicação, que são, muitas vezes, fundamentais para
este processo” (CHRISTENSEN, 2004, p. 174).

3.5
ENTRADA
E
FORMALIZAÇÕES:
POSSIBILIDADES DA PESQUISA

LIMITES

E

Foi após a manifestação de interesse da creche pela pesquisa que
foram realizados todos os trâmites, envolvendo autorização da
Secretaria Municipal de Educação e do comitê de ética em pesquisa com
seres humanos da Universidade na qual a pesquisa se vincula. Depois
disso, a entrada no campo aconteceu em maio de 2016, período que
marca o início dos registros no diário de campo. Inferimos que a entrada
em campo consiste muito mais em um processo, cuja relação de
confiança que requisita a etnografia tem início antes daquilo que começa
a ser uma relação cotidiana entre pesquisadora e participantes da
pesquisa. Consideramos, hoje, com o percurso trilhado, o quanto foi
fundamental a relação que se estabeleceu entre a pesquisadora e a
direção e supervisão da creche. Com esses dois profissionais foi possível
ir acessando a intrincada rede de informações que uma investigação vai
reclamando na trilha do seu caminhar, no trocar impressões e questões
sobre os problemas da creche, sobre as inquietações, as expectativas, os
planos, as demandas imediatas, as urgências.
O processo de entrada e formalização teve início com a ampla
divulgação da pesquisa entre os profissionais da instituição e entre as
famílias, em reuniões, e com a entrega do termo de autorização de
participação das crianças na pesquisa. Com essa socialização, os termos
de consentimento de participação das crianças na pesquisa começaram a
ser entregues a partir do início do trabalho de campo e levou um longo
tempo até que se conseguisse fazer chegar o documento às famílias e ter
delas uma resposta (positiva ou negativa). Essa etapa contou com uma
importante ajuda das professoras e auxiliares de sala que atuavam nos
grupos de crianças e mediavam a comunicação com as famílias, por
meio do acompanhamento das agendas por onde enviamos o
documento. Com a demora nas devolutivas dos termos, passamos a uma
abordagem mais direta com aqueles familiares que iam buscar as
crianças, sendo este o momento escolhido para conseguir encontrar com
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as famílias, apesar de sempre muito brevemente. Nessas ocasiões,
depois da interação estabelecida, era comum ter o consentimento da
família e a formalização do documento era feita na mesma hora também.
Consideramos que este foi um momento fundamental da investigação,
no qual as famílias iam reconhecendo a pesquisadora, e que esta pôde
conhecer alguns familiares das crianças. À medida que os familiares iam
chegando para buscar as crianças, conversavam ou não com alguma das
professoras que se encontravam no momento e acolhiam sua criança,
tentávamos estabelecer um diálogo, na tentativa de ganhar um breve
tempo naquela passagem que ali se instaurava no final da jornada de um
dia. Geralmente, a abordagem tinha início com um cumprimento e,
depois, tentávamos iniciar a conversa dizendo-lhes sobre a pesquisa em
curso no refeitório da creche e sobre o documento de autorização de
participação da sua criança, onde se exigia falar da pesquisa, de uma
forma breve, e mostrasse a importância da participação das crianças.
Alguns familiares, após a conversa, assinavam o termo de
consentimento, ficando com uma cópia, que constava o compromisso da
pesquisa com as questões éticas de sigilo, privacidade, divulgação do
conhecimento e liberdade para desistir da participação a qualquer
momento, assim como para contatar a investigadora no caso de qualquer
comentário e/ou dúvida.
Sendo assim, muito mais que apresentar e entregar esse
importante documento, pré-requisito de uma pesquisa empírica com
seres humanos, talvez a melhor definição seja a de negociação do
consentimento. Por mais que ele consista na entrega de um documento,
esse ato, por si só, pelo menos na experiência da pesquisa, não garantia,
necessariamente, que a investigação ocorresse com o consentimento
formal e esclarecido dos adultos envolvidos, além do consentimento
informal das crianças.
No caso das famílias das crianças, esse consentimento teve que
ser muito mais negociado presencialmente, verbalizado e, depois,
concretizado com uma aceitação ou recusa explicitada e esclarecida.
Considerávamos, ainda que a não devolutiva dos documentos pudesse
significar uma resposta, importante que essa recusa fosse esclarecida (tal
como propõe o documento). A entrega dos Termos foi uma tarefa
engenhosa e de persistência, ao passo que foi percebida a necessidade de
uma verbalização sobre a apresentação da pesquisa e o propósito do
documento. Isso significou ter de falar da pesquisa de forma objetiva e
breve: na busca das crianças na creche.
No processo de entrega do termo de consentimento de
participação na pesquisa havia ainda a dúvida gerada sobre a forma
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como a pesquisadora se apresentaria para as famílias, buscando uma
elaboração clara sobre: onde se situa a pesquisa dentro do campo do
conhecimento. Depois de alguns diálogos estabelecidos com as famílias
foi percebida a necessidade de demarcar o estatuto de professora da
pesquisadora, o que evitaria confusões sobre o campo científico da
pesquisa: da educação e não da nutrição. Após a apresentação, era
comum perceber uma confusão gerada pela associação recorrente da
alimentação com a nutrição. Alguns adultos familiares, após serem
informados da pesquisa, abriam-se ao diálogo colocando questões de
ordem mais nutricionais, como obesidade, estar ou não estar acima do
peso, comer açúcar, preocupação em torno da alimentação, buscando
maiores informações e mesmo compartilhando de dúvidas e angústias.
Apesar desse conflito, pois o saber da investigadora tinha pouca
ou nenhuma relação com esses aspectos da alimentação, podemos
pensar em consequências objetivas para a relação creche-família, no
sentido de refletir como as diferentes atividades da rotina da creche são
tomadas como pedagógicas, pelo fato delas ocorrerem em um espaço
coletivo e educativo, distinto da família.
Durante a pesquisa de campo essa questão da alimentação e a
parte nutriconal se concretizou em uma reunião com as famílias dos
bebês do grupo G1 (0-1 ano) e a presença da nutricionista, da
supervisão, da professora e da pesquisadora. Na ocasião, a reunião
consistiu na abordagem de um tema de grande preocupação das famílias,
principalmente dos bebês, que ainda não falam, alguns ainda mamam e a
maioria está em processo de introdução dos primeiros alimentos e
refeições. A alimentação foi abordada em seu aspecto nutricional, com a
nutricionista da creche explicando sobre as necessidades nutricionais
dos bebês, sobre tipos de leites e o mais adequado, destacando que o
cardápio da creche não é apenas determinado pela idade, mas pelo
tempo de início na creche e pela condição alimentar da criança. Ou seja,
pode-se ter no mesmo grupo bebês que chegam à creche já se
alimentando de tudo e outros que apenas mamam ou tomam mamadeira.
Assim, os bebês do G1 e do G2, apesar de serem de idades diferentes,
passavam pelo mesmo processo de cardápio iniciantes, porque ambos os
grupos eram formados por bebês iniciantes na creche. Na fala da
nutricionista foi destacado o fato de, naquele grupo, não haver nenhuma
criança com alergia alimentar, mas que, entretanto, permanecia colocada
a importância de prestar atenção aos sinais do corpo que possam remeter
a alguma intolerância. Em um segundo momento da reunião, a
alimentação também foi abordada em seu aspecto educativo, na qual a
necessidade de uma responsabilidade afetiva está envolvida na
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alimentação. Professora e supervisão pedagógica explicaram que os
bebês aprendem se relacionando e nessas horas da rotina na creche, de
cuidados, higiene, alimentação e sono que as práticas dos adultos
condicionam as relações educativas dos bebês.
Dentro da proposta educativa da alimentação na creche, a
alimentação é pedagógica, porque as ações de cuidado constituem as
crianças, isto é, as ações de cuidado são refletidas, não se tratam de atos
mecânicos, mas pelo fato de ocorrer na creche, trata-se de uma ação a
ser pensada diferentemente daquele que ocorre no âmbito familiar,
conforme explicaram as profissionais. Nesse sentido, ao mesmo tempo
que as famílias expressaram certa confusão com a dimensão educativa
dos momentos do comer tomados como contexto da pesquisa, também
acompanhamos momentos de reuniões com as famílias nas quais as
profissionais da creche e da nutrição demarcam essas duas dimensões
constitutivas das práticas do comer das crianças.
Não foi apenas entre os adultos familiares que a pesquisadora foi
confundida com uma nutricionista, entre os adultos profissionais da
instituição essa situação também ocorreu. A presença de uma pessoa
observando os momentos de alimentação foi sentida pelas profissionais
da instituição, a partir dos encontros, cruzamentos e desvios de olhares.
Entre os olhares, as abordagens foram se a pesquisadora era uma
nutricionista ou uma figura da secretaria municipal e a sobre
possibilidade de discutir a dimensão social e pedagógica da alimentação.

3.6 RAZÕES QUE LEVARAM À ESCOLHA DO CAMPO DA
PESQUISA
Tendo em vista que nosso interesse foi investigar os
agenciamentos das crianças nas suas práticas do comer no contexto da
creche e, portanto, nas relações educativas que fazem parte dele, o
campo escolhido para a realização da pesquisa foi uma creche pública
municipal, que atende em tempo integral 210 crianças, de acordo com a
realização da pesquisa, em 2016, a qual completava seu primeiro ano de
funcionamento.
A construção da estrutura, considerada “modelo de refer ncia
para o Estado e o pa s” e “padrão internacional de sustentabilidade”,
além das expectativas em torno da instituição, apresenta particularidades
que serão apresentadas no próximo capítulo.
Durante a pesquisa de campo, realizada entre os meses de maio a
novembro de 2016, foram acompanhados todos os momentos de
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alimentação da rotina da instituição, que correspondem a quatro
refeições ao longo da jornada: o café da manhã, o almoço, o lanche da
tarde e a janta. Para essa dinâmica, foram se alternando dias, horários e
pausas, levando em conta as demandas de problemáticas que iam se
colocando no processo de produção dos dados. Dentre elas, algumas
tinham a ver com observar mais um grupo particular, como o dos bebês,
o que significava ausentar-se do refeitório e permanecer no tempo antes,
durante e depois da alimentação das crianças mais pequenas da
instituição. Outras, relacionavam-se com o fato de necessitar de maiores
informações sobre as crianças, para relacionar com os dados que
estavam sendo gerados no refeitório. Isso significou passar um tempo
inventariando dados na secretaria da instituição.
Participam dos momentos coletivos de alimentação no refeitório
os grupos etários entre 1 e 6 anos (8 grupos), totalizando cerca de 195
crianças que frequentam diariamente e diversas vezes ao dia na rotina da
creche o espaço coletivo do refeitório e nele realizam atividades
compartilhadas do comer. Nesse espaço, as observações participantes
focaram nas relações e práticas das crianças, especificamente, as
práticas do comer e as relações com os adultos, entre elas e com o
espaço, o tempo e a comida. A intenção principal consistiu em incluir o
conhecimento prático que elas expressavam com as regras do comer, o
que constituiu focar o olhar para as suas relações sociais, por sua vez,
não descontextualizadas das relações educativas.
Além das crianças, principais informantes da pesquisa, somam-se
os adultos profissionais da instituição (professoras, auxiliares de sala,
cozinheiras, profissionais dos serviços gerais, supervisão e direção) e os
adultos familiares das crianças. Algumas vezes, também foram
realizadas observações na sala do grupo de 15 bebês, que passavam
pelos processos iniciais de inserção na rotina de uma instituição e,
dentro dela, na rotina de alimentação.
A escolha do contexto educativo, assim como a formalização de
entrada, teve início naquilo que foram três meses antes da entrada em
campo propriamente dita. Desde o começo, estava colocado que o
estudo continuaria por priorizar uma das unidades educativas
pertencentes à Rede Municipal de Educação da cidade de Florianópolis.
Os fatores que nos levaram a escolher a instituição investigada
consistiram no fato de se tratar de uma creche nova, construída a partir
de critérios específicos, e da instituição manifestar interesse na pesquisa
e estar localizada em um contexto de heterogeneidade social.
No âmbito do sistema educacional brasileiro, a creche investigada
faz parte do sistema municipal de educação infantil da cidade de
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Florianópolis, mantido sob responsabilidade das gestões municipais. No
Brasil, essas gestões têm a responsabilidade e o dever, em regime de
colaboração com o Governo Federal, de ofertar atendimento educativo
às crianças de 0 a 10 anos, em um sistema municipal de educação
formado por creches, pré-escolas e anos iniciais do ensino
fundamental51.
Localizada na região Sul do Brasil, a cidade de Florianópolis é
capital do Estado de Santa Catarina e possui cerca de 421.240
habitantes, segundo o último Censo do IBGE (2010). Em termos
geográficos, o município apresenta uma particularidade, que é o fato de
ser formada por uma parte continental e outra insular, sendo que nesta
última, é onde se localizam praticamente todas as principais instâncias
administrativas e se situa o campo da pesquisa. Originariamente
habitada pelos povos indígenas, ela foi construída no período da
colonização pelos descendentes açorianos portugueses. Em uma ilha
com dezenas de praias, há creches localizadas em regiões cujo limite do
parque é o início da beira da lagoa ou, ainda, em que se chega apenas de
barcas e outras que ficam há apenas alguns metros da praia. No capítulo
seguinte, caracterizamos melhor o contexto social da pesquisa.

51

O ensino fundamental corresponde à etapa posterior à educação infantil e é de
caráter obrigatório, assim como o ensino médio. A escolarização obrigatória da
educação básica brasileira vai dos 4 aos 17 anos. Tecnicamente, configura a préescola, integrante da educação infantil, mas não apenas, o ensino fundamental e o
ensino médio completo como obrigatórias. Configura também um quadro de tensão
na área da educação infantil, quando os esforços públicos se concentram mais em
tentar abranger 100% das vagas da pré-escola que, por ser obrigatório têm
implicações judiciais aos municípios e suas gestões, deixando à margem a
corresponsabilidade no cuidado e educação das crianças mais pequenas, que do
mesmo modo compõem a creche.
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4 AS MÚLTIPLAS DETERMINAÇÕES DO CAMPO DA
PESQUISA: DISPUTAS E QUESTÕES EM JOGO

Nesta primeira parte das análises, dedicar-nos-emos a mostrar, a
construção empírica do universo social em que se encontram os objetos
tomados para investigação: educação, infância e as práticas alimentares.
Nessa direção e buscando a caixa de ferramentas analítica
bourdieusiana, compreendemos que não podemos falar de um sistema
de disposições incorporadas ou, ainda, de um conhecimento adquirido
pelas crianças do mundo social – analisáveis nas práticas e relações
alimentares registradas na pesquisa etnográfica – sem que tomemos
como ponto de partida a construção do campo social em que se
encontram os objetos investigados, o que envolve traçar um mapa das
estruturas objetivas que o configuram.
Esse tipo de operação mais objetiva a se construir, num primeiro
plano investigativo, pode confundir aqueles que venham situar a análise
no primado do objetivismo, sendo o sujeito uma simples e mecânica
refração de causas que lhes são externas. Conforme Bourdieu (2008, p.
152), se, por um lado, possamos parecer muito próximos aos
estruturalistas, pela insistência em “[...] sustentar a existência de
configurações estruturais que não podem ser reduzidas às interações e
práticas através das quais se expressam”, ao mesmo tempo, também são
de interesse aquelas perspectivas cujos investigadores colocam as mãos
e os pés no terreno, “[...] particularmente os interacionistas simbólicos e
todos aqueles que, mediante a observação participante ou a análise
estatística, trabalham para desencobrir e desmistificar as realidades
empíricas que os Grandes Teóricos ignoram, porque olham a realidade
social desde as alturas” BOURDIEU, 2008, p. 152 .
Trata-se, como ressalta Bourdieu 2007 de resgatar o “lado
ativo” do conhecimento prático, como sugeria Marx nas Teses sobre
Feuerbach52 na crítica ao idealismo, que, ao tomar o mundo sensível, a
realidade “apenas sobre a forma do objeto ou da contemplação”
52

Na crítica ao lado ativo, prático da realidade, do mundo sensível desenvolvido
pelo idealismo, em oposição ao materialismo - apenas abstratamente, pois, segundo
Marx (1982 [1888]), “[...] o idealismo naturalmente não conhece a actividade [sic]
sensível, real, como tal”. O autor afirma a necessidade de uma superação do
materialismo, de compreensão e análise da realidade, do mundo sensível “[...]
apenas sobre a forma do objeto ou da contemplação”, sem tomar a própria atividade
sensível humana, práxis, como atividade objetiva (MARX, 1982 [1888], tese 1).
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(MARX, 1982 [1888], tese 1), sem tomar a própria atividade sensível
humana, práxis, como atividade objetiva, desconhece a atividade
sensível, real, como tal.
De acordo com Bourdieu (2008, p. 143 , “[...] uma análise em
termos de campo implica três momentos necessários e internamente
conectados”: é necessário, primeiro, “analisar a posição do campo frente
ao campo de poder”; segundo, “[...] traçar um mapa da estrutura objetiva
das relações entre as posições ocupadas pelos agentes ou instituições
que competem pela forma leg tima de autoridade espec fica do campo”
(BOURDIEU, 2008, p. 143); e, num terceiro momento, “[...] analisar os
habitus dos agentes, os diferentes sistemas de disposições que adquirem,
ao internalizar um determinado tipo de condição social e econômica”
(BOURDIEU, 2008, p. 143). Este último, será tratado em capítulo
posterior.
Nesta primeira parte do processo de análise, portanto, dedicamonos em construir, com base na perspectiva relacional bourdieusiana, o
campo de relações de força em que se encontram as relações e práticas
investigadas. Para isso, procuramos traçar um mapa das relações
objetivas conformadoras das subjetividades construídas pelas crianças,
durante a infância, em contextos de instituições públicas de educação
infantil, em suas rotinas diárias de alimentação. Isso significa
compreender, dentro de um ponto de vista das relações entre estrutura e
ação, que a subjetividade tem limites, de acordo com a estrutura objetiva
em que se encontra vinculada, ou seja, posso me vestir como quiser, mas
me visto de acordo com determinada estrutura. No caso investigado, as
crianças não podem comer como querem e além disso, comem de
acordo com determinada estrutura que está em relação com determinada
estrutura de poder. Entretanto, à medida que construímos nossa
hipótese, essa posição dominada, em que se encontram localizadas as
relações e práticas das crianças e são constituidoras de um conhecimento
adquirido nas rotinas diárias da creche, também acaba por potencializar
faces de resistência e posicionamento da agência dos grupos infantis.
Como as relações pedagógicas legitimam ou não essa agência ativa e
criadora das crianças, tal qual as implicações educativo-pedagógica,
coloca-se como questão fundamental para se pensar em um projeto de
educação e de infância.
Inicialmente, fez parte da construção das estruturas objetivas do
campo investigado localizar a sua posição frente ao campo de poder e,
nesse caso, o Estado, que oferta e regula a educação infantil pública
ocupa um lugar central. Uma vez que suas políticas são definidoras
daquilo que se constitui como oficial da educação infantil pública, torna-
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se central na definição da lei fundamental que constitui o jogo na creche.
Assim, situaamos a educação infantil pública em um tipo específico de
campo do poder, o campo das políticas de Estado, que incidem
diretamente na determinação do seu funcionamento. Cada campo,
segundo Bourdieu (2001), possui sua “lei fundamental”, seu nomos
(palavra que se traduz em geral por “lei” e que seria prefer vel verter por
“constituição”, que lembra melhor o ato de instituição arbitrária, ou por
“princ pio de visão e de divisão”, mais colado etimologia . Por sua
vez, o jogo na creche se define pela sua lei fundamental, cujas políticas
de Estado definidoras do “oficial” são centrais nessa definição.
Posto isso, partimos do princípio de que a relação entre os objetos
investigados, a infância, sua educação e alimentação nesses espaços, são
direitos universais garantidos na lei fundamental da sociedade brasileira.
Materializados como dever do Estado, esses princípios universais
posicionam o campo dos sistemas públicos de educação – e a garantia
da alimentação nesses contextos – como universos sociais relativamente
autônomos, constitu dos pelas suas “leis fundamentais”, seu nomos
próprio, como um subcampo do c poder estatal. Por essa razão, a análise
das políticas de Estado se coloca como central para problematizar as
relações objetivas que configuram o espaço relacional da educação
infantil.
Consequentemente, num primeiro momento, situamos as políticas
de Estado voltadas à educação da infância brasileira (BRASIL, 1988,
1996, 2009) e à alimentação (BRASIL, 2012, 2013, 2017) nesses
contextos, as quais determinam o “oficial” do funcionamento do jogo na
creche. Em um segundo momento do processo de análise, o foco recaiu
sobre o espaço social de relações e práticas de agentes concretos, no
caso, as crianças, as suas famílias e a equipe de profissionais que fazem
acontecer as instituições de educação infantil.
O Estado tem parte importante nas relações de força presentes
nos sistemas públicos de educação infantil, que lhe permite um poder de
dominação simbólica, porque constitui no poder de impor estruturas
cognitivas e avaliativas idênticas. Para Bourdieu (2014, p. 230), o
Estado:
[...] ao inculcar – em grande parte pelo sistema
escolar – estruturas cognitivas comuns,
tacitamente avaliativas, ao produzi-las, ao
reproduzi-las,
ao
fazê-las
reconhecer
profundamente, ao fazê-las incorporar, o Estado
dá uma contribuição essencial à reprodução da
ordem simbólica, que colabora de maneira
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determinante para a ordem social e para sua
reprodução. ( BOURDIEU, 2014, p. 230).

Nesse caso, traçamos o mapa das relações objetivas entre
posições de força que disputam pela lei fundamental do campo da
educação infantil pública, que disputam por uma dada realidade social
da infância. Nesse momento, como veremos, o campo da educação
infantil pública constitui um locus de enfrentamento constante entre
forças, segundo a definição relacional de campo de Bourdieu (2008),
que pertencem tanto ao setor privado, como os Bancos, quanto ao setor
público, com os seus sistemas municipais de educação infantil.
Na construção da estrutura de relações objetivas, mostraremos
como as posições de força, vinculadas ao setor privado e ao setor
público, estão presentes no campo da educação infantil pública. Nesse
sentido, veremos como essas relações operam sobre o campo da rede
municipal de educação infantil de que faz parte a creche investigada, e,
ao mesmo tempo, colocam em disputa princípios de visão e de divisão
sobre uma dada infância.
A análise das disposições incorporadas pelas crianças durante os
momentos da rotina institucional de alimentação e na relação com a lei
fundamental que constitui o jogo na creche permite encontrar acesso a
um conhecimento prático adquirido pelos grupos de crianças, que
juntamente tomam forma nas relações intergeracionais entre crianças e
adultos no marco das lógicas específicas de funcionamento da creche. O
processo de incorporação, duradoura e constante, de disposições
ajustadas à logica da creche e que consiste em conhecimento prático é
dado de análise, à medida que nos permite compreender as lutas internas
no campo da creche, visando à reprodução ou à transformação de
princípios comuns de visão e de divisão da infância e sua educação.
Com base nessa lente de análise, começamos por problematizar o
que está em jogo no termo “creche”, pontuando alguns determinantes
históricos que incidem sobre sua definição e função social.
4.1 “O TERMO CRECHE JÁ NEM EXISTE MAIS”: A CRECHE
COMO OBJETO DE LUTA POLÍTICA
Neste tópico, dedicamo-nos a trazer um debate político da creche
como instituição educativa pública voltada ao atendimento das crianças
pequenas, buscando dar ênfase às disputas internas ao campo da
educação infantil, que lutam pela definição social da infância e pela
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função social das suas instituições educativas oficiais.
Nesse debate, destacaremos alguns determinantes históricos que
operam sobre o surgimento e a consolidação do campo da educação
infantil pública no contexto brasileiro da segunda metade da década de
1970. Buscamos traçar uma discussão sobre as relações de classe social
e gênero que incidem sobre o próprio princípio de visão e de divisão da
“creche”, o qual, como veremos, reflete-se numa ambiguidade em torno
da compreensão de sua função social.
A definição oficial do termo “creche” é trazida tanto na
Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) como na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), constituindo, então, a lei
fundamental constitutiva do campo da educação infantil.
Na Constituição brasileira, lei fundamental do campo de poder
estatal, a creche é definida como direito de trabalhadores rurais e
urbanos, e como dever do Estado de garantir às crianças de 0 até 5 anos
de idade educação infantil, em creches e pré-escolas (Arts. 7º e 208º)
(BRASIL, 1988). A LDB, lei fundamental do campo educacional, ao
delimitar a educação infantil como primeira etapa da educação básica
brasileira, define a creche, voltada para o atendimento às crianças de 0 a
3 anos, e a pré-escola, às crianças de 4 até 5 anos, como o conjunto de
instituições que formam esse campo específico da educação (BRASIL,
1996).
Mesmo que, tecnicamente, a instituição investigada seja uma
instituição “total” de educação infantil, pelo fato dela abranger toda a
faixa etária correspondente (0 até 5 anos), em sua nomenclatura oficial é
a identificação “creche” que aparece antes do nome a que lhe é
oficialmente53 designada. Da mesma forma, se sucederá na escrita desta
53

Isso tem a ver com o fato de, embora a LDB normatizar a creche como conjunto
de instituições que atende a faixa etária dos 0 aos 3 anos de idade, na rede municipal
investigada, o termo Creche é a nomenclatura dada às instituições que atendem em
tempo integral. Já a denominação “Núcleo de Educação Infantil” (NEI) permite
identificar aquelas instituições que atendem as crianças em tempo parcial, podendo
também abranger a faixa etária dos 0 aos 3. Nesse sentido, para a rede municipal
investigada, a diferenciação entre NEI ou creche se dilui em relação à faixa etária
atendida como o período de atendimento, visto que há instituições que originalmente
atendiam parcialmente e, depois, passaram a atender em tempo integral. Essas
mudanças ocorrem aleatoriamente, de acordo com a comunidade atendida ou
posições políticas na época da inauguração da instituição. No ano de 2015,
atendendo ao determinado na Resolução n. 03, de 2015, do Conselho Municipal de
Educação, o município unificou todas as denominações das instituições públicas que
ofertam creche e pré-escola para Núcleos de Educação Infantil Municipal (NEIM)
(FLORIANÓPOLIS, 2015).
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pesquisa, ainda que a lei fundamental do campo, como vimos, designe a
creche apenas para as crianças de 0 a 3 anos. Essa escolha ocorre pelo
fato da instituição assim ser identificada oficialmente e porque o termo
creche tem uma dimensão maior, que é política.
Determinantes históricos, de classe e gênero são configuradores
da estrutura objetiva de creches e pré-escolas no contexto nacional. No
processo histórico e na marca de origem e surgimento da creche, a luta
das mulheres trabalhadoras por um princípio de visão da creche e de
divisão da infância, baseada no direito e na não divisão social que ela
operava, é central nas lutas pela definição daquilo que é oficial em
relação à creche. Esse movimento – que parte de uma necessidade real,
mas que também é a orquestração entre estruturas objetivas referentes à
reabertura do regime democrático no país e de estruturas subjetivas
democráticas – institui a educação, a infância e a alimentação como
universos sociais relativamente autônomas, percebidas a partir
categorias baseadas no direito social e universal. Essa magia que se
opera sobre o princípio democrático de visão e de divisão da creche é
instauradora de uma luta interna no campo, à medida que desloca o
debate da creche para a “mãe pobre”, para uma questão políticoemancipatória de justiça social.
Surgidas muito antes da consolidação da lei fundamental
(BRASIL, 1988, 1996) que constitui o campo da educação infantil, as
práticas pedagógicas na creche foram regidas pela lei fundamental de
campos, como a assistência social e a igreja, e não necessariamente da
educação. A assistência e a caridade que estavam em jogo nas práticas
educativas na creche se definiam pelo próprio nomos constitutivo do
campo. Assim, as práticas relacionavam-se a um princípio de visão
baseado no assistencialismo e de divisão baseado na classe social
(distancia a necessidade material da creche pública), o qual regia o
ponto de vista dominante sobre o campo das creches públicas, em
contraposição à ideia do direito social. A recusa à creche – incluindo a
negação do seu uso – e à sua necessidade material acaba por operar uma
distinção de classe, a ponto de ouvirmos que “o termo creche já nem
existe mais”: é como se o presente teimasse em negar a própria história
do surgimento, da necessidade das mulheres trabalhadoras e da
consolidação das creches, portanto, insistisse em negar a sua própria
função de justiça social.
Por conseguinte, está contida na origem do campo da educação
infantil pública brasileira seu lugar na luta social, que contou com uma
forte participação dos grupos feministas de São Paulo (ROSEMBERG,
1987). Criada no contexto de reabertura democrática do país, marcado
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por fortes lutas sociais (por exemplo, as greves do ABC paulista, em
1978), a creche e a sua defesa são incluídas no debate político, enquanto
sinônimo de emancipação da mulher trabalhadora a partir de uma
necessidade real.
Para além “de uma mãe buscando aux lio” (ROSEMBERG, 1987,
p. 5), a reivindicação pautava-se na conquista de direitos das
trabalhadoras, o que estabelecia uma ruptura com a ideologia
hegemônica, com o debate da creche inserido no contexto da caridade
para revelar os recortes de classe e de gênero presentes no acesso a essas
instituições e desnudar o assistencialismo em direção a uma
reivindicação de direito social. Destarte, consolidadas como produto de
luta social, de um movimento que se desloca de baixo para cima, a luta
pela creche e, com ela, a disputa pela hegemonia de um projeto
educativo para a infância não deve ser considerada encerrada, pelo
contrário, deve avançar.
Por outro lado, a alteração do nomos constitutivo do campo da
creche baseado no princípio de visão democrático do direito social,
materializado na Constituição de 1988 e na LDB (BRASIL, 1996)
provoca um movimento de negação da função de assistência da creche
para a afirmação da sua função educativa, primazia das relações de
cuidado nos contextos educativos. Nessa disputa por concepções em
torno das práticas pedagógicas em creches, a lei fundamental constituise da afirmação de sua função de cuidar e educar crianças de 0 até 5
anos de idade. Os desdobramentos desses pares conceituais
extremamente amplos tendem a descolar princípios de visão polarizados
sobre as práticas e relações pedagógicas com as crianças.
O fato da função social da educação infantil constituir duas faces
de uma mesma moeda, ligado ao caso das duplas condições sociais de
surgimento do campo, configuram um espaço magnetizado por forças
polarizadas, que somente podem ser entendidas na relação,
fundamentalmente, entre a dimensão social e a dimensão da natureza,
corpo e mente, razão e emoção, sensibilidade e inteligência, cuidado e
educação.
Pode-se encontrar o questionamento recorrentes se essas
instituições são creches ou são escolas de educação infantil, porém são
questões pertinentes e também polêmicas, até mesmo dentro da própria
área científica vinculada ao campo da educação infantil, pois as decisões
envolvem escolhas por determinadas concepções político-pedagógicas.
Entretanto, são questões reveladoras da ausência de um debate mais
aprofundado sobre aquilo que se define por creche, pelo o que se quer e
o que se entende que deva ser a sua função social e educativa.
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Ao querer diferenciar-se das práticas de cuidado, presentes,
historicamente, na origem da creche, as práticas pedagógicas acabam
preenchendo a negação da assistência e do cuidado por aquilo que se
considera de educativo nas relações com as crianças. A questão que se
coloca é: nos espaços de cuidado e educação da criança as atividades de
cuidado não seriam imanentes às relações educativas? Não caberia a
Pedagogia acercar-se do aspecto social que está por detrás de questões
consideradas naturais e biológicas, como as de cuidado? Disso, resulta
ainda um repertório pouco amplo que nos leva a olhar para a referência
de escola e extrair dela elementos que possam ser trabalhados com as
crianças pequenas e, dessa maneira, a transferência que segue junto da
lógica de disciplinamento e de redução de uma educação na sua
integralidade em nome de um enfoque cognitivista e escolástico. Essa
transfer ncia “didática” do modelo de refer ncia da lógica do ensino
escolar, no contexto de educação de crianças pequenas, representa a
lógica própria daquilo que se conhece por escolarização precoce e seus
efeitos. É dessa ambiguidade que reclama as funções na creche, porque
ela somente poderá ser compreendida quando conseguirmos defini-la em
termos de relações: a relação do social no natural ou da objetividade
inscritas na subjetividade.
O poder do Estado sobre as creches e sobre o nomos, que lhe é
próprio, acaba também por fazer desconhecer o arbitrário que há por
detrás do princípio de visão e de divisão do mundo social que institui,
tais como as divisões de classe e gênero que opera a creche. Bourdieu
(2001, p. 117) indica que o arbitrário se situa no princípio de todos os
campos, até dos mais “puros”, como os mundos art stico e cient fico”. O
princípio arbitrário que se encontra na origem da educação infantil
pública pode estar no próprio fato da creche como produto de luta social
de uma classe específica, a de mulheres trabalhadoras.
É para atender demandas de um grupo específico (trabalhadoras e
trabalhadores rurais e urbanos) que o Estado constrói e legitima uma
função social para as creches, o que não quer dizer propriamente um
nomos regido pelo princípio de justiça social, mas muito mais pela
equidade. A negação do princípio de justiça social da creche enquanto
regulador e pelo qual age um nomos, também faz parecer natural a
desigualdade de classe que se produz, fruto do próprio arbitrário que
constitui o campo. Nesse sentido, o Estado, enquanto “realidade ilusória
e coletivamente validada pelo consenso”, “está em estado de impor de
maneira universal, na escala de certa instância territorial, princípios de
visão e de divisão, formas simbólicas, princ pios de classificação”
(BOURDIEU, 2014, p. 228).
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Na medida em que coexistem sistemas públicos e privados de
educação infantil e onde o público não é ofertado em sua universalidade,
a naturalização da desigualdade de classe se produz por meio de
relações homólogas ao campo de poder econômico: entre estruturas das
relações de classe e gênero, e do campo da educação infantil pública.
Segundo Bourdieu (2008, p. 148 , “[...] ainda que não haja nenhuma lei
transhistórica das relações entre os campos, nas sociedades capitalistas
avançadas seria difícil sustentar que o campo econômico não exerce
determinaç es especialmente poderosas”.
Participam dessa engrenagem de reprodução de capitais culturais
distintos as classes favorecidas e instituições privadas de educação
infantil. Para se diferenciar da posição dominada, as classes mais
favorecidas vêm apostando no mercado de capital cultural, pagando
pelos serviços oferecidos por instituições particulares. Ao mesmo
tempo, essas classes revelam um consenso com a divisão social operada
pelo Estado.
Até pouco tempo atrás, as “creches”, nas mãos da Igreja e da
Assistência Social, operavam um princípio de visão e de divisão de
classe e de infâncias. Logo, a institucionalização, do ponto de vista
constituinte do Estado, não necessariamente tem em vista romper com
essas estruturas de relações homólogas entre os campos econômico e o
da educação pública. Esse nomos constitutivo do campo revela a
ambiguidade de que se reveste atualmente a função social das creches,
nem assistencialista, nem escolástica, nem guarda, nem antecipatória,
mas de corresponsabilidade no cuidado e na educação da infância
brasileira, estruturado, sobretudo, na socialização do acesso às práticas
culturais fundadas nos princípios democráticos que regem a lei
fundamental da sociedade brasileira.
Entre as disputas por princípios de visão e de divisão do mundo
social e, em particular da infância e sua educação, a luta por uma
transformação da visão de mundo de onde saem nossas próprias
categorias de percepção sobre a creche: como direito de toda criança a
conviver e a se relacionar em espaços públicos de educação e cuidado
voltados especialmente para elas, e como direito das famílias. Trata-se
de um tipo de vida pública infantil, fundamental para a existência de
uma vida pública adulta. A educação infantil é, portanto, objeto de luta
social, pois há disputa de visões de mundo acerca do que deve fazer a
creche. De um lado, a ideia da creche como um espaço para todos, e,
particularmente, voltado para atender as singularidades que envolvem a
pequena infância, um espaço no qual não se deixa de aprender sobre a
vida pública, o coletivo, o bem-comum e o bem-viver. De outro, uma
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ideia da creche conformadora, como um espaço de contenção e
disciplinamento das crianças, que pode ser categorizado consoantes às
condições materiais de vida dos grupos sociais a que se volta o
atendimento: creche (pública) vs. jardim (particular).
Sob a forma de conflitos de definição, no sentido próprio do
termo, como diria Bourdieu (2000, p. 253, grifos do autor), se é creche
ou escola, nessas disputas “cada um visa impor os limites do campo
mais favoráveis aos seus interesses ou, o que dá no mesmo, a definição
das condiç es da vinculação verdadeira ao campo”. Quanto mais
negamos essas relações estruturais objetivas, que carrega consigo o
sentido social da creche, mais nos afastamos da sua função de produção
da igualdade social.
O que viemos tentando demarcar até aqui é o fato de que faz
parte da estrutura objetiva a que se vincula o campo da creche pública
determinantes históricos de classe e de gênero, os quais dão forma a
uma batalha ideológica: uma batalha não apenas sobre as maneiras como
regular o campo, mas sobre formas diferentes de vida. E é disso que se
faz, propriamente, a creche como uma luta política.

4.2 A POSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL INVESTIGADA NO CAMPO EDUCACIONAL:
DETERMINANTES DE ORIGEM
A rede municipal de que faz parte a creche investigada possui,
atualmente, 88 instituições de educação infantil (FLORIANÓPOLIS,
2018) em funcionamento, sendo que, desse total, 69 oferecem grupos de
atendimento integral. Todavia, nestas, há crianças matriculadas em
período parcial, seja por opção da família ou pela condição de oferta da
vaga, visto que, muitas vezes, ela é de meio período em um grupo que
deveria ser de período integral. Todas as unidades educativas são
administradas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo a Diretoria
de Educação Infantil54 (DEI) responsável pelo gerenciamento e
planejamento do trabalho pedagógico da rede municipal e, portanto, pela
articulação no município de uma política pedagógica de educação
infantil.
54

Há outras Diretorias que estão também envolvidas diretamente com a
administração das unidades de educação infantil, como a Diretoria de Gestão
Escolar, a Diretoria Operacional, o Departamento de Alimentação Escolar e a
Diretoria de Avaliação e Supervisão.
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Entre as redes públicas de educação infantil do contexto nacional,
a rede municipal a qual faz parte a creche investigada apresenta alguns
aspectos que a diferenciam das demais e a situam a frente das definições
sociais legitimadas pelas políticas de Estado (BRASIL, 1988, 1996) para
o atendimento educacional público para crianças pequenas. O primeiro
aspecto é que esse atendimento teve início na segunda metade da década
de 1970, em 1976, a partir da criação dos Núcleos de Educação Infantil,
no âmbito do Departamento de Educação, do que era a Secretaria de
Educação, Saúde e Assistência Social (Sesas)55 (BROERING; BRANT;
ANGELO, 2013). O fato de seu surgimento estar à frente das políticas
de Estado para o campo da educação infantil pública e por emergir no
âmbito da Educação, situa a rede municipal a qual a creche investigada
faz parte numa posição distinta em relação aos demais sistemas públicos
municipais (BROERING; BRANT; DE ANGELO, 2013). Outro aspecto
tem a ver com a estruturação da educação infantil no campo
educacional. Antes mesmo que fosse instituída como primeira etapa da
educação básica, oficialmente legitimada pela LDB (BRASIL, 1996), a
rede municipal já realizava seu primeiro concurso público para a carreira
do magistério, no ano de 198756.
Juntamente com as políticas de Estado – que apenas mais tarde
definiram oficialmente que as práticas pedagógicas em creches operam
no campo da educação, particularmente, de uma determinada educação
(educação infantil) –, esses aspectos também são centrais na definição
do princípio de visão e de divisão (nomos) da creche, ao mesmo tempo
que incide como determinante histórico na estrutura das relações
objetivas da creche investigada.
Atualmente, de acordo com os dados da Diretoria de Educação
Infantil, não há lista de espera para a pré-escola (4 até 5 anos), que é
obrigatória57, ou seja, entende-se que há uma universalização, com o
atendimento de todas as crianças nessa faixa etária. Entretanto, como os
dados são relativos à procura de vaga, quer dizer, uma vez que a família
busca, ela encontra a vaga, não há dados, de famílias que não buscaram
55

Para Broering, Brant e Angelo (2013), é denominada, inicialmente, de Secretaria
de Educação, Saúde e Assistência Social (Sesas) e, a partir de 1986, de Secretaria
Municipal de Educação (SME).
56
Segundo Lei no 2.517, 1986, que instaura Estatuto do Magistério Público
Municipal de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 1986).
57
Conforme a Emenda Constitucional no 59, de 2009, que tornou obrigatória a
educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, ampliando a abrangência dos
programas suplementares (dentre eles, de alimentação), para todas as etapas da
educação básica (BRASIL, 2009).
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o atendimento. Logo, não é possível afirmar que todas as crianças do
município têm esse atendimento, visto que a universalização é afirmada
a partir da procura, porém, considerando isso, todas as crianças são
atendidas.
Por outro lado, no atendimento aos grupos de 0 até 4 anos o
mesmo fenômeno não ocorre, ou seja, não quer dizer que haja uma
universalização do acesso ao sistema municipal de educação infantil
investigado. Critérios de acesso à vaga continuam a funcionar como
arbitrário em referência ao seu atendimento para as crianças menores,
cindindo o atendimento conforme a faixa etária na qual opera uma
divisão social. Esse critério é definido a partir de uma classificação da
renda per capita das famílias e ocorre entre as crianças de 0 até 4 anos,
nas situações em que há mais demanda do que oferta, o que geralmente
ocorre. Já em algumas unidades em que há número de vagas suficientes,
as famílias não passam por essa classificação, sendo a matrícula
realizada de forma direta. No caso dos grupos etários de 4 até 5 anos, a
lei fundamental que rege o atendimento é de que a criança seja
matriculada, sem passar por alguma classificação ou qualquer tipo de
seleção. Pelo sistema online, a família busca a vaga na unidade onde
deseja e realiza a matrícula. Caso não haja vaga na unidade escolhida, o
sistema encaminha para uma unidade mais próxima da residência ou do
trabalho, segundo a escolha da família. Feito esse procedimento, a
criança (4 até 5 anos) tem a vaga.
A divisão de classe e gênero que se encontra na origem dos
sistemas de creches públicas também é retroalimentada pelas classes
dominantes. Ao buscarem se distanciar das necessidades materiais e
optarem pela educação de suas crianças em instituições privadas,
revelam uma aliança consensual com a divisão social operada e
legitimada pelo Estado. Dessa forma, a institucionalização do ponto de
vista constituinte do Estado não necessariamente teve em vista romper
com as estruturas de relações homólogas entre os campos econômico e o
da creche pública.
Apesar de a universalização do acesso esteja por ser concretizada,
em termos de igualdade (mesmo sistema de educação infantil para todas
as crianças) e de abrangência da faixa etária (0 até 5 anos), aos poucos,
esse cenário vai mudando, sobretudo, com relação ao acesso das
crianças menores (0 até 4 anos). Hoje em dia, algumas vagas são
preenchidas pela judicialização do direito de trabalhadores e suas
crianças ao acesso à educação infantil, respaldada nos artigos da
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Constituição de 198858. Via Ministério Público, a universalização do
acesso à educação infantil para a faixa etária dos 0 até 4 anos na rede
municipal de educação infantil investigada vem se configurando como
objeto de luta social, na qual entra em jogo a não marginalização do
atendimento educativo às crianças de 0 até 4 anos e, consequentemente,
a luta pela igualdade de acesso, tanto à educação das crianças menores
quanto ao trabalho por parte das famílias trabalhadoras e,
fundamentalmente, das mulheres.
Portanto, são dois os principais impactos da obrigatoriedade da
educação básica que, concomitante, cinde as condições de acesso à
educação infantil: um é a possível diminuição do atendimento de tempo
integral, impactando diretamente sobre as condições de trabalho das
famílias trabalhadoras. Por mais que todas as crianças que já se
encontram matriculadas em tempo integral permaneçam com a vaga até
o fim da etapa da educação infantil, novas vagas para a pré-escola têm
sido ofertadas em meio período. Essa parcialidade das novas matrículas
ocorre pela possibilidade de atender a demanda que aparece e pelo
princípio da obrigatoriedade. O outro impacto é a fragmentação social
que se opera no campo da educação infantil, à medida que uma faixa
etária passa a ser obrigatória, de 4 até 5 anos, e outra não, de 0 até 3
anos, sendo esta última ainda delimitada em termos de condição social.
Inferimos que é exatamente na base do princípio da constituição
humana, na tenra infância, onde tem início as desigualdades sociais da
infância.
Podemos considerar que, no campo da educação infantil, as
gerações de infância se cortam a partir de critérios socioeconômicos e a
partir de princípios de universalidade, no caso das crianças a partir dos 4
anos. Esses critérios funcionam como regras específicas do acesso à
creche e fazem dela um objeto de luta social. As regras de acesso
(obrigatoriedade, critérios sociais), a luta pelo acesso (judicial) e as
divisões etárias, de classe e de gênero permite entender como as
gerações são cortadas socialmente na pequena infância, no interior do
campo educacional. Segundo Bourdieu (1983, p. 2), ainda que pareça
banal, “[...] mostra que a idade é um dado biológico socialmente
manipulado e manipulável”.
58

O artigo 7º, que institui como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a
“assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade
em creches e pré-escolas, e o artigo 208º, que institui o dever do Estado com a
educação efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola
às crianças até 5 anos de idade (BRASIL, 1988).
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Essa tensão, entre uma definição de educação infantil como o
conjunto de creches e pré-escolas que, juntas, compõem a primeira etapa
da educação básica, e outra, que parte do arbitrário da obrigatoriedade,
fragmentando a creche da educação infantil, opera sobre o campo um
deslocamento retrógrado das creches públicas, configurando uma
estrutura cujas relações objetivas são homólogas às estruturas de
reprodução social. Por arbitrário entendemos, conforme Bourdieu e
Passeron (2008), todo poder de impor significações legítimas,
dissimulando as relações de força que estão na base, acrescentando sua
força propriamente simbólica a essas relações de força. Nesse sentido, se
a educação tem em vista a igualdade do acesso a todas as crianças, o
princípio da obrigatoriedade, ao operar divisões etárias na infância, não
mascararia esse princípio da igualdade? Por sua vez, leva-nos a
problematizar em que medida os limites etários podem operar
desvinculados de marcadores sociais.
Na direção do que aponta Bourdieu (1983, p. 1), a reflexão
sociológica deve “lembrar que as divis es entre as idades são
arbitrárias”, à medida que estas classificações etárias acabam por impor
limites e produzir uma dada ordem social desigual. Com base nesse
autor, ao conhecermos as leis específicas do funcionamento do campo,
os objetos de luta e as divisões (etárias, sociais e de gênero), o que nos
permite saber como se cortam as gerações de crianças. No campo da
corresponsabilidade do Estado na educação e no cuidado das crianças
pequenas, a divisão social operada na faixa etária dos 0 até 4 anos parte
de um arbitrário socioeconômico que age sobre as crianças como um
marcador social.
A universalização de um sistema público e gratuito de educação,
em todos os níveis e divisões etárias está longe de se efetivar enquanto
for consensual o princípio de visão e divisão sobre a coexistência da
esfera privada atuando junto aos sistemas públicos de educação infantil
e educação básica como um todo. A igualdade de acesso (mesmas
instituições para todas as crianças) não se efetivou (e, talvez, nem se
queira efetivar), de fato, tendo em vista o impacto que causaria nas
estruturas de reprodução das desigualdades sociais, as quais seguem
tornando natural desigualdades que são sociais.
Por fim, um último aspecto que caracteriza a rede municipal de
educação infantil investigada é seu estreito e fortalecido vínculo com a
pesquisa, ensino e extensão, a partir dos Centros de Ciências de
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Educação das duas principais Universidades públicas da cidade59. Essa
vinculação, na maioria das vezes, dá-se a partir de uma dupla troca: de
um lado, os contextos educativos abrem-se como campos das pesquisas
e de estágios e, de outro, as Universidades atuam tanto na formação
inicial e continuada do professorado quanto na elaboração de diretrizes e
orientações curriculares. Cabe lembrar aqui algumas das pesquisas mais
recentes realizadas na rede municipal por pesquisadores profissionais
atuante nela: Schmitt (2008, 2014), Duarte (2011), Vasconcellos (2010,
2017), Broering (2014), Castro (2011, 2016), Nazário (2011), Oestreich
(2011), Melgarejo (2017), entre outras, no âmbito dos programas de
pós-graduação dessas Universidades.
Todos esses aspectos determinam historicamente a origem
educacional das práticas pedagógicas na rede municipal de educação
infantil investigada, sendo que dois aspectos a configuram como objeto
de luta social: primeiro, baseado em critérios socioeconômicos, já que
não há vaga para todas as crianças de 0 até 4 anos; e um segundo,
baseado em critério de idade e obrigatoriedade escolar, ou seja,
educação infantil obrigatória a partir dos 4 anos, este último, com base
em critérios de universalização do acesso.

4.3 O CAMPO DA ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PÚBLICOS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
No âmbito da educação infantil pública, a garantia da alimentação
como princípio universal se apresenta como uma política de Estado,
vinculada ao campo educacional. Chamado de “Programa Nacional de
Alimentação Escolar60”, situa-se no âmbito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação61 (FNDE).
O princípio de visão e de divisão constitutivo do campo da
alimentação escolar se sustenta na concepção da alimentação como:
[...] um direito fundamental do ser humano,
reconhecido internacionalmente pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo
59

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC).
60
O atual Programa recebeu vários nomes que já recebeu, mas passou a se chamar
assim a partir de 1979.
61
Autarquia federal criada em 1968, responsável pela execução de políticas
educacionais do Ministério da Educação (MEC).
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Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo
inerente à dignidade da pessoa humana e
indispensável à realização
dos direitos
consagrados na Constituição Federal. (BRASIL,
2013, p. 2).

Existente desde a década de 1950, o programa visa assegurar a
garantia de alimentação nos sistemas públicos de educação, operando
como articulador dos princípios de visão e de divisão sobre a
alimentação escolar. Como vimos, foi durante o período de
redemocratização62 do país, no qual podemos situar a luta feminista pela
creche (tanto das estruturas objetivas quanto das práticas) que o ponto
de vista legítimo regulador e operador das políticas para a infância, sua
educação e alimentação, passa a se afirmar pela ideia do direito social,
no caso, o direito das crianças à educação infantil, à alimentação e à
infância nesses espaços. A reabertura para práticas democráticas
significa uma transformação gradual e lenta das estruturas cognitivas e
categorias de percepção.
Nesse contexto, o Programa tem como objetivo assegurar o
direito à alimentação escolar na educação básica pública (educação
infantil, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos), por
meio de complementação de recursos financeiros destinados à
alimentação a ser oferecidas nessas instituições. Para o cálculo do
recurso a ser repassado pelo governo federal aos municípios e estados,
são estabelecidos valores per capita por número de matrículas, segundo
as etapas e modalidades educativas63, e considerado o número de 200

62

Criado em 1955, por meio do Decreto no 37.106, no âmbito do Ministério da
Educação, a alimentação escolar foi instituída como “Campanha de Merenda
Escolar, a partir de acordos do governo federal com organismos multilaterais, dentre
eles, a Unicef (na época, Fundo Internacional de Socorro à Infância – Fisi). No
período da Ditadura Militar, esses acordos se multiplicaram em um elenco de
programas de ajuda americana. Para uma análise mais detalhada do histórico de
surgimento do Programa nacional de alimentação escolar, remetemos à pesquisa de
dissertação (LESSA, 2011).
63
O valor a ser repassado é o seguinte: creches - R$ 1,07; pré-escola - R$ 0,53;
escolas indígenas e quilombolas - R$ 0,64; ensino fundamental e médio - R$ 0,36;
educação de jovens e adultos: R$ 0,32; Escolas de tempo integral: R$ 1,07;
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - R$ 2,00;
Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contraturno R$ 0,53 (BRASIL, 2017, Art. 1º).
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dias letivos64. Por outro lado, a maior parte dos recursos para
alimentação nas instituições da rede advém de verba do município,
configurando um repasse mais alto do que a verba federal.
O repasse é realizado em parcela e exige que os cardápios sejam
elaborados por nutricionista responsável, com utilização de gêneros
alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais e as
particularidades da alimentação, como os hábitos, a cultura e a tradição
das localidades.
O Programa também estabelece que 30% dos recursos repassados
sejam utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar, priorizando-se assentamentos da reforma agrária,
comunidades indígenas e quilombolas.
No contexto da realização do direito humano à alimentação
adequada e alinhando-se às questões políticas de garantia da segurança
alimentar e nutricional, um dos eixos do programa consiste em ações de
“Educação Alimentar e Nutricional”, definida como: “[...] campo de
conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar,
intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e
voluntária de hábitos alimentares saudáveis” BRASIL, 2012, p. 23 . A
noção de alimentação contida nessa definição é entendida como “[...]
uma prática social, resultante da integração das dimensões biológica,
sociocultural, ambiental e econômica” BRASIL, 2012, p. 31 .
No âmbito da rede municipal de que faz parte a creche
investigada, os recursos do PNAE são repassados ao município e
executados no âmbito de um Departamento de Alimentação Escolar
(DEPAE). Cabe a esse departamento deliberar e regulamentar as normas
específicas para a alimentação nas instituições públicas de educação
infantil do município. O Departamento é composto de uma equipe
formada por três nutricionistas e uma chefe de departamento, que atuam
em conjunto com nutricionistas terceirizadas, responsáveis por fazer o
trabalho diretamente nas cozinhas das instituições educativas. Por esse
departamento passam todas as questões que envolvem a concretização
da alimentação nas instituições públicas da rede municipal de educação
infantil. Nessa seção, transitam questões como: a definição do valor per
capita por faixa etária; a especificação dos gêneros alimentícios para
licitação; acompanhamento de processo licitatório; a qualidade dos
alimentos; o controle de estoque; a elaboração e a avaliação de
64

Conforme Resolução no 26, de 17 de junho de 2013, dispõe sobre o atendimento
da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2013).
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cardápios junto às cozinheiras e à equipe pedagógica; participações nas
reuniões das instituições educativas; a pesquisa de fornecedores para a
introdução de novos alimentos na pauta da alimentação escolar,
incluindo produtos orgânicos
Juntamente com essa instância, a organização da alimentação
também é controlada pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar
(COMAE), cuja função consiste no controle social da execução,
realizada pelo município, do programa nacional de alimentação escolar.
O Conselho é formado por representantes da educação, do poder
executivo representado pelo DEPAE, das famílias e da sociedade civil65
que atuam fornecendo informações sobre a execução do programa,
apurando regularidades e fiscalizando a aplicação dos recursos. Juntos,
esses dois órgãos da instância burocrática municipal operam sobre as
condições de alimentação nas instituições educativas.
Esse funcionamento do jogo revela como o princípio do direito
universal pelo qual opera, oficialmente, o PNAE é central na definição
das regras de funcionamento da alimentação na creche. Observamos
como a alimentação, tomada como um direito humano, quando se
encontra com esse outro universo relativamente autônomo que é a
educação, torna-se outro objeto: “a alimentação escolar”. Em vista disso,
vemos como a alimentação, ao ser operada no interior do campo
educacional, constitui-se em um “objeto escolar”, no âmbito das
políticas de Estado. Dessa relação, entre alimentação e educação,
explicita-se como ponto de vista legítimo uma concepção de educação
alimentar e nutricional, na qual a alimentação é classificada como uma
prática social resultante da integração de múltiplas dimensões
(biológica, sociocultural, ambiental e econômica).

4.4 A RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO E O CAMPO
PEDAGÓGICO INVESTIGADO
Como se viu anteriormente, aspectos da rede municipal de que
faz parte a creche investigada, ligados à sua tradição como um campo
educativo relativamente autônomo e a sua vinculação com o ensino, a
pesquisa e a extensão caracterizam as lógicas específicas de
65

A atuação no Conselho Municipal de Alimentação Escolar se trata de serviço
público, com mandato de quatro anos, podendo ter reeleição. Compõem o Conselho:
dois trabalhadores da educação, um titular do poder executivo, dois titulares de
famílias de discentes e dois titulares representantes da sociedade civil.
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funcionamento do jogo social da creche. Esse condicionante educativo
traz como marca uma concepção de educação infantil diferenciada
daquelas que emergiram em outros âmbitos.
O princípio de visão e de divisão pedagógica que opera sobre o
funcionamento das práticas na creche investigada pode ser encontrado
tanto nas diretrizes nacionais quanto nas diretrizes, nas orientações, nos
currículo e no projeto político pedagógico. Por sua vez, essa lei
fundamental se define pelo nomos constitutivo do campo da educação
infantil.
Nas diretrizes nacionais para a educação infantil, pode-se
encontrar um detalhamento da definição social de educação infantil
estabelecida pela LDB (1996), situando-a como “espaços institucionais
não domésticos”, “estabelecimentos educacionais públicos ou privados,
que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade”, em tempo
parcial ou integral66 (BRASIL, 2009, Art. 5º).
Concomitante, as diretrizes municipais da rede a qual faz parte a
creche investigada legitimam a função social de cuidar e educar,
traçando, a partir da definição das diretrizes nacionais, um detalhamento
da função educativa a que se destinam as práticas pedagógicas no
âmbito do sistema municipal de educação infantil em que se encontram:
[...] garantia de uma formação integral orientada
para as diferentes dimensões humanas (linguística,
intelectual, expressiva, emocional, corporal, social
e cultural), realizando-se através de uma ação
intencional orientada de forma a contemplar cada
uma destas dimensões como núcleos da ação
pedagógica. (ROCHA, 2010, p. 12 apud
FLORIANÓPOLIS, 2015d, p. 9)

Ao tomar como base uma concepção de criança reconhecida nas
diretrizes nacionais – como sujeito de direitos, ser histórico que, nas
relações sociais, produz sentido sobre o mundo social –, as diretrizes
municipais para a educação infantil da rede investigada ampliam o
entendimento da questão educativa na infância (FLORIANÓPOLIS,
2010), situando a construção do conhecimento pela criança no plano das
66

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(BRASIL, 2009, Art. 5º), “É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a
jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, a jornada com
duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição”.
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relações sociais nas quais elas se encontram inseridas (ROCHA, 2010).
O currículo de que orienta as práticas pedagógicas se define
oficialmente, conforme as diretrizes nacionais, pela articulação entre as
experiências das crianças e os saberes historicamente acumulados.
Disso, desdobram-se,, nas diretrizes municipais, a definição de duas
dimensões constitutivas da experiência social das crianças: o contexto
social e as experiências vividas como “[...] como agentes e como
receptores de outras instâncias sociais, definidas, portanto, no contexto
das relaç es com os outros” ROCHA, 2010, p. 14 . Desse modo, nas
diretrizes municipais, pode-se encontrar a indicação de uma “pedagogia
comprometida com a infância”, implicada em conhecer e considerar as
crianças em seus determinantes sociais e bases culturais que as
constituem, e em “[...] desvelar o que conforma e dá forma às diferentes
infâncias” ROCHA, 2010, p. 14 .
Princípios de visão e de divisão éticos, estéticos e políticos67 são
constitutivos do campo da educação infantil, cujo detalhamento das
implicações desses princípios para um projeto de educação pode ser
encontrado nos documentos pedagógicos da rede municipal da creche
investigada. Esses documentos (currículo e orientações curriculares)
situam, desde questões pedagógicas que devem ser tomadas, bem como
a atenção para que se mantenha o princípio de respeito às diferentes
culturas, identidades e singularidades, até questões sobre formas
democráticas de se garantir a participação das crianças nas decisões que
lhes dizem respeito e a liberdade de se expressar nas diferentes
manifestações artísticas e culturais.
Tomando o caso da alimentação, os princípios são explicitados no
reconhecimento oficial do respeito e diálogo às singularidades e
identidades constitutivas dos grupos, dos meninos e das meninas ao
planejar e avaliar as ações que envolvem o cotidiano das crianças, como,
por exemplo, a alimentação (FLORIANÓPOLIS, 2015d). Esse mesmo
princípio se explicita no imperativo ao se considerar a forma como cada
família se organiza, tomando isso como ponto de partida para pensar e
planejar a introdução do cardápio coletivo durante a transição alimentar
67

Os princípios éticos relacionam-se com aqueles da “[...] autonomia, da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e
às diferentes culturas, identidades e singularidades” (BRASIL, 2009, Art. 6º). Os
princípios políticos dizem respeito aos “[...] direitos de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática” e os princípios estéticos relacionamse aqueles da ordem da “sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade
de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais” (BRASIL, 2009,
Art. 6º).
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dos bebês na creche. O fundamento de práticas alicerçadas na ideia do
“[...] bebê como sujeito e não como objeto a ser alimentado”
(FLORIANÓPOLIS, 2015d, p. 43) pode ser considerado central na
constituição das regras sociais em torno da alimentação na creche.
No funcionamento pedagógico do jogo na creche, a relação entre
a alimentação e o pedagógico se define, particularmente, no âmbito das
“relações corporais”:
[...] nosso corpo, assim como o de cada criança,
traz consigo e comunica não somente
características e semelhanças físicas, biológicas.
Ele carrega marcas, fala quem somos, o que
experenciamos em relação a gênero, etnia, religião
e sexualidade. É e revela a nossa singularidade em
relação ao outro, nossa identidade. [...]. Do
mesmo modo, a forma como cuidamos do nosso
corpo ou do corpo do outro, como nos vestimos
ou vestimos as crianças, desde os bebês, como
arrumamos o cabelo, como damos banho,
alimentamos e seguramos as crianças ao longo do
dia
na
instituição,
revelam
tradições,
comportamentos, concepções de higiene, relações
de poder, afetos, entre outros. Todos estes modos
de ser e de lidar com o corpo (adulto e os das
crianças) não são constituídos de modo isolado do
mundo existente para além dos muros da
instituição (FLORIANÓPOLIS, 2012b, p. 2-3).

As orientações curriculares (FLORIANÓPOLIS, 2012b) da rede
investigada também enfatizam a necessidade de planejamento
pedagógico dos diversos momentos do cotidiano institucional, como a
hora da alimentação. A concepção é de que as práticas pedagógicas
relativas à alimentação no âmbito da educação infantil devam ser
pensadas.
Todas essas concepções pedagógicas subjacentes ao campo da
educação infantil são reafirmadas no projeto político da creche
investigada, que concebe a alimentação como ações de cuidado, cujas
práticas e relação precisam ser pensadas e constituídas de
intencionalidade pedagógica:
[...] há que se discutir e aprofundar diferentes
formas de organização e realização do
acolhimento às crianças na instituição,
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considerando inclusive os momentos da
acolhida/despedida,
higiene,
descanso
e
alimentação, no sentido de analisar criticamente a
perspectiva
mecânica
com
que
temos
desenvolvido estes momentos na unidade. (PPP,
2016, p. 44).

Concebido como um instrumento de intervenção e mudança da
realidade social, o PPP (2016) define como objetivo último da educação
o desenvolvimento de uma formação crítica capaz de reivindicar e exigir
igualdade de direitos e justiça social. Além disso, expõe que essa
intencionalidade da prática defendida só “[...] será possível na medida
em que o que for definido estiver sendo concretizado nos planejamentos
e aç es cotidianas dos profissionais e gestores da instituição” PPP,
2016, p. 3).
De acordo com o PPP (2016, p. 47), “cada profissional, ao
adentrar no espaço do refeitório, apropria-se dele como um lugar onde
as relações educativas se mostram presentes e fazem parte da
intencionalidade pedagógica da instituição”.
Na creche investigada, pensar a alimentação significa tomar
como ponto de vista “o ato de comer como um ato social”, que, ao
satisfazer uma necessidade humana, traduz-se em um aspecto
fundamental do desenvolvimento da identidade cultural (PPP, 2016, p.
44). Ao mesmo tempo em que é uma questão biológica, natural, a
alimentação também envolve aspectos sociais, como o
compartilhamento, a sociabilidade e a convivialidade (PPP, 2016).
Entre os princípios pedagógicos gerais anunciados no PPP
envolvidos nos momentos de alimentação da creche, o desenvolvimento
da autonomia consiste em uma das regras que regulam as práticas e as
relações educativas, pois se parte do princ pio que “alimentar-se é um
ato educativo” PPP, 2016, p. 47 . Não se pode, segundo o PPP (2016,
p. 46), omitir o papel pedagógico dentro desse espaço. Nele, a função
versou em “auxiliar as crianças nas aç es que ainda não conseguem
realizar sozinhas, afinal, somos mais experientes”.
Partindo de critérios pedagógicos, a necessidade de se pensar o
espaço do refeitório e os tempos da alimentação na rotina institucional
compreende os modos de organização destes contextos. Estes modos de
organização, por sua vez, são determinantes da produção e apropriação
cultural das crianças, na medida em que se toma a perspectiva do
refeitório como “um lugar de encontro e conv vio” PPP, 2016, p. 44 . O
PPP (2016) anuncia que “[...] um dos grandes desafios a serem
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superados diz respeito ao modo como organizamos os tempos e espaços
destinados alimentação das crianças na instituição” PPP, 2016, p. 44 .
Com relação à organização dos espaços e, particularmente, do
refeitório, parte-se do princípio de que:
[...] as aç es voltadas para o “cuidar e educar”
devem levar em conta que as crianças são dotadas
de expressividade, de curiosidade, de criatividade
e, sobretudo, da necessidade de se movimentar,
descobrir e redescobrir o mundo ao seu redor. A
constituição do espaço pedagógico (salas, parque,
corredores, refeitório, pátio, sala multiuso, ateliê,
quadra, horta, hall central etc.) precisa ser
necessariamente pensada a partir de tais
características,
possibilitando,
assim,
as
descobertas, as interações e a própria
ressignificação dos lugares da creche, para
brincar, interagir e se desenvolver. (PPP, 2016, p.
31).

Por fim, este tópico buscou situar quais documentos pedagógicos,
no contexto nacional e municipal agem sobre as concepções educativas
e as práticas pedagógicas, atuando na produção de um princípio de visão
educativo, particularmente, sobre as práticas alimentares. Vimos,
primeiramente, a definição de educação infantil e de crianças legitimada
no principal documento específico da educação infantil, em nível
nacional. Num segundo momento, vimos o detalhamento dessa
concepção nas diretrizes da rede municipal de que faz parte a creche
investigada, que acaba por determinar as implicações de uma concepção
educativa relacional para o trabalho pedagógico, no contexto da
educação infantil analisada. A análise desses documentos permitiu
identificarmos que, entre os condicionantes normativos-pedagógicos que
agem sobre as práticas pedagógicas nos momentos de alimentação da
creche investigada, o fato de que, nesses momentos, a construção do
conhecimento pela criança ocorre nas suas relações, envolvendo o
comer em coletivo, no âmbito das práticas pedagógicas em que se
encontram inseridas.
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4.5 A CRECHE INVESTIGADA SOB O PONTO DE VISTA DAS
POLÍTICAS INTERNACIONAIS
Criada recentemente, fruto de um projeto político internacional, a
instituição de educação infantil investigada iniciou seu atendimento no
ano letivo de 2015, abrangendo toda a faixa etária correspondente ao
nível da educação infantil (0 até 5 anos). O fato de seu financiamento
estar vinculado a uma política internacional exige que algumas
caracterizações desse processo sejam feitas.
O planejamento, a criação e a construção da creche investigada se
situam no âmbito de um “projeto de expansão e aperfeiçoamento da
educação infantil e do ensino fundamental” no município do qual faz
parte (BID, 2013; BRASIL, 2014), financiado, a partir do acordo entre o
município e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)68, com
prazo de execução de cinco anos. O contrato assinado entre as partes foi
aprovado, em nível municipal, no ano de 2012 (FLORIANÓPOLIS,
2012a) e, em nível federal, no ano de 2014 (BRASIL, 2014), com prazo
de 25 anos para o pagamento do empréstimo69.
Conforme os dados constantes no Projeto, a construção da creche
visa atingir uma “cobertura de 94% na pré-escola e de 38% em creches”,
e uma proporção de “crianças em tempo integral de 71% para creches e
66% para a pré-escola” crianças (ALFARO et al., 2013). Desses
resultados, pretende-se, com o financiamento do projeto de expansão,
atingir a universalização da pré-escola e a cobertura de 60% de creches.
Tomando como base a análise apresentada por Melgarejo (2017),
entre os determinantes do acordo e suas justificativas70, o argumento de
que a rede municipal de educação infantil do município de Florianópolis
68

Como apresenta a página oficial, o BID trabalha para “[...] melhorar a qualidade
de vida na América Latina e no Caribe. [...] melhorar a saúde, a educação e a infraestrutura [sic] através do apoio financeiro e técnico aos países que trabalham para
reduzir a pobreza e a desigualdade”. Sua atuação visa oferecer “empréstimos,
subsídios e cooperação técnica; e [...] pesquisas”. O Banco possui 48 paísesmembros, representados pela Diretoria Executiva e, conforme anuncia, entre seus
“clientes encontram-se: governos centrais, províncias, estados, município, empresas
privadas e organizações não-governamentais” (BID, 2018).
69
A contrapartida municipal anunciada foi de cerca de 60 milhões de dólares, os
quais, somados aos U$59.000.000 milhões tomados de empréstimo do BID,
totalizam um montante de R$ 260.000.000 milhões de reais (FLORIANÓPOLIS,
2013).
70
Tomamos como base, a análise apresentada por Melgarejo (2017), na pesquisa A
agenda do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a Educação: um estudo
do acordo com a Rede Municipal de Educação de Florianópolis.
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se encontra entre uma das melhores no contexto nacional, fato
construído a partir dos resultados a que chegou uma pesquisa de
avaliação, realizada durante os anos de 2009 e 2010, no âmbito da
Fundação Carlos Chagas (FCC), do MEC e do BID. A partir dos dados
avaliados, utilizando escalas de observação nos contextos das redes
públicas de educação infantil de seis capitais brasileiras (dentre as 27
capitais e o Distrito Federal), os resultados posicionaram a rede
municipal investigada em primeiro lugar entre as pesquisadas.
Segundo Melgarejo (2017), esses resultados levaram a uma
segunda avaliação71, dessa vez, realizada em todas as unidades
educativas pertencentes à rede municipal e concentrando-se apenas nela,
chamando para a ordem do dia, uma posterior proposta de expansão e
melhoria da educação infantil de tempo integral e também do ensino
fundamental. Nesse caso, a proposta foi concretizada no “projeto de
expansão e aperfeiçoamento da educação infantil e do ensino
fundamental no munic pio” BID, 2013; BRASIL, 2014 , pactuado com
o acordo de empréstimo do BID. Sob o argumento do sistema municipal
de educação ser uma das melhores redes de educação infantil, o projeto
constrói suas razões em torno da necessidade de expansão e melhoria da
qualidade da educação infantil e do ensino fundamental público,
revelando uma justificativa baseada na proposição: “melhores resultados
requerem maiores investimentos” MELGAREJO, 2017, p. 125 .
Nas análises de Melgarejo (2017, p. 125 , o argumento central, de
melhoria da qualidade da educação, assenta-se nessa proposição, na
argumentação tanto sobre o ensino fundamental quanto da educação
infantil. No caso desta última, o Projeto ressalta questões mais
específicas nas quais a rede municipal apresentou uma baixa pontuação
na avaliação. Ainda que este apresente “as melhores pontuaç es entre as
seis capitais brasileiras que participaram do estudo”, problematiza “a
debilidade na implementação das atividades pedagógicas na sala do
grupo”, “a falta de disponibilidade de materiais lúdicos e didáticos
adequados” e a “aus ncia de práticas baseadas no uso ativo da
linguagem e que incorporem noções básicas de ciência e da natureza
71

Cabe ressaltar que a avaliação é uma das condições de financiamento do BID. A
escolha pela FCC e pelas escalas a qual se realizou a avaliação de contexto, de
abrangência censitária, foi da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Havia uma
expectativa dos representantes do BID em realizar avaliação das crianças, o que não
foi aceito pela Diretoria de Educação Infantil. Uma segunda avaliação está agendada
para 2019, quando finaliza o prazo do empréstimo. Algumas pesquisas têm se
dedicado a analisar aspectos da avaliação realizada, mas não estão ligadas à FCC.
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incentivando a criança a explorar o mundo que a rodeia” ALFARO et
al., 2013, p. 3-4).
Dessa caracterização a que chegamos até aqui, podemos
questionar: qual concepção de educação se revela neste Projeto em que
se encontra vinculada a creche investigada? Acerca disso, a análise
econômica apresentada no acordo de empréstimo internacional do BID
para o município revela alguns aspectos dessa questão.
Quanto aos impactos econômicos do Projeto, no relatório
apresentado por Silva (2010) são apresentadas três hipóteses para a
avaliação dos seus benefícios sociais. Dentre eles, destacamos a terceira
hipótese, que sustenta o seguinte: “todos os estudantes da RME [Rede
Municipal de Educação] se beneficiarão da melhor qualidade de ensino,
a partir da implementação do projeto, produzindo externalidades
positivas para a economia do munic pio” SILVA, 2010, p. 8 . A análise
econômica dessa hipótese (monetização da hipótese) considera que a
criança que iniciar o ensino fundamental aos seis anos e cumprir os 12
anos de estudo com taxa de aprovação de 100% e sem distorção idadesérie, ingressará no mercado de trabalho com 18 anos, trabalhando até
os 65 anos, idade em que se aposenta (SILVA, 2010).
Nesse sentido, a concepção de educação que está por detrás do
projeto, quando vinculada aos impactos econômicos e a uma visão
economicista, passa a ser mensurada, como destaca Melgarejo (2017),
em termos de “capital humano”, ou seja, quanto vale, em termos de
monetização, o grupo populacional atendido pelo programa de educação
infantil e ensino fundamental?
Para o autor, a Teoria do Capital Humano, de Schultz (1973 apud
MELGAREJO, 2017), foi amplamente considerada na literatura
pesquisada “[...] como um dos principais fundamentos dos projetos de
Educação financiados pelo BID e outras organizaç es multilaterais”
(MELGAREJO, 2017, p. 142). Destaca, ainda, que a preocupação
revelada com a elevação da educação, desvela-se pelo viés da
empregabilidade. Nesse caso, não se trata de uma ascensão pela
aquisição de conhecimentos que possuem valor econômico, como
afirmou Schultz (1973 apud MELGAREJO, 2017), mas de se
desenvolver as habilidades e competências básicas para se almejar um
tipo de trabalho. De acordo com Melgarejo (2017, p. 139), o projeto
educativo por detrás do BID visa uma “adequação do „capital humano‟
dos países dependentes” a um tipo de trabalho, no qual se exige, “uma
mínima escolaridade para acessar as mais novas mercadorias, além de
uma força de trabalho disciplinada para o trabalho simples”.
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Além desse aspecto central, o fato de não se fazer qualquer alusão
à continuidade dos estudos de ensino superior “denota um tipo
espec fico de formação da força de trabalho: a formação para o trabalho
simples” (MELGAREJO, 2017, p. 133). Qualquer justificação em torno
da universalidade da educação básica brasileira de qualidade, em termos
de garantia de um direito universal e de igualdade de condições de
acesso a outras formações, que se seguem no percurso da formação
humana, como a científica, a profissional, a artística e a técnica, é
ausente na análise econômica apresentada. A função social expressa na
análise econômica do projeto apresenta uma conformação para a
reprodução de uma “classe trabalhadora disciplinada para as
necessidades do mercado de trabalho, por um menor custo e maior
efici ncia” MELGAREJO, 2017, p. 146 . Conforme Melgarejo (2017,
p. 139 , o projeto expressa “[...] uma capilarização da atividade do BID
na educação brasileira”, na qual, ao mesmo tempo em que procura
conformar um tipo de educação à população que usufrui da educação
pública, também adapta às determinações do mercado.
Além disso, com base na legislação mais recente (BRASIL,
2015a), o autor explica o grave problema de cálculo trazido na análise
econômica do projeto, com relação aos parâmetros de tempo de trabalho
e aposentadoria “dos 18 até os 65 anos, idade em que se aposenta” :
[...] na atual legislação trabalhista, uma mulher
que passa a trabalhar aos 18 anos, tem direito
aposentadoria aos 48 anos, desde que computados
30 anos de contribuição. Precisaria contribuir 33
anos para receber aposentadoria integral, aos 52
anos. Já o homem poderia se aposentar com 53
anos, ou com aposentadoria integral aos 57 anos.
(BRASIL, 2015a).

Portanto, na discussão sobre os determinantes oficiais que agem
sobre o contexto social investigado, ao posicionarmos a creche no
âmbito das políticas do município para a educação infantil, chegamos à
sua relação com o BID, que, por sua vez, revela uma contradição entre a
proposta economicista de educação, que subjaz o projeto de
financiamento da creche investigada, e a proposta pedagógica da rede
municipal de educação infantil.
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4.6 A CRECHE INVESTIGADA:
CONTEXTO SOCIAL

ESTRUTURA

FÍSICA

E

Entregue para funcionamento no ano de 2015, com início de sua
construção no ano de 2013, a nova estrutura de educação infantil pública
de tempo integral foi anunciada, na época de sua inauguração, como
modelo de referência para o Estado e o país (FLORIANÓPOLIS,
2015b), sendo a primeira unidade de educação infantil com padrão
internacional (FLORIANÓPOLIS, 2015c) de sustentabilidade no Brasil
(BRASIL/MEC, 2015b). Conforme anunciado pelo MEC e pela
Secretaria Municipal de Educação (FLORIANÓPOLIS 2015a), a
construção custou um montante de R$ 4,4 milhões, financiada com
verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do
Ministério da Educação e com recursos próprios da Prefeitura.
Localizada em um bairro com cerca de 9.340 habitantes, dos
quais, pelos menos 600 têm idade entre os 0 e 4 anos, em conformidade
com o último Censo do IBGE (2010). Localiza-se na área centro-oeste
da parte insular da cidade, próximo a regiões centrais, como o centro (há
aproximadamente três quilômetros) e a região do campus universitário.
Delimitadas, de um lado, pela baía sul da ilha e, de outro, por um morro
que atravessa uma grande parte da região central insular, as moradias do
bairro cresceram nas suas encostas, posicionadas de frente para a baía
que contorna a ilha.
De tradição pesqueira, o início de sua ocupação ocorreu por volta
de 1920 até 1943, dentro do próprio processo de expansão da cidade,
tornando-se, na década de 1960, área urbana, com a criação da Vila
Operária em 1942 (PPP, 2016). De lá para cá, o bairro vem crescendo e
expandindo-se, configurando basicamente como uma área residencial
urbana em um contexto marcado por fortes contrates sociais, culturais e
naturais.
A atividade local da comunidade, que girava em torno da pesca
mesmo depois da atividade indígena, com a colonização açoriana, sofre
um forte impacto com a construção de uma via rápida e um túnel nas
imediações do bairro na década de 1990. Boa parte da praia que havia
ali foi aterrada, assim como já havia acontecido na parte central da
cidade e, com isso, muitos ranchos pesqueiros foram extintos forçando a
busca por outros tipos de trabalho. Muitos problemas ambientais
decorreram com as obras de urbanização, principalmente com relação à
poluição de afluentes (PPP, 2016).
Com o aumento da população e a falta de trabalho relacionada à
extinção da pesca artesanal, persistem alguns moradores que resistem e
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vivem da atividade tradicional, a pesca, juntamente com aqueles que
trabalham em outras atividades, predominantemente, comerciais. O
bairro possui uma Associação de Moradores que mantém áreas públicas
de lazer, como é o caso do campo de futebol e do parque, sendo
abastecido por todos os tipos de estabelecimentos e instituições (posto
de saúde, escolas e educação infantil públicas e privadas, diversos tipos
de igrejas e de comércios).
Nesse contexto, a creche encontra-se situada entre o morro e a
baía, posicionada de frente para a principal avenida que corta o bairro e
para as casas que ficam na encosta no morro. As imagens, que seguem,
mostram os dois lados que marcam o entorno da instituição: a primeira,
mostra a creche e as casas na encosta do morro (Imagem 1) e, a segunda,
a creche vista desde essas moradias, que ficam de frente para a baía sul
que contorna a ilha (Imagem 2).
Imagem 1 - Creche e seu entorno

Fonte: Bruno Ropelato, ND Online, 9 fev. 2016 (MATHIAS, 2015).
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Imagem 2 - Creche (em construção) vista da encosta do morro

Fonte: Betina Humeres 19 mar. 2015 (PEREIRA, 2015).

Inaugurada em 19 de março de 2015, o processo de construção da
creche investigada tem como característica particular em relação às
outras instituições educativas da rede municipal de educação infantil, o
fato de ser uma obra construída seguindo padrões e critérios de um
sistema internacional de certificação para construção sustentável.
Aspectos, como sistemas de abastecimento de energia elétrica e de
aquecimento de água potável tratada por meio de energia solar, sistema
de aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis, iluminação
natural e conforto térmico e acústico, acessibilidade, qualidade do ar
interior e terrenos com 60 a 70% de área livre caracterizam a unidade
como uma construção sustentável, segundo critérios de qualidade
ambiental.
Para a Secretaria Municipal de Educação , a creche é “refer ncia
nacional em termos de sustentabilidade e cultura, contribuindo para a
divulgação deste ideal”, e sua própria “construção se torna um modelo
pedagógico a ser seguido por todos” FLORIANÓPOLIS, 2016b).
Vinculada a uma política de expansão e melhoria da qualidade da
educação infantil, a estrutura recente72 da creche tem, em sua
particularidade, além do fato de ser uma obra com padrão internacional
de sustentabilidade, ter sido financiada73 com verba pública, em âmbito
federal, e com capital internacional, no âmbito do BID.
72

Sua construção foi iniciada em maio de 2013, sendo concluída e entregue para
funcionamento no início do ano letivo de 2015.
73
A obra custou um montante de R$4,4 milhões, dos quais, R$2,5 milhões foram
recursos do governo federal e R$1,9 milhões, do BID.
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Construída em um terreno de cerca de 12.000 m2, segundo os
padrões arquitetônicos de instituições de educação infantil da Secretaria
Municipal de Educação (SME), a construção faz parte das instituições
do tipo “padrão SME”74. A estrutura física possui 1.182m2 e abriga 10
salas e um refeitório, com varandas pergoladas, cozinha, lavanderia, um
pátio coberto, sala multiuso, sala de direção e secretaria, supervisão, sala
de professores e de amamentação, além de banheiros infantis e adultos e
outros espaços com acessibilidade.
Nos espaços internos da estrutura foram instalados sistemas de
iluminação eficientes, como sensores de presença, dimerização da luz
das lâmpadas nas salas para o aproveitamento da luz natural, iluminando
artificialmente somente a quantidade necessária. Em alguns espaços da
creche, como o pátio coberto e o corredor, cujo teto é mais alto, há
aproveitamento da luz natural, dispensando o uso da iluminação elétrica.
Nas Imagens 2 e 3, seguir, vê-se algumas dessas descrições da creche:
Imagem 3 - Sala, acesso ao banheiro infantil e iluminação

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2015a.

74

Conforme a pesquisa de Bezerra (2013, p. 96), a partir do ano de 2005, a SME
adotou novo modelo padrão de construção das creches, na qual a estrutura interna
contém “[...] dez salas de atendimento, agrupando duas salas com banheiros comuns,
refeitório, pátio coberto, sala e banheiros exclusivos dos professores, cozinha,
depósito de material de limpeza, sala de material pedagógico, lavanderia, secretaria,
sala do diretor, sala de supervisor, sala multiuso, banheiros públicos para adultos. A
área externa possui parque infantil, grande área livre de areia, área coberta para
atividades e horta” BEZERRA, 2013).
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Imagem 4 - Pátio coberto

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

A parte externa da estrutura abrange uma horta mandala, parques
infantis, um espaço para atividades manuais, uma pequena quadra
poliesportiva e estacionamento para carros, bicicletas e carrinhos de
bebês.
Ainda que a racionalização do uso e aproveitamento da água e de
energia inclua no projeto da creche a preservação do “paisagismo
nativo, sem necessidade de sistemas de irrigação” e, mesmo que no
projeto e nos discursos oficiais também se apresente “dois pequenos
bosques com espécies nativas” FLORIANÓPOLIS, 2015a; BRASIL,
2015b), até o término da pesquisa esse espaço era inexistente. Com
relação à área externa e, em particular, a sua área verde, algumas
dúvidas se colocam acerca das espécies nativas, já que não havia sombra
nos parques, pela ausência de árvores e arbustos crescidos. Nas Imagens
5 e 6, que se seguem, podemos observar os espaços da parte externa da
creche.
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Imagem 5 - Horta mandala

Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis, 20 jan. 2016.
Imagem 6 - Parque, parte detrás da instituição

Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis, 20 jan. 2016.

Entre as características que fazem da unidade um “modelo em
edificações sustentáveis para fins educativos” BRASIL, 2015b),
destacam-se: os sistemas de abastecimento de eletricidade e de
aquecimento de água potável tratada, ambos por meio de energia solar.
Placas solares fotovoltaicas instaladas no teto da estrutura captam a
energia do sol para gerar eletricidade própria, o que torna a creche
autossuficiente no consumo de eletricidade (FLORIANÓPOLIS,
2015c). Interligada à rede elétrica pública (Celesc), caso esse gerador
solar forneça mais energia do que a necessária para atender à creche, o
excesso é transferido para a rede da Celesc como crédito para uso em
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outras instituições educativas (FLORIANÓPOLIS, 2015b). O
aquecimento da água potável, destinado aos chuveiros, cozinha e
lavanderia também é por energia solar.
Além dos sistemas de geração de eletricidade e de aquecimento
de água potável por energia solar, a estrutura também possui um sistema
de captação e aproveitamento de água de chuva, para fins não potáveis,
em torneiras do jardim e vasos sanitários. Esse sistema contribui para: a
“redução da velocidade de escoamento de águas para as bacias
hidrográficas em áreas urbanas, ajudando no controle de ocorrências de
inundaç es”, a “diminuição dos problemas das vaz es de cheias”, a
“redução do consumo e uso adequado da água potável tratada” e o
“fomento da consci ncia ecológica, trazendo benef cios pedagógicos”
(FLORIANÓPOLIS, 2015c).
Na Figura 1, a seguir, podemos visualizar o desenho da planta da
estrutura da creche no terreno em que está localizada. As placas pretas
que estão desenhadas no telhado amarelo são as de energia solar e
fotovoltaicas; já os círculos mais claros são os parques infantis com
areia; o retângulo em branco é o estacionamento pavimentado da creche;
a área cinza corresponde a de abastecimento.
Figura 1 - Planta da estrutura da creche no terreno em que está localizada

Fonte: Braga, 2015, slide 23.
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A estrutura comporta uma área de descarga de materiais, insumos
e alimentos frescos, próximo ao espaço do depósito da cozinha e
separada do acesso das crianças, em área restrita. A entrada da rua para
a creche possui um caminho coberto que delimita um dos parques e o
estacionamento (área branca).
Executada seguindo essas premissas de projeto e obra com
padrões de sustentabilidade, a construção da creche buscou atender os
pré-requisitos para obtenção da certificação internacional LEED75: “Selo
de Liderança em Energia e Desenho Ambiental”, para construç es
sustentáveis. O Selo é concebido e concedido pela Organização NãoGovernamental ONG americana “U.S. Green B
C
”
(USCGB), de acordo com critérios de racionalização de recursos
(energia, água, luz etc.) e orientação ambiental, atendidos por uma
construção. Ele visa atestar, por meio de uma sistema de classificação,
um princípio de visão e divisão em termos de sustentabilidade em
construções. Conforme a página eletrônica da ONG, “A certificação
LEED é um símbolo globalmente reconhecido de conquista de
sustentabilidade” 76. Neste sentido, o selo configura-se como um capital
simbólico da creche, legitimado, tanto pelo Estado como pelo BID,
fundamentalmente, por meio da cerimônia em torno da consagração da
estrutura física da creche e da entrega de certificado internacional.
Segundo Bourdieu (2008, p. 154), enquanto campo de poder, o
Estado constitui-se como “espaço de jogo onde os possuidores de
diversas formas de capital lutam”, em particular, “pelo poder sobre o
capital estatal que outorga poder sobre as diferentes espécies de capital”,
dentre elas, o capital. Ou seja, ao mesmo tempo que o Estado funda o
público, a creche, constituído em aliança com o setor privado, por meio
de capital privado, agrega a este público um capital simbólico. Assim, o
Estado, expressão organizacional de concentração do poder simbólico
(BOURDIEU, 2014), opera com o poder de conceder poder sobre esse
capital simbólico que a ONG propõe; e quando falam “um s mbolo
globalmente reconhecido”, dizem se tratar de uma espécie de capital
simbólico e que luta dentro do campo de poder do Estado para que o
capital estatal conceda poder sobre esse tipo de capital.

75

Leadership in Energy and Environmental Design.
Página eletrônica da U.S Green Building Council/LEED. Disponível em:
https://new.usgbc.org/. Acesso em: 24 out. 2018.
76
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Em vista disso, a creche só poderá receber a certificação após
avaliação, cujos critérios abrangem sete categorias77, que, por sua vez,
são o foco do projeto arquitetônico. Os pré-requisitos configuraram-se
nas condições a serem atendidas para que a construção da creche tivesse
direito a acumulação de pontos para certificação. A partir de uma
determinada pontuação, que pode variar de 40 a 110 pontos, a
construção pode ser certificada nas seguintes classificações:
“Certificada: 40-49 pontos”, “Prata: de 50-50 pontos”, “Ouro: 60-79
pontos” ou “Platina: mais de 80 pontos” USGBC, 2018)78. No caso da
creche imvetigada, a pontuação alcançada, conforme os pré-requisitos e,
segundo projeto arquitetônico, foi de 110 pontos, colocando-a como
apta para a classificação: “Platina” do Selo LEED (BRAGA, 2015, slide
10).
O símbolo da sustentabilidade que carrega a estrutura física da
creche é reconhecido no seu Projeto Político Pedagógico (2016). Já em
seu título, “Arte, diversidade cultural e educação ambiental na
perspectiva da inclusão e da sustentabilidade” FLORIANÓPOLIS,
2016a), revela esse reconhecimento do capital simbólico. Assim como, a
perspectiva pedagógica também coloca acento para a questão da
inclusão, que está contemplada na estrutura física da creche.
Com relação à manutenção da estrutura e dos padrões a serem
seguidos em conformidade o projeto arquitetônico, tem papel central a
Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) da Secretaria Municipal de
Educação na fiscalização e compromisso com os critérios de
sustentabilidade da estrutura da creche. Na vida cotidiana, tudo o que for
comprado para instalação, como lixeiras e ventiladores, por exemplo,
deve, antes de qualquer coisa, passar por esse órgão para uma avaliação.
Quaisquer obras e/ou compras relativas aos seus espaços interno e
externo, “devem ser comunicadas oficialmente e submetidas à
aprovação por parte dos técnicos do DIINFRA, os quais foram
responsáveis pelo projeto, fiscalização da obra e Certificação Green
Building da Creche” (FLORIANÓPOLIS, 2016b, grifo do autor).
Considerando que os parâmetros de sustentabilidade tenham
impacto na conscientização dos sujeitos e que não se pode negar o
caráter formativo disso, é preciso levar em conta que a certificação tem
77

As categorias de avaliação para Certificação LEED são: “Terrenos sustentáveis”;
“Efici ncia no uso da água”; “Energia e atmosfera”; “Materiais e recursos”;
“Qualidade do ambiente interno”; “Inovação em design”; “Prioridades regionais”.
78
Informações da página eletrônica da U.S Green Building Council/LEED.
Disponível em: https://new.usgbc.org/. Acesso em: 24 out. 2018.
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relação com a construção e a estrutura física da creche, mas não
necessariamente com as melhores condições para o trabalho pedagógico.
Assim ocorre com a água que sai pelas torneiras dos banheiros:
proveniente da gestão do escoamento das águas pluviais e do uso de
tecnologias economizadoras de água (equipamentos hidráulicos
específicos), a pouca pressão da água que saía em forma de chuveirinho
das torneiras fazia com que tivesse que acioná-la por diversas vezes para
que permitisse a completa retirada da espuma de limpeza, do mesmo
modo, pode-se pensar se tratar de um novo condicionamento de uso da
água, até que se imagina na situação de lavar a tinta ou a argila das mãos
de várias crianças, que irá requerer ainda mais o acionamento da água.
Outra questão que leva a pensar que a qualidade da construção
não necessariamente implica na qualidade das condições de trabalho
pedagógico, é o tamanho projetado para o espaço do refeitório: como
organizar a alimentação de 200 crianças em um único espaço durante os
momentos de alimentação, mantendo-o limpo e dentro de uma certa
organização, sem que que esses momentos se tornem apressados,
conturbados, barulhentos e, de certa forma, desgastante para quem nele
convive em curtos espaços de tempo e várias vezes ao dia. Um espaço
maior não propriamente daria conta de contemplar essas questões, mas
se considerássemos a construção não apenas de um espaço de refeitório,
mas dois, conjugados com a cozinha.

4.7 AS CRIANÇAS, FAMÍLIAS E PROFISSIONAIS DA CRECHE
INVESTIGADA
Para analisar as características gerais do total de crianças
atendidas pela creche, nesse momento, analisamos as fichas de
matrículas, documento obrigatório preenchido pelas famílias para o
acesso à vaga. Uma vez preenchido o documento, ele permanece o
mesmo nos anos seguintes, sendo atualizado ou incluído documentos
complementares com o passar dos anos da criança na instituição. Foram
analisadas 210 fichas, que corresponde ao total de crianças matriculadas
no ano de 2016 e, pelo fato de nem todos os dados serem preenchidos,
traremos os dados totais considerados em cada análise.
Grande parte das crianças que frequentam a creche nasceu na
própria cidade de Florianópolis (94%79 das crianças matriculadas). Uma
79

Os dados com os quais trabalhamos foram obtidos das fichas de matrícula
arquivadas na secretaria da instituição. Uma vez preenchidas a mão, pelas famílias,
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questão observada é que, por mais que a maioria das crianças seja
natural da própria cidade, suas mães e pais provêm de outros lugares,
revelando uma migração que é anterior à chegada da criança e uma
heterogeneidade social e cultural contornando a composição das
famílias.
Do universo de 175 respostas das mães com relação a sua
naturalidade, 46% delas são de Florianópolis e 54% de outras cidades do
Estado ou de outros Estados, sobretudo, da Região Sul do país. No caso
dos pais, essa configuração permanece quase a mesma: do universo de
112 respostas, 45% deles são de Florianópolis e 54% de outras cidades
ou, ainda, como é o caso, de outro país (Bulgária), sendo a maior parte
natural da Região Sul do Brasil.
Com relação à análise dos dados referentes aos pais, três
variáveis precisam ser consideradas quando se volta à atenção a eles.
Uma primeira é a quantidade considerável de ausência de informações,
atingindo 47% do total de 210 crianças matriculadas (98 fichas, das 210,
não traziam dados do pai). Isso pode sugerir algumas hipóteses, uma
delas é a de que a responsabilidade pela matrícula das crianças, e
consequentemente o preenchimento dos dados, fique muito mais a cargo
das mulheres do que dos homens. Outra hipótese, é de que pode se tratar
de famílias cujos pais e mães das crianças estejam separados, ficando a
criança sob total responsabilidade da mãe. Dito isso, importa sinalizar
que se trata de suposições extraídas do que é senso comum da realidade,
mas, por mais que sejam suposições e se situem em nível de senso
comum, é de bom senso afirmar que se trata de questões da ordem do
dia, e dizem respeito ao lugar ocupado e historicamente concedido à
mulher na sociedade.
Outras duas variáveis são específicas apenas aos pais e referemse: à ausência de registro na certidão de nascimento e ao seu
falecimento. Das 98 fichas sem dados do pai, 11% delas não continham
dados do pai por não haver registro em certidão, situação que nos
redireciona, mais uma vez, para a questão do gênero, sobretudo, em
relação às responsabilidades desiguais assumidas com a chegada de uma

essas fichas permanecem como registro individual de cada criança, sendo agrupadas
conforme o grupo que a criança faz parte no ano de 2016. É importante considerar
que as fichas são preenchidas no momento de entrada da criança na creche, não
sendo atualizadas. Assim, na ficha de uma criança que está no G6 em 2016 (entre 5
e 6 anos) pode ser que os dados preenchidos sejam de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos atrás.
Atualmente (2019), os dados são preenchidos diretamente no sistema, sendo
atualizados os dados de residência a cada rematrícula.
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criança. A segunda variável mobiliza pensar sobre os condicionantes
que incidem por detrás da condição de homem, especialmente, a da
juventude trabalhadora e moradora das periferias das cidades.
Segundo o PPP (2016), as famílias das crianças atendidas na
creche moram em casas próprias, alugadas ou cedidas e o saneamento
básico provém da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
(Casan), apesar de muitas delas enfrentarem problemas de esgoto e falta
de água tratada, mantendo-se com água da cachoeira que há no morro
que envolve o bairro (PPP, 2016).
Acerca da mobilidade das crianças, o PPP (2016) caracteriza que,
assim como a maioria de moradores que residem no bairro utilizam
transporte público e uma parcela tem automóvel ou moto, as crianças
também utilizam esses meios de transporte para chegar à creche, ou
ainda, os transportes escolares particulares. As que moram nas
proximidades, entretanto, não utilizam nenhum desses meios para se
deslocar até a instituição.
Grande parte das crianças vem de famílias constituídas de mães e
pais com ensino médio, cerca de 57% entre um universo de 127 mães, e
57%, entre um universo de 89 pais. De um modo geral, são
trabalhadores assalariados, empregadas e empregados em comércios da
cidade (atendentes, vendedores, operadores de caixa supermercados),
empresas (secretárias de escritórios, teleatendentes, auxiliares técnicos)
e setores de serviços (auxiliar de serviços gerais, serventes, cozinheiras).
Outra parte é formada por filhos e filhas de mães e/ou pais com
formação superior: 17% entre as mães, de um universo de 127 respostas,
e 10% entre os pais, do universo de 89 respostas, alguns deles atuando
como professores no sistema educacional. Outra parte é formada por
filhos e filhas de trabalhadores autônomos em atividades, como
pedreiro, pescador, mecânico, carpinteiro, jardineiro, empregada
doméstica, diarista, faxineira, manicure e marceneiro.
A diversidade de informações acerca da atividade econômica das
famílias permite uma generalização, na medida em que todas elas
compõem a classe trabalhadora. Também revela alto número de
desemprego, principalmente entre as mães, 45% delas, de um universo
de 191 respostas, e, em uma escala bem menor, entre os pais 13%, de
um universo de 122 respostas, colocando a creche como espaço
promotor dos direitos da infância, sem que isso fique restrito às
condições sociais de suas famílias, pelo contrário. Embora o alto
número de mulheres desempregadas corresponda a quase metade delas,
a creche é um importante instrumento de igualdade gênero para as
classes trabalhadoras.
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As famílias são compostas, em sua maioria, (85% das 182
respostas) por três a cinco membros, incluindo a/s criança/s, sendo que a
maior parte delas (58% de um universo de 183 respostas) é composta
por mãe e pai, além das crianças, podendo também fazer parte outros
membros, como avôs, avós, tias e tios. Outra parte (27% das 183
respostas) é formada apenas pela mãe e a/s criança/s.
Vê-se um perfil social que permite generalizar as crianças como
filhas e filhos de trabalhadores que, de um modo geral, emigraram de
outras partes do país e constituíram famílias nucleares na cidade, com o
nascimento da criança. Ainda que as subjetividades que constituem cada
família anunciem uma heterogeneidade cultural no contexto da creche,
não se pode deixar de negar um traço característico comum entre as
crianças e as famílias: revela um recorte que perpassa, principalmente, a
escolaridade de nível médio, são os filhos e filhas de uma geração da
escolaridade básica até o ensino médio. Isso leva que encontremos,
dentre as profissões, aquelas mais dominadas nos campos específicos
em que se encontram, mormente, no campo econômico e cultural.
Com horário de atendimento das 7h30m às 18h30m, nesse
período, diferentes categorias de profissionais trabalham na instituição.
Conforme o Quadro 3, que segue, situamos as diferentes profissionais
que compõem a creche, segundo o cargo, a função desempenhada, a
vinculação de contratação (município ou empresas terceirizadas) e a
jornada de trabalho semanal.
Quadro 3 - Profissionais da creche

Cargo
Professoras de
educação infantil

Função

Professoras
auxiliares de ensino
Professor de
educação física
Professor auxiliar
de educação
especial
Auxiliares de sala
Supervisão
Direção

Trabalho
pedagógico

Vinculação
Magistério

Jornada
20h/40h

Magistério

20h/40h

Magistério

20h/40h

Magistério

20h/40h

Civil
Magistério
Civil
ou
Magistério

30h
40h
40h

Quant.

45

(Continua)
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Cargo
Cozinheiras
Auxiliares de
serviços gerais
Vigilantes
Nutricionista

Função
Cozinha
Limpeza
e
manutenção
da estrutura
Segurança da
instituição
Planejamento
das refeições

Vinculação
Terceirizadas

Jornada
30h

Terceirizadas

30h

9

Terceirizados

430h

4

Terceirizada

40h

1

Total

Quant.
4

63

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora.

Os profissionais que compõem a parte pedagógica da instituição
são vinculados aos quadros do magistério e do civil, que, juntos, fazem
parte da categoria de servidores públicos municipais, tanto como parte
do quadro permanente quanto em caráter de admissão temporária. Os
demais profissionais são contratados por empresas terceirizadas e
vinculam-se aos serviços de alimentação (cozinha e nutricionista),
limpeza (serviços gerais), manutenção e vigilância da estrutura
institucional. Todas as categorias atuam diariamente na instituição, com
exceção da nutricionista, que acompanha um conjunto de unidades de
educação infantil da Rede Municipal. Com relação a esta profissional,
sua jornada é de 40h, portanto, é feita pela circulação entre as unidades
das quais é responsável. Como nos mostra o Quadro 3, 63 profissionais
atuam, diariamente, na instituição.
Nos Quadros, que seguem, observamos como se organizam os
turnos de trabalho, conforme o horário de atendimento da creche e a
jornada laboral das diferentes categorias de profissionais que
acompanham os grupos nas salas (Quadro 4) e a dos profissionais
terceirizados, que mantém a estrutura da creche (cozinha, limpeza,
manutenção) (Quadro 5).
Quadro 4 - Turnos de trabalho da instituição no acompanhamento dos grupos

Turno
Auxiliares de sala
Professoras
Matutino
7h30m - 13h30m
8h - 12h
Vespertino
12h30m - 18h30m
13h - 17h
Período de atendimento da instituição: das 7h30m às 18h30m
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora.
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Quadro 5 - Turnos de trabalho da instituição - profissionais terceirizados

Turno
Terceirizados
Matutino
7h30m - 13h30m
Vespertino
12h30m -18h30m
Período de atendimento da instituição: das 7h30m às 18h30m
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Em cada grupo de crianças atua uma professora e uma auxiliar de
sala, por turno (manhã e tarde), podendo uma mesma professora atuar
nos dois turnos com o mesmo grupo, caso a jornada de trabalho seja de
40 horas e caso se efetive numa mesma instituição. As professoras
auxiliares também atuam com os grupos de crianças, mas não fixo, visto
que são responsáveis por cobrir a hora-atividade das professoras.
Somam-se a essas profissionais implicadas no trabalho pedagógico.
àquelas vinculadas a outras funções, como as de supervisão pedagógica,
professor de educação física e professora auxiliar de educação especial.
Ao lado das servidoras municipais do quadro do magistério e
civil, fazem acontecer os serviços fundamentais da instituição, como a
alimentação, a limpeza, a manutenção e a segurança, as trabalhadoras e
trabalhadores terceirizados. Duas empresas (que fazem parte de uma
mesma propriedade) prestam diferentes serviços dentro da instituição,
uma de limpeza e segurança e outra de cozinha e nutricionista.
Não são poucos os condicionamentos a que estão expostas essas
trabalhadoras, particularmente, as cozinheiras. Primeiro, pela condição
de instabilidade do seu emprego, algumas profissionais exercem suas
funções como “volantes”, o que significa não ter um local de trabalho
fixo que lhe permita ser conhecedora das regras em torno do
funcionamento da alimentação. Segundo, pela baixa remuneração e
pelas condições a que são submetidas em seu trabalho, como a falta de
equipamentos e instrumentos, a sobrecarga de tarefas e a quantidade de
força envolvida no trabalho.
Entre esses profissionais que compõem a creche, podemos notar
como a dimensão educativa da alimentação reconhecida no Projeto
Politico Pedagógico se concretiza nas discussões entre si, feitas durante
os dias de “parada pedagógica”, na qual a instituição suspende o
atendimento às crianças para uma formação e planejamento de dia
inteiro. A rotina institucional de alimentação das crianças foi, durante a
realização da pesquisa de campo, pauta de uma dessas reuniões
pedagógicas. Na ocasião, foi socializado um texto, chamado “A comida
e suas linguagens” CAVALLINI; TEDESCHI, 2016) e dedicado tempo
para sua leitura e discussão em pequenos grupos.
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Isso nos leva a considerar que os profissionais da creche
investigada compartilham do reconhecimento da questão educativa
presente nos contextos de alimentação, o que implica situar as práticas
no refeitório dentro das concepções de educação e de infância
explicitadas no projeto político pedagógico da creche, que se liga ao
projeto educativo de infância do sistema municipal da qual faz parte.
Somam-se a esses agentes da instituição, também a Associação
de Pais e Professores (APP) e o Conselho de Escola. O primeiro, trata-se
de uma associação de representantes da sociedade civil, composta por
adultos responsáveis legais pelas crianças no âmbito da família e da
instituição, regida por estatuto próprio aprovado em assembleia geral de
seus associados. A finalidade dessa instância consiste em promover a
integração da comunidade educativa (crianças, famílias, profissionais e
comunidade) a partir de relações de cooperação entre as famílias e
profissionais (PPP, 2016,). O segundo, instituído por Portaria municipal,
constitui-se como órgão deliberativo, consultivo e fiscal, cuja finalidade
incide em deliberar as decisões da gestão institucional na forma de
colegiado.

4.8 ESPAÇO INTERNO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO
Internamente, a estrutura é formada por 10 salas, agrupando duas
salas com banheiros comuns, cada qual com uma varanda pergolada que
dá acesso à parte externa da estrutura (aos parques). Além dessas salas
dos grupos de crianças, ainda possui: 1 sala multiuso (utilizada por
todos os grupos), 1 pátio coberto, 1 refeitório, 1 sala de amamentação, 1
cozinha industrial, 1 depósito de alimentos, 1 sala de professores, com
banheiro exclusivo, 1 sala de material pedagógico, lavanderia,
secretaria, sala de direção, de supervisão e banheiros públicos acessíveis
para adultos.
Cada uma das 10 salas comporta um grupo de crianças, definido
conforme a faixa etária, com suas respectivas professoras e auxiliares
responsáveis. No Quadro 6 listamos como são nomeados esses grupos,
quais faixas etárias correspondem e o número-limite de crianças que o
compõem.
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Quadro 6 - Agrupamentos, faixas etárias e modos de organização dos
momentos das refeições

Nome/agrupamento
G1
G2

G2A
G2B

G3
Nome/agrupamento
G4
G4/5
G5/6
G6

G4A
G4B

G6A
G6B

Número-limite
de crianças
15
15
15
15
Número-limite
de crianças
20
20
25
25
25
25

Faixa etária
Menores de
1 ano
1 até 2 anos

Modos de
organizar

Primeiros
comer

a

2 até 3 anos
Faixa etária
3 até 4 anos
3 até 5 anos
4 até 6 anos
5 até 6 anos

Modos de
organizar
Organização
coletiva
da
alimentação
(140 crianças)

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora.

As quatro salas que agrupam as crianças maiores (grupos em
roxo), ficam localizadas no grande corredor que há na estrutura interna
da creche (Quadro 6). Nessas salas, os grupos de crianças são maiores,
tanto em quantidade, como em termos de proporção na ocupação do
espaço também. Os outros grupos, de crianças de 0 até 4 anos (grupos
em amarelo), ocupam as seis salas que ficam em frente ao pátio interno.
O limite de crianças por sala/agrupamento varia segundo a faixa etária,
permanecendo o mesmo número de profissionais (Quadro 6).
Na Figura 2, tem-se a distribuição desses espaços na planta baixa
da estrutura interna da creche: em verde, vê-se a distribuição das salas e,
em laranja, o espaço do refeitório:
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Figura 2 - Planta da estrutura interna da creche

Fonte: Braga, 2015, slide 7.

Faz parte dessa organização interna do espaço da creche um
trabalho pedagógico, cujas práticas envolvem os principais aspectos,
contemplados no seu PPP: observação e registro das relações educativas
junto às crianças; planejamento e avaliação das ações pedagógicas;
organização dos diferentes espaços de relações sociais; relações crechefamília; período de inserção; ações de cuidado; alimentação; descanso;
projetos coletivos; formação continuada e avaliação do PPP. Todos
esses aspectos, pode-se dizer, consistem no trabalho realizado pela
equipe pedagógica da creche, principalmente, a partir das práticas
pedagógicas realizadas diretamente com e entre os diferentes grupos de
crianças.
A observação, o registro, o planejamento e a avaliação consistem,
fundamentalmente, tal como se observa nas diretrizes nacionais, como
nas municipais em instrumentos da ação pedagógica na educação
infantil. Diferente de um currículo organizado em diferentes conteúdos
disciplinares (matemática, português, ciências, história, geografia etc.),
o planejamento decorre, partindo da assertiva da “articulação de
experi ncias”, trazida nas diretrizes nacionais e municipais da
observação e do registro das reais necessidades expressadas pelos
grupos de crianças na relação ao acesso aos bens e práticas culturais.
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A análise individual, coletiva e teórica das questões extraídas do
material pedagógico de que se compõe o conjunto dos registros constitui
os dados brutos do saber pedagógico, portanto, uma “documentação
pedagógica”, nos termos da abordagem italiana para a educação infantil
(GANDINI; GOLDHABER, 2002). Por conseguinte, a análise dessa
documentação pedagógica se materializa nos planejamentos tanto
coletivo como elaborados pelas professoras80 de cada grupo de crianças.
Estão envolvidas nas questões do planejamento: a organização
dos espaços-tempos das relações educativas, de reuniões e encontros
entre profissionais da instituição e as famílias; o período de inserção, da
alimentação, do descanso, das ações de cuidado como um todo e das
formas e possibilidades de registros das ações e relações pedagógicas.
Esse tempo requerido pelo planejamento do trabalho pedagógico
e adensamento de diferentes dimensões envolvidas – desde a relação
com as famílias, até as formas constantes de registro das relações como
dados da reflexão e da construção do saber contextualizado – se
materializa no que é chamado de “hora-atividade”, no interior das regras
do campo da educação infantil municipal investigada. Essas atividades
pedagógicas inerentes ao desempenho do cargo e da função implicam no
estabelecimento de uma jornada de trabalho com “limite máximo de 2/3
da carga horária para o desempenho das atividades de interação com as
crianças, sendo que 1/3 será destinada à atividades pedagógicas
inerentes ao exercício do cargo e função81” PPP, 2016, p. 38-39).
80

Conforme o projeto político pedagógico da creche investigada, “o planejamento
individual por grupo de crianças será realizado diária ou semanalmente, sob a
responsabilidade dos professores/as titulares, professores/as auxiliares e
professores/as de educação física que, articulados entre si, contarão com a parceria
das auxiliares de sala na formulação, ampliação e qualificação das diferentes
proposições e intencionalidades, em acordo aos documentos orientadores da
proposta pedagógica da rede municipal de Florianópolis” (PPP, 2016, p. 27).
81
Conforme Lei Federal no 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso
salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
(BRASIL, 2008). De acordo com a regulação vigente, o tempo destinado à horaatividade de professores e professores auxiliares com jornada semanal de 20 horas
na educação infantil é de 6h40m semanais e com jornada semanal de 40 horas, de
13h20m semanais. Para as atividades inerentes ao exercício do cargo e da função de
supervisores, o tempo destinado é de 12h semanais para jornada de trabalho de 40
horas por semana e de 6h por semana, para jornada de trabalho de 20 semanais.
Metade desse tempo deve ser cumprido no próprio local de trabalho e a outra metade
não necessariamente. O atendimento aos grupos de crianças cujas professoras se
encontram em hora-atividade é realizado por professores auxiliares, juntamente com
de Educação Física.
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Portanto, as condições que se colocam para o planejamento na
educação infantil e, particularmente, na creche investigada consistem na
observação e registro, bem como no processo reflexivo de que deriva a
análise dos materiais pedagógicos construídos. É condição para que se
concretize um planejamento, o processo de reflexão e também de
avaliação do conjunto de propostas intencionalmente organizadas e
desenvolvidas junto às crianças. Cada planejamento é feito da análise
dos registros produzidos em um dado contexto pedagógico.
Adiante, veremos de que materialidade se constitui o espaço do
refeitório para, posteriormente, adentrarmos aos modos de organização e
planejamento dos contextos alimentares. Feita a caracterização dos
espaços internos da creche, podemos agora entrar no espaço do
refeitório e lançar sobre ele uma lupa. Primeiramente, começamos por
caracterizar e espaço em si e suas materialidades.

4.9 ESPAÇO, ARTEFATOS E MATERIAIS DO REFEITÓRIO
Poderíamos imaginar o refeitório como um espaço fechado e bem
delimitado, tal como se apresenta na planta baixa da estrutura da creche
(Figura 2), mas, nesse caso, o refeitório também se caracteriza por ser
um espaço que se prolonga, se é que assim podemos definir.
Há três ligações que interconectam o refeitório com outros
espaços: uma janela de passagem para a cozinha, por onde as
cozinheiras interagem com os agentes do refeitório, uma grande
passagem para um dos parques externos junto com uma varanda, além
da entrada principal, que se dá pelo pátio interno (Figura 2).
O pátio interno, por onde se prolonga o refeitório, pelas suas
materialidades, constitui-se como um local de eventos coletivos, de
festas das famílias e aas reuniões pedagógicas, tal como de transição
para várias salas e outros espaços da creche:, parques, refeitório, sala de
professores e de amamentação. Fundamentalmente, é um lugar de
encontros sociais, como o que fora observado no primeiro dia de
observação no campo,, entre crianças e famílias, entre crianças e adultos
da instituição, e entre adultos, simultaneamente:
Era por volta de umas 9h20 quando cheguei ao
espaço do refeitório e encontrei com um grupo de
famílias e crianças entre 3 e 4 anos reunidas à
mesa que se encontra no pátio interno, próximo à
entrada do refeitório. Elas faziam um lanche
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matinal, que consistia em pães e café com leite,
este, servido em canecas plásticas azuis, todas
iguais. Dentre os familiares havia cerca de 10
mulheres e 3 homens. O movimento que gerou
este encontro deu-se com as crianças chegando do
parque e as famílias saindo da sala onde estavam
em reunião com a professora do grupo. Desta
movimentação, foi-se formando um encontro
entre crianças e as famílias, composto,
basicamente, de muito afeto. [...]. Passados cerca
de 20 minutos, todos se foram: as crianças ao
parque e os adultos, embora. [...]. (Registro 1º dia
de observação, 24 maio 2016).

Utilizado com vários fins e sentidos, o pátio interno configura-se
como um espaço com diferentes funções sociais, incluindo aquelas
relacionadas à alimentação.
Dentre as materialidades e os mobiliários que compõem o espaço
do refeitório, encontramos, basicamente, mesas, cadeiras e um buffet,
onde se disponibilizam os alimentos, os pratos de vidro e talheres (facas,
garfos e colheres) de inox. Os mobiliários são todos de altura baixa,
adaptados aos tamanhos das crianças. O buffet fica posicionado bem
próximo à janela de passagem para a cozinha, o qual é formado por
cubas de inox que armazenam os alimentos quentes durante as refeições,
e possui um reservatório para manter uma quantidade de água quente
esquentando as cubas, entretanto, no dia a dia, esse sistema não é ligado
e encontra-se em desuso, pois há relatos de vazamento de água e
também que o uso é dispensável em comparação ao risco que pode
representar a alguma criança.
As duas mesas retangulares maiores presentes no espaço do
refeitório comportam seis lugares e as demais mesas quatro lugares cada
uma (Imagens 7 e 8). Isso quer dizer que, no total, há 44 lugares nas
mesas que compõem o refeitório. De um modo geral, as mesas grandes
são utilizadas pelos grupos de crianças menores que, por comerem todos
juntos, são acomodados nelas, mas isso não quer dizer, necessariamente,
uma regra fixa, em razão de que alguns pequenos grupos também são
acomodados nas mesas menores próximas a essas maiores. Na
alimentação dos grupos entre 3 e 6 anos, todas as mesas são utilizadas
indiscriminadamente pelas crianças. As cadeiras, pequenas, são todas
padronizadas, de cor bege clara, relativamente pesadas e individuais. Na
Imagens 7 e 8, a seguir, podemos visualizar a configuração dos
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mobiliários no espaço, além da porta de vidro que dá acesso à varanda e
ao parque externo (Figura 7).
Imagem 7 - Mobiliários do refeitório

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).
Imagem 8 - Mobiliários do refeitório

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

De acordo com as Imagens 7 e 8, em uma das paredes são
afixados os cardápios oficiais, para que possam ser consultados.
Prescritos pela nutricionista, cada semana há um cardápio diferente,
ainda que, algumas vezes, não seja possível de ser levado à risca.
Condicionado às entregas de insumos e alimentos frescos ou maduros,
fica dependente de sazonalidades climáticas, até questões econômicas,
políticas e administrativas. Além disso, embora o pedido dos alimentos
seja feito pela nutricionista, esse trabalho necessita de informações reais
fornecidas pelas cozinheiras da creche. Assim, se de um lado, a
nutricionista prescreve os alimentos e participa da escolha dos mesmos,
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de outro, são as cozinheiras que informam e colocam em prática esse
cardápio, muitas vezes, tendo que adaptá-lo por contingências várias,
seja pela falta de alguns alimentos ou por não estarem em condições
apropriadas.
De um modo geral, as refeições de almoço e janta consistem em
preparações em torno dos seguintes alimentos: arroz, feijão, ovos,
lentilha, polenta, macarrão, carne bovina, suína e frango, batata, batatadoce, abóbora, aipim, chuchu, cenoura, beterraba, couve-flor, tomate e
cereais, como aveia, além de alface, acelga e salsinhas colhidas da horta.
O cardápio do lanche da manhã, geralmente, era composto de café com
leite, iogurte, pão branco com geleia, pão integral com doce e bolachas
de água e sal. O lanche da tarde geralmente consistia em uma fruta, que
podia ser banana, mamão, maçã, ou salada de frutas com iogurte e aveia.
As paredes do espaço também o delimitam e comunicam. Em
uma delas, há um quadro em branco e preto feito em mosaico de
azulejos, construído diretamente sobre a parede da estrutura, que dá
forma a três crianças em roda com notas musicais ao fundo, remetendo a
um sentido de movimento e som quando se contempla a obra, como
exposto na Imagem 9.
Imagem 9 - Artefatos do refeitório

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

Na Imagem 10, que segue, podemos ver o quadro, o buffet, duas
pias de altura baixa para lavar as mãos, espuma de limpeza e papel
toalha, que ficam localizadas na parede próxima à entrada principal que
delimita o refeitório do corredor:
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Imagem 10 - Artefatos do refeitório

Fonte: registro da pesquisadora (2016).

Como se pode observar, duas janelas de vidro fazem a ligação
entre o espaço do refeitório e o final do corredor (Imagens 9 e 10). Por
diversas vezes, na rotina da alimentação na creche, pôde-se ver que, à
medida que os familiares iam chegando para buscar suas crianças e estas
ainda se encontravam no refeitório, geralmente na última refeição, a
janta, eles posicionavam-se nessas janelas e ali ficavam observando,
pois o acesso de adultos no espaço fica restrito aos profissionais da
creche, que vestem toucas descartáveis. Por outro lado, os registros de
campo indicando que “familiares observam as crianças comendo pelas
janelas de vidro do refeitório”82 permitem definir que essas duas janelas
também se configuram como espaços de comunicação e não,
imperiosamente, como separação.

4.10
O
TEMPO
DA
ALIMENTAÇÃO
NA
ROTINA
INSTITUCIONAL DA CRECHE E NOS MODOS DE
ORGANIZAÇÃO
Considerando o funcionamento da instituição, das 7h30m às
18h30m, e que as crianças permanecem nela em jornada de tempo
integral, são oferecidas quatro refeições no curso da rotina: o lanche da
manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Com exceção de dois
82

Vide Registros de 3 de junho de 2016, sexta-feira, janta; 7 de junho de 2016,
terça-feira, janta; 14 de junho de 2016, terça-feira, janta; 7 de julho de 2016, sextafeira, café da manhã; 4 de agosto de 2016, janta.
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grupos, um de bebês até 1 ano de idade e outro entre 1 e 2 anos, ambos,
formados por crianças novas na creche, todos os demais oito grupos
utilizam o espaço do refeitório para realizar todas refeições que
perfazem a rotina institucional da creche, o que corresponde a cerca de
170 crianças. Nesse sentido, a análise da planta baixa do projeto
arquitetônico da creche (Figura 2) permite colocar a questão sobre o
tamanho projetado para o espaço do refeitório, tendo em vista o número
de crianças que o frequentam diariamente, quatro vezes ao dia.
A primeira refeição, que consiste no lanche da manhã, acontece a
partir das 8h, com o início do turno das professoras, e tem duração de
não mais que 1 hora. Nesse momento, o lanche é feito no refeitório, e
geralmente entre o coletivo de crianças próprio de cada grupo.
O almoço começa a ser servido a partir das 10h30m, com a
chegada das refeições nas duas salas dos grupos de bebês que não
frequentam o refeitório e, no refeitório, para os outros dois grupos de
crianças entre 1 e 3 anos. Estes dois grupos que frequentam o refeitório
têm dinâmicas distintas de alimentação, conforme veremos em capítulo
posterior. Tendo em vista uma organização diferenciada da alimentação,
para as crianças dos grupos entre 3 até 6 anos, por volta das 10h45m, as
professoras responsáveis por esses grupos começam a se organizar no
refeitório para receber a chegada delas. Conforme se verá mais adiante,
nas dinâmicas de funcionamento dos momentos de refeição, durante o
almoço e a janta, os grupos não comem entre o seu coletivo, mas entre
um coletivo maior, formado por crianças entre 3 até 6 anos. O almoço
desses grupos tem início um pouco antes das 11h e não ultrapassa o
horário das 12h, no qual se encerra o turno matutino das professoras.
No período da tarde, a partir das 13h, início do turno vespertino
das professoras, começa a ser servido o lanche da tarde, que se encerra
por volta das 14h. A partir das 15h30m, tem início o serviço de janta,
com a entrega das refeições nas duas salas de bebês e com a chegada do
grupo entre 1 e 2 anos no refeitório. Passados cerca de 10 minutos, é o
grupo de crianças entre 2 e 3 anos que inicia sua alimentação. Quando
esses dois grupos estão encerrando a refeição, geralmente quando estão
servindo a sobremesa, tem início a movimentação de professoras dos
grupos que se alimentam na organização do buffet. Pouco antes das 16h
já tem início a janta desses grupos, não ultrapassando o horário das 17h,
em que se encerra o turno das professoras.
No Quadro 7, a seguir, vemos o horário de início de cada uma das
quatro refeições
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Quadro 7 - Início das refeições e turnos de trabalho das professoras
Horário de
Refeições
Turnos das professoras
início
Lanche da manhã
Início turno matutino professoras
8h
Almoço
10h30m
Lanche da tarde
Início turno vespertino professoras
13h
Janta
15h30m
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora.

No Quadro 8, observamos como os horários das refeições se
distribuem na rotina institucional e consoante à jornada de trabalho das
profissionais que fazem acontecer os momentos de alimentação na
creche: o verde corresponde à jornada de trabalho das auxiliares de sala
e profissionais terceirizadas; o azul, das professoras; e, em laranja,
destacam-se os momentos de alimentação dentro da rotina da creche.
Quadro 8 - Horários da alimentação, segundo a jornada diária de trabalho das
diferentes profissionais da creche

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora.

No período de 11 horas, que perfaz o tempo de funcionamento da
rotina institucional, das 7h30m às 18h30m, os momentos de alimentação
encontram-se inseridos no tempo de trabalho pedagógico com as
crianças. No número total de 8 horas diárias de que faz parte esse tempo,
pelo menos metade dele, cerca de 4 horas são dedicadas à alimentação.
Isso significa que o tempo da alimentação na rotina da creche ocupa,
pelo menos, metade do número de horas do trabalho pedagógico de que
se compõe a rotina e na qual se estruturam as práticas e relações
educativas, o que, por seu turno, corresponde a pouco mais de um terço
do tempo institucional (11h).
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Como se observa anteriormente no Quadro 8, pelo fato dos
cargos de auxiliares de sala configurar jornada de trabalho diferenciada
do magistério, os horários de entrada e saída da atividade laboral das
professoras e auxiliares de sala são determinantes na organização do
espaço-tempo da alimentação na rotina da creche. As refeições do
almoço e da janta, por exemplo, precisam estar bem determinadas para
que todas as crianças possam comer antes que se encerre o turno das
professoras. Essa presença da rotina alimentar no tempo pedagógico da
creche impõe a necessidade de pensar e problematizar as relações
educativas nesses contextos. Assim, é possível pensar que a criança só
aprende em momentos chamados de “atividades pedagógicas”,
sobretudo, com esse peso que tem a rotina alimentar?
A seguir, apresentamos o Quadro 9 com os horários das refeições
de almoço e janta, conforme os grupos etários.
Quadro 9 - Horários das refeições do almoço e janta, segundo a faixa etária

Refeição
Almoço

Janta

Faixa etária
0 até 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 até 6 anos
0 até 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 até 6 anos

Horários
10h30m
10h40m
10h50m
15h30m
15h40m
15h50m

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora.

No interior da rotina institucional da creche, portanto, os
momentos em torno da alimentação no refeitório correspondem a uma
quantidade considerável de tempo dessa rotina e também um peso
estruturante das práticas e relações educativas. Nesse contexto, durante
as refeições do almoço e da janta são planejados no âmbito de um
projeto coletivo entre os grupos de crianças de 3 a 6 anos (G4 ao G6),
chamado de projeto refeitório.
O projeto entende a organização da alimentação na creche como
determinante na produção da cultura entre as crianças, uma vez que o
espaço é reconhecido como “[...] um lugar de encontro e convívio, e de
desenvolvimento da autonomia e de processos de participação” PPP,
2016, p. 45). A partir disso, organiza-se de modo a pensar a alimentação
como possibilidade de interações entre as crianças, que não aquelas
restritas ao seu coletivo de grupo. Para os momentos de almoço e janta,
os quais se dispõe em torno do buffet, é prevista uma organização de
chamada de pequenos grupos de crianças de cada um dos seis Grupos
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que participam do projeto, totalizando cerca de 140 crianças. Nessa
configuração, as crianças entre 3 e 6 anos podem se encontrar no
refeitório com outras crianças que não fazem parte do seu grupo etário.
É possível verificarmos outras redes de sociabilidade que se formam
entre as crianças e são mantidas no contexto da alimentação: irmãos,
irmãs, primos, primas, vizinhas, amigas de bairro etc. Ao passo que
esses grupos, que se encontram no refeitório e alimentam-se juntos, vão
terminando as refeições e indo embora, outros pequenos grupos vão
sendo chamados.
A dinâmica de revezamento entre as profissionais dos seis grupos
participantes para o exercício de funções no espaço do refeitório se dá
em duas grandes frentes: a equipe de dentro do refeitório e o grupo
responsável pela organização e chamada das crianças. A primeira delas
é formada por uma equipe de três profissionais de sala (professoras ou
auxiliares de sala), cada uma delas, representando um grupo diferente,
que permanecem dentro do espaço do refeitório realizando funções
educativas de auxílio às crianças durante sua alimentação. De um modo
geral, uma professora se posiciona em frente ao buffet e auxilia as
crianças a se servirem; outra, fica em uma mesa mais afastada, servindo
a fruta que é oferecida de sobremesa após as refeições salgadas; e outra,
circula pelo espaço, ajudando as crianças que comem. Soma-se a este
grupo de três professoras e/ou auxiliares de sala, uma profissional dos
serviços gerais, responsável pela manutenção da higiene das mesas, do
buffet e do espaço.
Como orienta o PPP da creche, dentro do refeitório, durante os
momentos de almoço e janta, permanecerá “[...] uma equipe composta
por quatro adultos, dentre eles, três profissionais de sala que, juntos, sem
distinção de tarefas farão a supervisão e o incentivo ao buffet, às mesas,
inclusive às frutas e ao descarte” PPP, 2016, p. 50 .
Para as professoras que ficam no atendimento dentro do
refeitório, durante os momentos de almoço e janta, o tempo diário
dedicado aos momentos de alimentação corresponde há cerca de 1 hora
para cada refeição, considerando que o início das refeições para os
grupos de 3 a 6 tem início um pouco antes das 11h e das 16h e concluise um pouco antes das 12h e das 17h. Dessa maneira, totaliza 2 horas do
total de 8 ou 4 horas que pode corresponder sua jornada de trabalho, na
qual sua prática pedagógica se dá no espaço da alimentação e no âmbito
de um projeto coletivo.
A segunda frente de organização da alimentação na rotina da
creche é formada por um quarto grupo, dentre os 6 que participam do
revezamento das atividades no refeitório, cujas profissionais e crianças
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ficam responsáveis por pensar e organizar o espaço do refeitório e fazer
a chamada de pequenos grupos de crianças nas salas. Essa chamada vai
sendo feita a partir do acompanhamento dos movimentos de ocupação e
esvaziamento do refeitório, sem perder de vista o tempo-limite de
término das refeições. Conforme orienta o projeto PPP da creche, os
grupos responsáveis por esta tarefa “[...] não serão incluídos na equipe
de dentro do refeitório durante a quinzena em que estiverem exercendo
as funç es de organização do espaço e chamada das crianças” PPP,
2016, p. 50). Nessa tarefa, desempenhada por um único grupo e suas
duas profissionais é comum ver parte do coletivo, adultos e crianças
empenhados na função, é possível encontrar duas ou mais crianças
ajudando professoras e/ou auxiliares nas chamadas.
No espaço diversificado de relações que se formam com a
organização do projeto refeitório, as interações entre crianças, a
ampliação da autonomia, que inclui a participação delas nos modos de
organização, tornam-se importantes princípios de reflexão sobre a
prática.
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5. PROCESSO PRODUTIVO-REPRODUTIVO DAS CRIANÇAS
NAS PRÁTICAS COLETIVAS DO COMER NO CONTEXTO
EDUCATIVO
Assentados no paradigma da criança como “ator social”, os
estudos do campo da sociologia da infância vêm tomando as ações,
relações e condições sociais de existência das crianças, refutando a ideia
até então dominante na teoria sociológica acerca da incapacidade,
invisibilidade e passividade de ação delas. A própria definição
etimológica do termo infância foi assentada na perspectiva da ausência:
infans como aquele “sem fala”. Em contrapartida, desde os anos de
1980, os estudos sociais da infância vêm situando as crianças como
atores na sociedade, seres sociais inseridos em um dado contexto social
que constroem seus mundos a partir do desenvolvimento da linguagem
na interação com outros (JAMES; PROUT, 2005; CORSARO, 2002).
No interior desses estudos, Alanen (2014) apresenta um debate
crítico às dicotomias da teoria social moderna que esses estudos vêm se
demarcando, sobretudo no âmbito das macro perspectivas e dos micros
processos.Para o autor, o campo da sociologia da infância enfrenta,
atualmente, a superação de polaridades entre:
(1) micro-sociologias das crianças, que
concentram suas análises diretamente nas crianças
como (inter) atores em seus mundos sociais
cotidianos, e (2) macro-sociologias da infância
que tomam a infância como um elemento das
estruturas sociais, ou uma estrutura em si mesma,
com as crianças como “ocupantes de posições
nestas estruturas” ver, por exemplo, ALANEN,
2001; HENGST; ZEIHER, 2005). O trabalho
sociológico de Bourdieu pode ser usado como um
modelo de pensamento para colmatar esta lacuna
que atualmente dificulta o avanço teórico e
metodológico no Estudo Social da Infância.
(ALANEN, 2014, p. 41).

O fato dessas duas perspectivas se assentarem no paradigma da
criança como ator social indica que apenas afirmar que as crianças são
atores sociais, pode não parecer suficiente para esclarecer de que ponto
de vista está sendo tomado o ponto de vista do ator social, pois esta
perspectiva tem sido utilizada, algumas vezes, sem uma definição
teórica clara (ALANEN, 2017).
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No quadro sociológico, a perspectiva bourdieusiana inscreve-se
na recusa ao quadro dicotômico pelo qual se delineava o paradigma da
teoria social moderna. Da crítica ao que chama de pensamento
escolástico, no qual se forjaram as dicotomias da modernidade
(estrutura-ação,
indivíduo-sociedade,
objetividade-subjetividade),
Bourdieu (2001) operacionaliza com o conceito de habitus. Uma de suas
principais funções consiste em:
[...] descartar dois erros complementares, cujo
princípio é a visão escolástica: de um lado, o
mecanismo segundo o qual a ação constitui o
efeito mecânico da coerção de causas externas; de
outro, o finalismo segundo o qual, sobretudo por
conta da teoria da ação racional, o agente atua de
maneira livre, consciente. (BOURDIEU, 2001, p.
169).

A noção de agência da criança orienta-nos como perspectiva
subjacente ao paradigma da criança como ator social, que toma como
ponto de partida a perspectiva bourdieusiana, na qual “[...] os agentes
sociais são dotados de habitus, inscritos nos corpos pelas experiências
passadas (BOURDIEU, 2001, p. 169). Conforme Corsaro (2002), o
conceito de habitus de Bourdieu funciona como ferramenta analítica de
mediação entre condicionamento social da ação e produção da
subjetividade.
Nesse caminho, procuraremos adensar o conceito de agência das
crianças utilizando o conceito de habitus – tomado como disposições
incorporadas – como categoria para analisar os modos como se
constroem as práticas sociais das crianças em suas relações sociais
envolvendo os momentos de alimentação no espaço coletivo do
refeitório. Essas disposições são resultantes das capacidades das
crianças geradas das relações de tensão e conflito entre determinantes e
possibilidades de ação.
Ao mesmo tempo, isso significa considerar as crianças como
atores sociais que constroem sentidos sobre o mundo social nas
interações com os adultos e nas condições em que se encontram
inseridas suas relações sociais. Visto que, se por um lado, a perspectiva
das crianças como atores sociais abre um campo de conhecimento que
permite entender as articulações entre estrutura e agência, entre
objetividade e subjetividade; por outro, isso também radicalizou o
acento nos significados atribuídos pelas crianças nas interações,
deixando de lado uma reflexão necessária, sobre as instâncias de
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produção desses significados. Ou seja, não dando muita importância
para sua condicionabilidade e para possibilidade de pensar como essas
instâncias agem na produção e reprodução da ordem social.
No entanto, esse momento foi necessário, pois consolidava um
campo de estudos sociais assentados em um outro paradigma social da
infância, crítico ao paradigma sociológico dominante. Nesse quadro, a
sociologia da infância toma como tarefa principal desenvolver estudos
que situem a agência das crianças em contextos específicos (PROUT;
JAMES, 2005).
Porém, o desafio de complexificar e aprofundar determinados
conceitos já bem estabelecidos no campo permanece. Nessa direção,
tomamos como tarefa articular conceitos da teoria social com aqueles da
sociologia da infância. Consideramos que a problemática da alimentação
das crianças no espaço coletivo da creche nos permite articular os
conceitos de habitus, interesse e jogo (BOURDIEU, 2001) com a
agência das crianças e com o paradigma da criança como ator social.
Para além de identificar dicotomias, a dialética mostra a interação
entre o que seriam unidades separadas e isso significa olhar para os
dados buscando identificar as relações de confronto e de tensões entre
determinantes e possibilidades de ação que as crianças, nas relações com
os adultos e com seus grupos de pares83, enfrentam.
Entendido como um conjunto de disposições adquiridas e
socialmente constituídas (BOURDIEU, 2004), o conceito de habitus
permite-nos operar com a relação entre objetividade e subjetividade de
que é feito o conhecimento prático, no qual aprendemos maneiras de
portar o corpo, modos de comer, de se sentar à mesa etc., e que se
manifestam em disposições incorporadas nas práticas sociais. Em
Bourdieu (2002, p. 163), o conhecimento prático pode ser visto como
produto da “[...] dialética da interiorização da exterioridade e da
exteriorização da interioridade”. Apesar de alguns estudos fazerem a
crítica à unicidade e à sistematicidade do habitus, o próprio autor não
deixou de ressaltar o conflitivo e o dialético que caracteriza o processo
de incorporação de disposições.
No mesmo sentido, ele também chama a atenção para uma leitura
do habitus como princípio imutável, fatal e exclusivo (BOURDIEU,
2001). O outro lado da sistematicidade e constância do habitus se afirma
pelo seu princípio contraditório, flutuante e variável.

83

O uso do termo “pares” se efere ao grupo de crianças que compartilha atividades
diárias em sua rotina.
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Conforme Bourdieu (2001), o grau desses princípios depende da
condicionabilidade do contexto social em que está situada a produção
das práticas. Crítico ao modo de pensar substancialista, o sociólogo
rejeita as leituras e usos de um habitus monolítico e imutável:
Como não perceber que o grau em que o habitus é
sistemático (ou, ao contrário, dividido,
contraditório), constante (ou flutuante e variável)
depende das condições sociais de sua formação e
de seu exercício, e que então pode e deve ser
medido
e
explicado
empiricamente?
(BOURDIEU, 2001, p. 79, grifo do autor).

Buscando romper com as abordagens que reproduzem um modo
de compreender o mundo social assentadas nas dicotomias
estrutura/ação e objetivismo/subjetivismo, sua intenção ao construir o
conceito de habitus como uma ferramenta analítica foi:
Acima de tudo, reagir contra a orientação
mecanicista de Saussure (que, como mostrei em
Le sens pratique, concebe a prática como simples
execução) e do estruturalismo. Aproximando-me
neste caso de Chomsky, em quem eu encontrava a
mesma preocupação de dar uma intenção ativa,
inventiva, à prática [...], eu queria insistir nas
capacidades geradoras das disposições, ficando
claro que se trata de disposições adquiridas,
socialmente constituídas. Percebe-se a que ponto é
absurda a catalogação que inclui no estruturalismo
destrutor do sujeito um trabalho que se orientou
pela vontade de reintroduzir a prática do agente,
sua capacidade de invenção, de improvisação.
(BOURDIEU, 2004, p. 25, grifos do autor).

Na perspectiva bourdieusiana, a superação das oposições –
objetivismo/subjetivismo, ação/estrutura –, assentadas pela teoria social,
situa a relação entre essas falsas dicotomias como princípio da relação
dialética entre condições objetivas e disposições incorporadas. Para isso,
é necessário retornar ao conhecimento praxiológico e conceber a prática
dos agentes como produto das contradições produzidas pela capacidade
inventiva e ativa da prática dos agentes e a sua condicionabilidade.
O conceito de habitus com base na perspectiva bourdieusiana só
pode ser compreendido se tomado em relação com outros conceitos

173

desenvolvidos pelo autor, sobretudo, o de campo. Nessa perspectiva,
“[...] o que é certo para os conceitos é certo para as relações, que só
adquirem significado dentro de um sistema de relaç es” BOURDIEU;
WACQUANT, 2008, p. 133). Ou seja, os conceitos de habitus e campo
só podem ser compreendidos a partir das relações e, portanto, de um
modo de pensar relacional. Em Bourdieu e Wacquant (2008, p. 134),
“pensar em termos de campo é pensar relacionalmente”. Assim, o
campo pode ser definido como espaço de forças e de lutas, tal como o
espaço das relações sociais na creche; e o habitus corresponde a um
sistema de disposições que funcionam como matriz de percepções,
apreciações e ações que os agentes sociais vão incorporando e que
marcam a sua trajetória social no espaço educativo da creche. Longe de
uma visão e interpretação equivocada do autor, habitus e campo não
necessariamente seguem uma relação de correspondências, mas é
marcada por tensões e contradições (BOURDIEU, 2005).
O habitus não é estático, pelo contrário, é contraditório e
variável, ao mesmo tempo em que é incorporado, também é
constantemente reelaborado. A trajetória social, nesse sentido, é
construída pelo habitus e pelas lutas travadas no campo. Formado por
estruturas invisíveis, regras explícitas e implícitas permitem aos agentes
jogar no campo. Para Bourdieu (2005, p. 40), a compreensão da ação
dos agentes passa por “[...] compreender o campo com o qual e contra
qual cada um se fez”.
O habitus define nossa relação familiar e naturalizada com o
mundo. Está presente na nossa relação prática com o mundo, nosso
senso prático que corresponde a um sentido do jogo: ao comermos com
talheres e não com as mãos, fazemos isso sem pensar, é nosso senso
prático, pois nos foi assim naturalizado, ainda que se trate de
disposições culturais socialmente constituídas e, desse modo,
socialmente classificáveis.
Nessa direção, sua análise passa por identificar os diferentes
sistemas de disposições adquiridos no processo de incorporação de um
determinado tipo de condição social e econômica. Segundo Bourdieu e
Wacquant (2008, p. 166-1.67):
[...] falar de habitus é afirmar que o individual, e
inclusive o pessoal, o subjetivo, é social, coletivo.
O habitus é uma subjetividade socializada. [...]. O
indivíduo está sempre, goste ou não, preso – salvo
na medida em que se volta consciente disso –
“dentro dos limites de seu cérebro”, como disse
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Marx, isto é, dentro dos limites do sistema de
categorias que deve a sua criação e formação.
(BOURDIEU; WACQUANT, 2008, p. 166-167,
grifos dos autores).

De acordo com os autore:
A relação entre habitus e campo opera de duas
maneiras. Por um lado, é uma relação de
condicionamento: o campo estrutura o habitus
[...]. Por outro lado, é uma relação de
conhecimento ou de construção cognitiva. O
habitus contribui para constituir o campo como
um mundo significativo, dotado de sentido e
valor, onde vale a pena investir a própria energia.
(BOURDIEU; WACQUANT, 2008, p. 167, grifos
dos autores).

Tomando como base essa perspectiva, a noção de disposições nos
permite complexificar a ideia de criança como ator social e de agência
das crianças. Em Bourdieu (2002, p. 176-177), disposições corresponde
ao próprio conceito de habitus, que designa um conjunto de disposições
produzidas e adquiridas nas interações entre os agentes, que devem sua
forma “[...] às estruturas objetivas que produziram as disposições dos
agentes em interação e que lhes atribuem as suas posições relativas na
interação”.
O recurso a conceitos mediadores, como o de disposições,
consistiu em um dos seus primeiros esforços na superação da alternativa
entre objetivismo e subjetivismo. Conforme explica o autor:
O termo “disposição” parece particularmente
ajustado para exprimir aquilo que o conceito de
habitus recobre (definido como sistema de
disposições): com efeito, exprime, em primeiro
lugar, o resultado de uma ação organizadora
apresentando então um sentido muito próximo de
termos como o de estrutura; designa, por outro
lado, uma maneira de ser, um estado habitual (em
especial do corpo) e, em particular, uma
predisposição, uma tendência, uma propensão ou
uma inclinação. (BOURDIEU, 2002, p. 163,
grifos do autor).
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Esse conceito significa recorrer a uma “[...] predisposição natural
dos corpos humanos [...], enxergando a condicionabilidade como
capacidade natural de adquirir capacidades não naturais, arbitrárias”
(BOURDIEU, 2001, p. 166, grifos do autor). Nesse sentido, como
coloca pelo autor, “o melhor exemplo de disposição é, sem dúvida, o
sentido do jogo” (BOURDIEU, 2001, p. 166), o sentido prático, a
capacidade ativa de se apropriar de uma hexis corporal (maneiras de ser
e de estar, de portar o corpo e conduzi-lo). Isso exige uma teoria da ação
implicada em reconhecer que:
[...] a maior parte das ações humanas tem por base
algo diferente da intenção, isto é, disposições
adquiridas que fazem com que a ação possa e
deva ser interpretada como orientada em direção a
tal ou qual fim, sem que se possa, entretanto, dizer
que ela tenha por principio a busca consciente
desse objetivo é a que o “tudo ocorre como se” é
muito importante). (BOURDIEU, 1996, p. 164).

Segundo Setton e Vianna (2015, p. 223), as disposições acerca
das maneiras de ser e de agir mobilizadas nos processos de socialização
nos permitem “[...] compreender melhor os mecanismos pelos quais
disposições de cultura são transmitidas e incorporadas mesmo quando
não se tem intenção expl cita de educar/socializar em certa direção”.
O conceito de disposições também remete a um esquema
postural, uma hexis corporal (BOURDIEU, 2002), cujo sentido remete,
imediatamente, à motricidade, a todo um sistema de técnicas do corpo e
de utensílios, carregado de múltiplas significações e de valores sociais.
Bourdieu (2002, p. 185) ressalta a capacidade ativa das crianças de
atentar e descortinar o social contido em gestos e posturas naturalizadas
e reprodutoras da ordem social:
As crianças são particularmente atentas, em todas
as sociedades, a esses gestos ou a essas posturas
em que se exprime aos seus olhos tudo o que faz o
adulto completo, uma atitude, uma posição de
cabeça, expressões do rosto, maneiras de se estar
sentado, de manejar os instrumentos, tudo isso
associado sempre a um tom de voz, a uma forma
de discurso e a todo um conteúdo de consciência.
(BOURDIEU, 2002, p. 185).

176

A perspectiva da agência como uma capacidade ativa e inventiva,
geradora de disposições incorporadas e socialmente constituídas,
permite-nos dialogar com a perspectiva da sociologia da infância, que
toma como ponto de partida uma concepção de desenvolvimento social
como um complexo produtivo-reprodutivo (CORSARO, 2002). Nessa
direção, a socialização é compreendida como um processo que vai além
de uma concepção etapista e de um processo totalmente mecânico e
refratário ao sujeito. Consoante com Corsaro (2002, p. 114), a partir da
abordagem interpretativa, a socialização pode ser entendida como “[...]
um processo produtivo-reprodutivo de densidade crescente e de
reorganização do conhecimento que muda com o desenvolvimento
cognitivo e competências linguísticas das crianças e com as mudanças
nos seus mundos sociais”.
Esse processo produtivo-reprodutivo de que se faz a socialização
das crianças se torna visível nos micros processos envolvendo as
relações delas com aqueles que as cuidam e com os seus pares
(CORSARO, 2002). Nessa perspectiva, a apropriação do mundo social
pelas crianças é mais do que um processo linear de reprodução direta do
mundo adulto. Ao invés disso, a ideia da criança como ator social
compreende que a estrutura tanto constrange como capacita a ação:
As crianças não só internalizam individualmente a
cultura adulta que lhe é externa, mas também se
tornam parte da cultura adulta, isto é, contribuem
para a sua reprodução através das negociações
com os adultos e da produção criativa de uma
série de cultura de pares com as outras crianças
(CORSARO, 2002, p. 115).

Isto é, a ação social não se resume a uma refração mecânica das
estruturas que constrangem o social. Entre as estruturas que conformam
e aquilo que faz o ser social há um movimento de elaboração, no qual a
apreensão do mundo resulta das condições objetivas e da capacidade
“criadora, ativa, inventiva” de um agente ativo, e não de um sujeito
transcendental (BOURDIEU, 2004). A esta capacidade de reelaboração,
presente nos processos produtivo-reprodutivos de socialização
(CORSARO, 2002), Bourdieu (2005) define como processo de
incorporação do habitus, o conjunto de disposições incorporadas
constituídas das relações de tensão e confronto entre condições sociais e
disposições culturais, socialmente incorporadas.
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O processo produtivo-reprodutivo (CORSARO, 2002) que
demarca a apropriação criativa pelas crianças e o poder conformador das
estruturas objetivas pode ser visto, no contexto investigado, como um
conjunto de disposições incorporadas que funcionam no nível prático,
ou seja, no nível das práticas sociais (BOURDIEU, 2004). Essas
disposições são formadas por esquemas de percepção, apreciação e
ação, constitutivos do habitus. Nesse contexto, ao jogarmos luz a como
as crianças põem em ação suas capacidades e em seus conhecimentos
práticos acerca do comer no contexto coletivo e educativo podemos
desvelar os processos implícitos de incorporação do habitus alimentar e
de disposições culturais, tornadas naturais e socialmente constituídas, no
âmbito de um projeto educativo.
Corsaro (2002) construiu o conceito de reprodução interpretativa
para definir os processos pelos quais as crianças, nas suas relações com
os pares, produzem e alargam suas culturas infantis, ao mesmo tempo
que reproduzem a ordem geracional.
Por culturas infantis, pode-se compreender como o processo
vivido na infância de apreensão do mundo social, a partir da capacidade
ativa e inventiva de ação das crianças. Ao analisar o brincar
sociodramático das crianças no contexto coletivo educacional como uma
produção colaborativa de atividades de faz de conta relacionadas às suas
experiências de vida reais, Corsaro (2002) mostra o brincar como parte
do processo de reprodução interpretativa na vida das crianças e de
produção das culturas infantis na relação com a cultura mais ampla.
Conseguir decodificar essa produção criativa que se dá entre as crianças
permite-nos ter em mãos como o mundo social se apresenta a elas e,
mais especificamente, como as diferentes relações entre adultos e
crianças revelam distintas concepções de infância e de crianças.
Perante isso e buscando alargar esse trabalho e outras importantes
contribuições sobre a compreensão do lugar da dimensão lúdica nos
mundos sociais das crianças e no seu desenvolvimento social, nosso
desafio nesta etapa analítica da investigação consiste em mostrar como
as crianças pequenas, nas práticas do comer com os pares na creche
revelam as várias faces da sua agência social, considerando esta a
capacidade de reproduzir e transformar o mundo social.
Ainda que não trate das crianças e nem da infância, na
perspectiva bourdieusiana, o agente assim o é porque age, mas sua
agência é socialmente condicionada. Para Bourdieu (2002, p. 166), as
primeiras experiências teriam uma centralidade na constituição da
subjetividade, “[...] na medida em que são as estruturas características de
um tipo determinado de condições de existência que produzem as
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estruturas do habitus, as quais estão por sua vez no princípio da
percepção e da apreciação” de experi ncias ulteriores. Para tanto, as
relações familiares e aquelas no âmbito da creche – e a necessidade
econômica e social que pesa sobre o universo dessas relações – podem
ser vistas como instâncias fundamentais de produção do habitus.
Partindo da ideia de que “[...] o processo de socialização das
formações modernas pode ser considerado um espaço plural de
múltiplas relaç es sociais” e tomando como refer ncia a perspectiva
bourdieusiana, Setton (2002, p. 60) propõe que o processo de construção
do habitus “[...] passa a ser mediado pela coexistência de distintas
instâncias produtoras de valores culturais e refer ncias identitárias”. O
autor propõe considerar aos contextos familiares, educativos, além da
mídia no mundo contemporâneo como instâncias socializadoras que
coexistem numa intensa relação de interdependência. Ou seja, instâncias
que configuram hoje uma forma permanente e dinâmica de relação
(SETTON, 2002).
Tomando o caso da creche como uma dessas instâncias de
produção do habitus e considerando a problemática que aqui se assume
na investigação, buscamos percorrer como os agentes jogam o jogo,
reagindo aos seus constrangimentos e limitações e engendrando
estratégias adaptadas e renovadas. Isso significa “afirmar que o agente
nunca é por inteiro o sujeito de suas práticas” (BOURDIEU, 2001, p.
169), o habitus está na raiz do envolvimento no jogo. Logo, a ideia de
agência permite dar acento aos processos de incorporação de
disposições que marcam a experiência social das crianças.
Se as crianças são atores sociais, elas também colaboram
ativamente na produção, transformação e reprodução social da estrutura
geracional que existe na sociedade mais ampla. Para seguir com essa
discussão e analisar os dados, elegemos conceitos da sociologia da
infância articulando-os e interrogando-os a partir de conceitos propostos
pela teoria sociológica bourdieusiana, sobretudo com o conceito de
habitus que propõe um modo relacional de pensar a ação e a produção
do subjetivo.

5.1 O COMER NA CRECHE: REGRAS EXPLÍCITAS, REGRAS
OCULTAS
As práticas do comer das crianças na educação infantil, como
vimos na análise bibliográfica, são envolvidas por regras sociais
(TURNER; MAYALL; MAUTHNER, 1995; ALCOCK, 2007;
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DOTSON; VAQUERA; CUNNINGHAM, 2014; COMORETTO,
2017). De acordo com Garnier e Rayna (2017), as situações de refeição
na creche colocam em evid ncia uma “socialização invis vel”, resultante
de um conjunto de relações e práticas educativas que giram em torno da
socialização de “aprendizagens culturais essenciais”. Tomando isso
como referência, nesta parte da análise, trazemos uma tentativa de
reconstrução do jogo social que ocorre no espaço das relações e práticas
do comer, durante as atividades diárias das crianças na vida coletiva da
creche.
De um lado, buscamos evidenciar as regras concretas que são
colocadas em prática no funcionamento do jogo social da alimentação
na creche e, de outro, revelar como as crianças jogam com essas regras,
no sentido de compreender como reproduzem e transformam a educação
que lhes é direcionada.
Todo jogo segue regras que não são explícitas, nem se encontram
decodificadas, de forma que o que está em jogo no jogo é, em sua maior
parte, produto da competência entre os jogadores (BOURDIEU;
WACQUANT, 2008, p. 135).
Nas relações envolvendo a agência das crianças, podemos
observar como se produzem as regras implícitas e ocultas, tal como a
regra das quantidades do comer ou da escolha dos lugares à mesa.
A análise das regras explícitas, implícitas e ocultas nos permitirá
trazer à luz o modo como ocorre a produção de uma doxa do comer
(aquilo que se considera normal) no nomos pedagógico da creche
investigada. Conforme Bourdieu e Wacquant (2008, p. 156), as regras
do jogo também convocam uma forma espec fica de interesse, “[...] sob
a forma de um reconhecimento tácito do valor dos assuntos em jogo e o
dom nio prático de suas regras”. Dessa forma, a destreza das crianças,
suas capacidades socialmente reconhecidas nos momentos do comer no
coletivo da creche, depende das disposições tacitamente exigidas pela
ordem geracional e consideradas como “normais” por todos no jogo
social da creche.
Na situação, a seguir, trazemos como ocorre o início de
funcionamento das atividades no refeitório, com a chegada dos dois
grupos de crianças pequenas, o G2 e o G3, que corresponde à faixa
etária de 1 a 3 anos. Seguindo sempre a mesma ordem de chegada, as
refeições na creche têm início com a chegada do grupo de crianças entre
1 e 2 anos (G2) e alguns minutos depois, com a do grupo de 2 a 3 anos
(G3). Nos dois registros, percebemos como ocorre o início da janta e do
lanche da tarde:
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[15h36] - A janta acaba de ser servida no buffet
do refeitório. A professora do G2 serve pratos e os
dispõe sobre as mesas junto com colheres. Com
todos os pratos servidos, ela chama o grupo na
sala, que está com a outra profissional. As
crianças atravessam o pátio interno caminhando,
adentram o refeitório e sentam-se nas cadeiras
individuais e encontram seus pratos servidos à
mesa. A professora ajuda as crianças a se
acomodarem nos lugares que devem sentar-se,
que pode ser numa mesa grande, como em mesas
pequenas próximas umas às outras. Enquanto
comem, em silêncio, a professora vai observando
suas ações e anunciando-lhes: “Come direitinho,
Luigi”, “Tá comendo, Silva, muito bem!”. Um
menino começa a interagir com uma menina que
está sentada ao seu lado, dizendo-lhe: “Papá!”,
“Papá!”. A professora intervém, senta-se ao lado
do menino e pergunta-lhe o que está acontecendo,
afirmando logo em seguida: “Tu sabes comer
direitinho”. Ao terminarem a refeição, algumas
crianças solicitam mais às professoras, dizendolhes: “Mais! Mais!”, repetem tr s crianças. A
professora serve novamente os pratos delas.
(Registro de campo, 3 jun. 2016 - janta).
…

[10h31m]: O primeiro grupo (G2) chega no
refeitório para a refeição do almoço. Ao
adentrarem o espaço, o grupo se senta todos
juntos para comer em uma mesa grande retangular
presente no pátio interno, próximo à entrada do
refeitório. Minutos antes, a professora servia os
pratos. Enquanto o grupo come, escuta-se das
professoras: “Come direito”. (Registro de campo,
15 jun. 2016 - almoço).

Pelas interações das profissionais com as crianças pequenas vão
sendo colocados verbalmente enunciados que positivam suas
capacidades, reconhecendo-as como agentes ativas capazes de produzir
práticas sociais.
Nas relações envolvendo as crianças de 1 a 2 anos, pode-se
perceber como ocorre um processo de incorporação de disposições
requeridas, manifesto em sentidos atribuídos pelos adultos aos
comportamentos e aç es das crianças: “tá comendo, muito bem!”,
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“come direitinho”, “tu sabes comer direitinho”, “come direito!”. Por
outro lado, as crianças manifestam capacidades que vão além daquelas
requeridas, como a de atribuir sentido às suas próprias práticas sociais e
estabelecer noç es de saciedade ou apetite: o “papá” e o querer “mais”.
Outra competência revelada pelas crianças é a de interagir com os
pares com quem compartilham a mesa, enquanto comem. Por essa
competência infantil emergente não ser central na relação
intergeracional envolvendo as práticas do comer das crianças menores
(1-2 anos), quando ela se mostra evidente é regulada por outro critério
de ação ativa: saber-comer a refeição – “voc sabe comer direitinho”,
“come direito”.
As crianças entre 1 e 2 anos são incentivadas individualmente a
comer, não se servem, e tem como atividade central a ser potencializada
conseguir comer sua refeição de forma autônoma, com o uso da colher.
Nesse momento, há o exercício tácito de contenção do corpo na cadeira
e a expectativa adulta sobre as crianças de atividade de uso do talher
pela sua função de levar os alimentos até a boca, ainda que algumas
vezes essa função seja subvertida pelas capacidades inventivas,
improvisadas e lúdicas das práticas das crianças, como se ilustra no
registro que segue:
[10h53m] - O G3 come. Há barulhos de colheres.
Rogério está sentado sozinho em uma mesa. Ele
bate com a colher na mesa. Começa a fazer
movimentos com a colher na mesa. A professora
vai até ele e pega a sua colher e a coloca no prato.
Fala com ele. Agora Roger fica quieto e volta a
comer. Come com a mão e come com a colher.
(Registro de campo, 27 jun. 2016 - almoço).

Outros enunciados das professoras mostram como as crianças
devem ir se apropriando das práticas do comer na creche, entre as
crianças de 2 e 3 anos. Na dinâmica desse grupo etário, as crianças
iniciam a aprendizagem do servir-se da comida no buffet com a ajuda
individual da professora do grupo, enquanto a auxiliar de sala ajuda as
crianças a permanecerem sentadas à mesa, aguardando para se servirem
ou comendo:
[15h50] - O grupo de crianças entre 1 e 2 anos
termina de comer a refeição da janta e a
professora começa a servi-los com a sobremesa,
que consiste em mamão picado e servido em um
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prato que é colocado no centro da mesa, ao
alcance das mãos das crianças. Neste momento,
chega outro grupo, entre 2 e 3 anos (G3). A
professora do grupo que chega anuncia a uma das
meninas onde ela deve se sentar: “Iza, aqui!”. As
duas profissionais do grupo ajudam a definir os
lugares que as crianças se sentarão no refeitório.
Diferentemente da dinâmica do grupo anterior,
este se serve no buffet, com a ajuda individual da
professora do grupo. Após as crianças se servirem
com ajuda adulta, elas se dirigem até o lugar e a
mesa indicada pela segunda profissional, que
acompanha as crianças que comem, ficando em
pé, em torno da mesa. De um modo geral, as
crianças se sentam em mesas grandes ou
pequenas. (Registro de campo, 3 jun. 2016 janta).
...
Enquanto o primeiro grupo (G2) termina de comer
maçãs picadas e descascadas, servida como
sobremesa após a janta, O G3 (2-3 anos) começa a
realizar a refeição. Lauren acaba de ter seu prato
servido de sopa com a ajuda de sua professora.
Ela se senta à mesa e diz: “Tá muito quente!”. A
professora, que servia outra criança do grupo no
buffet escuta e diz: “Tem que assoprar, Lauren!”.
(Registro de campo, 11 jul. 2016 - janta).
...
[13h38m] - No refeitório está sendo servido o
lanche da tarde. Há um grupo de crianças entre 2 e
3 anos (G3) sentadas todas juntas em uma mesa,
fazendo o lanche. Elas comem bananas.
Descascam as frutas sozinhas e comem. Uma das
professoras acompanha, em pé ao redor da mesa.
Enquanto observa as crianças, ela vai atribuindo
sentido às suas aç es, dizendo: “Voc já consegue
descascar!” E continua: “Viu Lauren, como você
sabe?”. (Registro de campo, 3 jun. 2016 - lanche
da tarde).

Em ambas as faixas etárias (1-2 e 2-3 anos) os arranjos dos
lugares à mesa se diversificam. As crianças menores que chegam
primeiro ao refeitório podem ora encontrar seus pratos servidos sobre
mesas pequenas, ora encontrá-los servidos sobre mesas maiores
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retangulares ou redondas. Da mesma forma, no grupo subsequente, as
crianças entre 2 e 3 anos são orientadas pelas profissionais com relação
ao lugar onde sentar-se: em mesas pequenas ou maiores, o espaço do
refeitório na creche se caracteriza em torno da atividade de “comerjuntos” ALCOCK, 2007 . Para Alcock (2007), é no bojo dessa
coletividade que se caracteriza a especificidade das práticas sociais das
crianças no espaço da educação infantil que se torna possível
transformar as rotinas em atividades lúdicas e interativas.
Os registros envolvendo as relações adulto-criança durante as
práticas do comer dos grupos mais novos (1 a 3 anos) permitem-nos
identificar como as regras do comer vão sendo colocadas no dia a dia na
creche e se relacionando com um conjunto de disposições incorporadas
nessas dinâmicas da rotina: aprender a sentar-se em uma mesa e fazer
sua refeição; aprender a comer utilizando talheres; aprender a descascar
a própria fruta; atentar para a temperatura da comida; reconhecer quando
está muito quente e saber assoprar; aprender a comer juntos. Para
Comoretto 2017, p. 162 , no refeitório, as crianças “[...] aprendem a
comer juntos, se encontram na mesma mesa com outras crianças e
compartilham uma refeição comum”.
A dinâmica da alimentação e das relações intergeracionais na
rotina da creche auxilia-nos perceber a centralidade que tem nessas
relações o reconhecimento das distintas capacidades das crianças nos
modos de organização das suas práticas do comer. No caso da
alimentação, é em função das capacidades que as crianças já possuem –
muito mais do que a faixa etária tomada isoladamente das experiências –
, reconhecidas e potencializadas pelos adultos, que os modos de
organização da alimentação se diferenciam. Na creche investigada,
observamos que, ainda que fosse composta por dois grupos de G2 (1-2
anos), apenas um deles frequentava cotidianamente o refeitório para a
realização das refeições. Na ocasião, o grupo que frequentava era
formado apenas por crianças que já estavam na creche no ano anterior,
indicando uma experiência social diferente.
No caso das crianças entre 2 e 3 anos, outra dinâmica é colocada
em jogo durante os momentos do comer das crianças, pelo fato da
professora servir cada criança individualmente no buffet e também das
crianças já falarem mais, e novas possibilidades interacionais se abrem
com a complexificação da prática do comer:
[10h38m] - enquanto o grupo G2 (1-2 anos) come
em uma mesa grande localizada no pátio interno e
próxima a entrada do refeitório, chegam as
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crianças do G3 (2-3 anos). A professora auxilia
um a um a se servir no buffet. As crianças ainda
não se servem, mas observam as ações da
professora e interagem com ela nesse momento.
“Abóbora e tomate”, nomeia a professora do G3
ao servir as crianças. “Ó Lauren, o arroz e o feijão
que tu adoras!”, diz a professora referindo-se mais
individualmente
menina que ela serve. “Eu
adoro papá! Quero tomate!”, responde Lara.
Enquanto observa a professora servindo o feijão
no prato, Lauren solicita: “Do lado!”, referindo-se
ao lugar do feijão no seu prato. “Do lado? Ai, a
profe. já serviu...”, responde-lhe à professora.
(Registro de campo, 15 jun. 2016 - almoço).
…

As crianças do G3 estão sendo servidas no buffet
com a ajuda da professora, que serve o feijão ao
lado do arroz. Para Cauan, o feijão foi em cima do
arroz. A professora vai indicando as ações que as
crianças realizar: “Pega uma colher, Alexia!”,
“Pega uma colher, Augusto!”. Ao servir as
crianças, ela vai interagindo com cada uma,
perguntando-lhes: “Tomatinho?”, “Té”, responde
o menino. “Beterraba?”, “Té”, assente novamente.
...
[16h04m] - Todas as crianças do G3 foram
servidas. (Registro de campo, 14 jun. 2016 janta).

A afirmação do gosto de Lauren por determinados alimentos,
potencializada na relação da professora com a menina, revela como, em
meio à coletividade das atividades na creche, a construção do gosto e a
afirmação da identidade vão sendo demarcados. Nessa relação, a
menina, ao mesmo tempo que manifesta acordo com o gosto afirmado
pela sua professora, o amplia, acrescentando outros elementos na sua
alegação: “quero tomate!”, “adoro papá” e “do lado”, referindo-se à
disposição do feijão no seu prato. Por outro lado, a interação mais direta
da professora com a criança que está sendo auxiliada a se servir no
buffet permite uma complexificação da relação comida-criança, com a
refer ncia aos nomes dos alimentos: “tomatinho”, “beterraba” e aos
modos de se servir: “pega uma colher”.
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5.1.1 Maneiras de fazer as diferenças de idade
Conforme Garnier e Rayna (2017), a construção das diferenças de
idade envolve aquilo que são ou não são capazes as crianças, abarca o
próprio reconhecimento de sua capacidade de agir, ou seja, de sua
agência. Nessa situação, podemos nos perguntar pelas “[...]
competências linguísticas, cognitivas, afetivas, motoras, sociais que se
reconhece ou não a todas as crianças” GARNIER; RAYNA, 2017, p.
11). Do mesmo modo, podemos questionar “[...] quais são as situações,
os dispositivos e os objetos que dão (ou não) lugar de ser a estas
compet ncias” e seu reconhecimento pelo mundo adulto GARNIER;
RAYNA, 2017, p. 11).
No caso da alimentação no contexto da creche, podemos observar
como a sua organização e dinâmicas intergeracionais vão dando lugar às
competências das crianças, respeitando as especificidades inerentes dos
grupos de 1 a 3. Por outro lado, essas competências não são dadas a
priori, nem tampouco inatas, mas estão intrinsecamente ligadas aos
meios disponíveis para que possam ser expressas.
Na direção do que pontuam Garnier e Rayna (2017, p. 12), as
capacidades de ação das crianças não podem ser caracterizadas como
propriedades intrínsecas a elas, mas são geradas das relações entre
contexto material e relações sociais. Assim, as competências infantis,
suas capacidades de ação, supõe a necessidade de um modo de pensar
relacional, visto ser impossível pensar nas capacidades das crianças
como propriedades isoladas das relações materiais e sociais. Isso
implica conceber a sua dimensão processual e emergente da agência das
crianças (GARNIER; RAYNA, 2017).
Veremos que, no contexto investigado, as lógicas de organização
do espaço-tempo do comer, diferenciadas conforme os grupos etários,
mostram como o reconhecimento das competências das crianças
produzem diferentes práticas de alimentação. Por outro lado, também
mostram como a questão da experiência social das crianças entre 1 e 2
anos na creche (veteranas ou novatas) é determinante para as
competências do comer no espaço coletivo do refeitório, e não
propriamente a faixa etária.
Apesar de se situarem em um mesmo nível educativo, no
contexto investigado, tanto o grupo de G1 quanto os de G2 e G3 têm
dinâmicas diferenciadas na organização dos momentos de alimentação,
com referência às práticas e as relações organizadas coletivamente para
os grupos de crianças maiores (3 a 6 anos). Apenas o G1 não vai ao
refeitório, assim, por se tratar de coletividade, as profissionais deste
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grupo também devem, segundo consta no PPP 2016, p. 49 , “[...]
conhecer e considerar aquilo que está acontecendo no espaço do
refeitório, ainda que não se façam presentes lá”. Ainda segundo orienta
o documento, os dois grupos de G2 que existem na creche organizam
sua alimentação no espaço do refeitório, porém, pelo fato de
necessitarem de maior atenção individualizada, “[...] a sua ida a este
espaço está condicionada à forma de organização das professoras de seu
grupo” PPP, 2016, p. 49 .
Na pesquisa de campo, os momentos alimentares dos dois grupos
de G2 apresentavam particularidades entre si: por mais que fossem os
mesmos grupos etários (1-2 anos), um deles era formado por bebês
iniciantes na creche, fato que demanda um início gradual e demorado de
inserção de pequenos grupos no refeitório, acompanhados das
professoras; e o outro, era formado por bebês veteranos na instituição,
que já formavam um grupo desde o ano anterior. No primeiro grupo, das
poucas e graduais vezes que foram ao refeitório, os bebês choravam
manifestando certo incômodo no espaço. Alguns comiam nos colos que
ofereciam as duas profissionais do grupo, sentadas nas cadeiras de
tamanho pequeno, e outros ensaiavam comer à mesa supervisionados
pelas profissionais do grupo que se encontravam na mesma mesa.
Enquanto alimentavam as crianças que tinham em seus colos, as
profissionais também ajudavam aquelas que estavam sentadas na
cadeira, dando-lhes algumas colheres de comida na boca e incentivando
por meio de interações verbais mais individualizadas. Portanto, nesse
grupo, de crianças iniciantes na creche, as duas adultas se dividiam entre
ajudar algumas que já iam se alimentando de forma mais autônoma, e
alimentar aquelas que necessitavam de colo. Já no outro segundo grupo
de G2, as crianças chegavam até o espaço do refeitório caminhando
autonomamente, sem que fosse preciso colo ou ajuda adulta, apenas
acompanhamento. Saíam de sua sala, atravessavam o pátio interno e
chegavam ao refeitório, cada qual no seu ritmo. Com esse grupo de
veteranos os modos de organização da alimentação se diferem
consideravelmente em relação ao de iniciantes, a começar pela dinâmica
entre as profissionais e as tarefas das professoras.
Havia momentos em que as funções das duas profissionais com
as crianças se separavam na alimentação, pois enquanto a professora
chegava ao refeitório sozinha e servia todos os 15 pratos, colocando-os
em cima das mesas, nos lugares de cada criança, a auxiliar de sala
permanecia com o grupo na sala, até que a professora os chamasse.
Então, as crianças saiam caminhando de sua sala, atravessavam o pátio
interno e, ao chegar ao refeitório, sentavam-se nos lugares que haviam
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comida servida, sendo também orientadas pelas profissionais e, com o
uso da colher, começavam a comer a refeição servida no prato. As duas
profissionais passam, então, a acompanhar, juntas, a alimentação do
grupo; ajudam-nas servindo novamente o prato, com palavras de
incentivo, orientando o fim da refeição e oferecendo-lhes a fruta.
Com relação às crianças do G3, este chegava com as duas
profissionais e, enquanto a professora ia auxiliando individualmente
cada criança a se servir no buffet, a auxiliar de sala continha o restante
das crianças, que aguardavam sua vez de serem servidas sentadas à
mesa. Quanto às particularidades entre um grupo etário e outro, observase que, para as crianças entre 2 e 3 anos, a alimentação e o tempo do
comer têm início com as atividades delas no refeitório. Portanto,
diferente do grupo de crianças menores (1-2 anos), na qual as atividades
têm início antes da sua chegada, com a tarefa da professora de servir e
dispor os pratos nos lugares à mesa, entre as crianças de 2-3 anos, é a
chegada delas que marca o início da alimentação e a tarefa da professora
de servi-los individualmente no buffet.
No Quadro 10 abaixo foram sistematizadas as diferenças
observadas na alimentação entre os dois grupos de crianças pequenas
(G2 e G3: 1 a 3 anos), que nos permitem perceber as diferenças
geracionais nos modos de organizar a alimentação, pelo reconhecimento
das capacidades, mas também das especificidades da faixa etária de 1 a
3 anos. Enquanto as crianças de 1 ano estão aprendendo a caminhar,
aquelas de 3 anos já correm livremente e isso delimita diferenças
díspares na organização do trabalho pedagógico.
Quadro 10 - Modos geracionais distintos de organizar a alimentação das
crianças

Fonte: elaborado pela pesquisadora.
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Nessa lógica organizacional dos grupos de crianças e das
maneiras de organizar a alimentação, percebemos como o
reconhecimento das suas capacidades é central na construção das
diferenças geracionais envolvendo os modos de organização da
alimentação no espaço coletivo: grupo G2 (1-2 anos) iniciante, grupo
G2 veterano, grupo G3 (2-3 anos), além dos grupos acima de 3 anos (G3
ao G6), cujas lógicas de organização veremos mais adiante. As
diferenças observadas nos grupos de 1 a 3 anos revelam que as
diferenças das idades da infância vão sendo classificadas conforme o
reconhecimento adulto das suas capacidades de agir e de produzir cada
vez mais autonomamente suas práticas sociais. Esse reconhecimento
implica, necessariamente, no grau de participação das crianças nas
decisões que lhe atingem diretamente, como aquelas envolvendo as
quantidades do comer, os tipos de alimentos que se come, ou a escolha
dos lugares à mesa.
Nessa perspectiva, reconhecer, identificar e potencializar as
competências das crianças coloca-nos a pensar sobre os conhecimentos
tácitos, os saberes de ação que elas manifestam, mas que dificilmente
são verbalizados por elas. A concepção que nos orienta toma como
pressuposto a possibilidade múltipla e diversa de expressão das
capacidades das crianças, pelas suas “cem linguagens” MALAGUZZI,
1999). Ou seja, parte da ideia de que o silêncio, o gesto de movimentar a
cabeça em discordância, o corpo que se levanta da cadeira ou que se
debruça sobre a mesa, o choro, o olhar que se encontra perdido no
espaço, a boca fechada, que rejeita a colher de refeição que é oferecida,
esse conjunto ilustrativo de gestos consiste em meios de expressão das
crianças, que são reveladores de seus posicionamentos e marcadores de
sua ação, de suas competências.
Notar as diferenças na organização da alimentação para as
crianças dos grupos menores (1-3 anos) permite-nos entender como as
maneiras de fazer as diferenças de idade se expressam naquilo que se
considera que as crianças são capazes ou não de fazer na produção de
sua própria autonomia, e no confronto disso com aquilo que elas
mostram ser capazes ou não. Concede-nos perceber que essas
capacidades vão se tornando mais autônomas à medida que os adultos
favorecem as condições para que isso aconteça, como é o caso da
professora que serve os pratos para as crianças de 1 a 2 e a professora
que auxilia as de 2 a 3 anos a se servirem no buffet. Nos dois casos, há
condições diferentes colocadas para distintas possibilidades de
capacidade das crianças. Não se pode exigir de uma criança que ela já
aprenda a se servir no buffet, sem antes ela passar por um processo de
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iniciação do comer sozinha, sentada à mesa com os pares, como o que
acontece entre as crianças de 1 a 2 anos. Garnier e Rayna (2017, p. 122)
inferem que “[...] a aprendizagem dos gostos e dos hábitos alimentares
faz parte de uma socialização invisível que as situações de refeições no
jardim maternal colocam em evid ncia”.

5.1.2 Incorporação do tempo pelos distintos tempos do comer
O tempo é elemento central nos modos de organização da
alimentação. Como vimos, toda a estruturação dos horários das refeições
segue uma lógica pautada na jornada laboral das profissionais. O PPP da
creche estabelece que o almoço deve começar a ser servido a partir das
10h25m e o início da janta não deve ultrapassar o horário de 15h25m. A
regra mostra-se na informação dada por uma das cozinheiras: “Tr s e
vinte tem que tá pronto!”, referindo-se ao início da janta, com a entrega
da refeição na sala dos bebês que não frequentam o refeitório. Segundo
os registros, o grupo de crianças do G2, primeiro grupo a comer no
refeitório, geralmente, chegava para o almoço às 10h30m encerrando a
refeição cerca de 20 minutos depois. O mesmo acontecia com a janta: o
grupo chegava às 15h30m e encerrava a refeição por volta das 15h50m,
levando um tempo de 15 a 20 minutos para alimentar-se, dependendo do
dia e, sobretudo, do cardápio. Em dias de sopa, esse tempo era menor.
Com relação às crianças entre 2 e 3 anos (G3), esse tempo tende a
ser um pouco mais prolongado, tendo em vista a natureza
individualizada no atendimento das crianças no buffet. A janta, que tem
início por volta de 15h40m, sempre após o grupo anterior (1-2 anos),
prolonga-se um pouco mais, entre 20 e 25 minutos.
Entre os grupos de crianças que participam do projeto refeitório,
pode-se contabilizar um período mais prolongado de tempo, que tende a
começar um pouco antes das 11h e a terminar um pouco antes das 12h,
totalizando 1 hora, no caso do almoço. No caso da janta ocorre o
mesmo, tem início um pouco antes das 16h e não ultrapassa o horário de
término de jornada de trabalho das professoras, às 17h, do mesmo
modo, durando em média de 1 hora. Geralmente, os primeiros 30
minutos de início das ações coletivas em torno do projeto refeitório são
aqueles que ocorrem as relações de maiores tensões ou iminência delas.
Tomando o caso da janta é entre 16h e 16h35m, em que o refeitório se
encontra com todas as mesas ocupadas, sendo preenchido por muitas
vozes de crianças e adultos, que, geralmente, precisam forçar mais a voz
para conseguirem se fazer ouvir, além da fila de crianças que se faz para
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se servir no buffet. Essa forma de gestão de grandes grupos, ao diferir
daquela entre os grupos de crianças pequenas (G2 e G3), a qual, como
vimos, responde a outras especificidades, demarca, então, outros tempos
do comer. Entre as crianças maiores, a apropriação do tempo pode ser
mais flexível, consoante com os agenciamentos que elas constroem para
conseguirem permanecer mais tempo no espaço, como, por exemplo,
repetir a refeição para continuar a relação interativa com os pares à
mesa.
A marcação que regula os momentos de alimentação na rotina da
creche e das ações das crianças acaba por acentuar uma regularidade que
permite a elas ter o domínio das suas atividades diárias. Nesse aspecto,
percebemos como se revelam, nas relações geracionais que ocorrem nos
tempos do comer, os processos de incorporação de disposições
temporais, como: o comer para “ver mamãe”, no caso da janta, momento
que marca o fim da jornada na creche, ou, o comer para ir dormir, no
caso do almoço, que marca o fim de uma parte do dia. Podemos analisar
esses processos ao ajustarmos o foco de análise do refeitório, tomando-o
como um espaço no qual o tempo orquestra os modos de organização e
as práticas do comer das crianças. Esse foco nos permite reparar, entre
as crianças, como os tempos das refeições atuam como geradores de um
conhecimento tácito acerca das temporalidades que marcam suas vidas
diárias.
Diferentes relações se configuram no espaço do refeitório em
conformidade com os diferentes tempos do comer. Os momentos do
café da manhã, da janta e do almoço, a título de exemplo, ocorrem
juntamente com o tempo da rotina de chegada e partida de crianças e
famílias, seja no início ou no fim da jornada, seja no intervalo entre um
período e outro (manhã e tarde), como podemos observar nos registros
que seguem:
[10h49] - No refeitório, o G3 (2-3 anos) come a
refeição do almoço. Rodrigo, que é deste grupo
acaba de chegar à creche. No refeitório, ele se
despede da mãe, chorando. A professora o
convida para se servir no buffet com ela. Ao
chegar ao buffet, ele seca as lágrimas. A
professora serve o menino. (Registro de campo,
27 jun. 2016 - almoço).
...
No refeitório, as crianças que chegam à creche
tomam o café da manhã. Uma menina (3-4 anos)
chega com sua mãe (ao que parece). Ela chora,
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visivelmente sentida por ter que deixar sua mãe.
Fica vermelha e se joga no chão. Uma professora
chega para auxiliar a que tentava acolher a
menina. A professora se abaixa e fala algo para a
menina, que para de chorar. Ela pega a menina
pela mão que se levanta por própria vontade e
entra no refeitório com a professora, que lhe diz:
“Senta aqui com teus amigos!”. A menina entra
no espaço, mas não aceita comer nem tomar nada.
A menina parece olhar para o nada. Tem
expressão chateada. A professora fala algo para
ela. Ao saírem do refeitório, menina e professora,
juntamente com o restante do grupo, estão de
mãos. A menina se agarra com as duas mãos à
mão da professora e recosta sua cabeça nos
quadris dela. (Registro de campo, 5 jul. 2016 café da manhã).
...
No refeitório, as crianças tomam o café da manhã,
que consiste em pão integral, geleia de frutas e
leite com achocolatado. Uma mãe vem até o
refeitório e dá tchau para seu filho: “Tchau, mãe”.
O menino (2-3 anos) retribui e depois diz aos
pares com quem compartilha a mesa: “É minha
mãe”. Um dos meninos repete o que disse o outro:
“é minha, mãe!”, ao passo que um terceiro menino
também dá “tchau”. A professora serve o menino
que chegou. A mãe fica observando pelo vidro.
Eles, os tr s meninos, dão “tchau”. (Registro de
campo, 7 jul. 2016 - café da manhã).
...
[8h33] - Na creche, há um movimento de famílias
chegando. O refeitório está movimentado, mesas
dentro e mesas fora estão ocupadas. As crianças
tomam café da manhã, que consiste em pão
branco, geleia de fruta e iogurte. Algumas
famílias deixam as crianças no refeitório com suas
turmas às mesas. Nesse momento da jornada, o
refeitório é espaço de despedidas e de acolhida.
Há beijos e abraços. Um menino maior chega com
seu pai, eles se despedem se beijando, quando o
menino entra no refeitório encontra outro, que lhe
recebe com um sorriso, dizendo-lhe: “Oi!”.
(Registro de campo, 8 jun. 2016 - café da manhã).
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Os registros permitem-nos verificar como os tempos do comer
são entrelaçados por diferentes relações: no café da manhã, vê-se
despedidas entre crianças e familiares, idades e ritmos muito
diferenciados no espaço, ao mesmo tempo em que se assiste como o
espaço e as relações que ocorrem nele acolhe as chegadas das crianças
na creche. O convite que faz a professora: “senta aqui com teus
amigos!”, que acolhe uma menina quando chega à creche, explicita o
reconhecimento do significado que tem para as crianças as práticas do
comer na creche: o convívio com os pares à mesa. Essas relações nos
mostram como o tempo do café da manhã no refeitório se configura um
espaço de acolhimento matinal das crianças na jornada da instituição,
mediado pelas relações dos adultos com as crianças e entre elas.
Diante disso, durante a janta, entrelaçam-se chegadas de famílias
e partidas de crianças, sendo um momento envolvido por um sentimento
de despedida e de certa alegria, causada pelos reencontros. Nessas
situações, outras relações, mais amplas ou diferenciadas, podem ocorrer,
como é o caso das relações geradas dos agenciamentos das cozinheiras
que, ao verem alguma criança indo embora, ofereciam a elas a refeição.
Nesses momentos, outras relações são geradas no espaço coletivo do
refeitório, envolvendo o comer da criança compartilhado com um adulto
familiar, como ilustram os registros:
[15h33m] - Thor (3-4 anos) está no pátio interno
com seu pai, que vi buscá-lo. Enquanto conversa
comigo, Silvana fica atenta a Thor e o pai olhando
para o espaço de fora do refeitório, onde estão.
“Ele quer comer”, diz uma das cozinheiras,
enquanto olha para o menino e o pai. “Quer
comer, Thor?”, pergunta a cozinheira ao menino.
O menino, no colo do pai, responde
afirmativamente com o mexer da cabeça. “Quer
vir aqui, Thor?”, a outra cozinheira então convida
o menino para comer no refeitório, que está vazio.
Thor se serve no buffet com o pai. “Ovinho,
papai!” O pai serve o filho. Ele se serve de tomate
“e beterraba”. Sentam-se na mesa do pátio
interno. O pai fica ao lado de Thor, enquanto o
menino come.
[15h40m] - Thor diz ao pai que não quer mais. O
pai e ele lavam as mãos e o pai pergunta às
cozinheiras se pode colocar o prato na janela da
cozinha. Elas confirmam e os dois vão embora.
(Registro de campo, 14 jun. 2016 - janta).
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...
[15h28m] - Calvin (1-2 anos - grupo dos novatos
na creche) está indo embora com sua mãe. No
pátio interno ele vem em direção ao refeitório, ao
mesmo tempo em conduz sua mãe. “Qué papá?!”,
perguntam as cozinheiras e dizem à mãe que, caso
quisesse, poderia oferecer a janta ao menino. Uma
das cozinheiras serve o prato com a refeição da
janta que está pronta para ser servida. A mãe
senta-se à mesa com o menino e dá a comida na
boca dele. A mão vai falando com ele: “Que
del cia!”, “Que gostoso!”, “Qu que tu fez hoje,
fala pra mim...”. (Registro de campo, 4 ago. 2016
- janta).

O refeitório no contexto da educação infantil é onde as práticas e
relações alimentares que se constroem, é o espaço coletivo no qual se
compartilham valores comuns entre os pares e entre os adultos
responsáveis por sua educação (creche-família). É o espaço da creche no
qual as crianças vivem essa experiência mais ampliada de relações com
os diversos adultos com quem se relacionam na sua vida diária, além do
coletivo de crianças com quem compartilham a experiência diária na
creche.
Longe de reduzir a uma simples adaptação aos valores comuns, a
aquisição das disposições do comer na creche, no coletivo de crianças,
exige uma verdadeira conversão que transforma os sentidos dos hábitos
temporais, inscrevendo nos corpos as marcas do social e do cultural.
Nesta parte da análise, veremos como essa conversão, que consiste em
analisar como as relações nos distintos tempos das refeições, gera um
conhecimento tácito da jornada diária.
Nos registros seguintes, podemos notar os modos como os
diferentes tempos do comer (almoço, janta, lanche e café da manhã) vão
sendo apresentados às crianças nas relações adulto-criança:
[11h30] - As crianças maiores comem a refeição
do almoço. A professora que está no salão as
observa e vai enunciado alguns sentidos
particularizados para algumas crianças, ainda que
todas escutem: “É pra almoçar, não é hora de
passar mão no cabelo!”, diz a professora. “Come
João, tais pensando na vida, hoje é sexta-feira...”,
diz a professora. E continua: “O José tá
dormindo”, “Vai José, come José, pra ir dormir!”.
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Depois, ela oferece a sobremesa ao menino: “Quer
laranja? Não?! Então vai dormir, tá dormindo na
cadeira...”, diz-lhe. (Registro de campo, 26 ago.
2016 - almoço).
...
[15h56m] - Nas interações com o grupo de
crianças entre 2 e 3 anos, as duas profissionais vão
lhes dizendo durante as aç es no refeitório: “Nada
de jogar comida fora, “Pra comer tudo, hein!”,
“Pra mamãe chegar, né?!”. Passados 10 minutos o
grupo vai terminando de comer com as
profissionais agora dando a comida na boca de
alguns que não comeram toda a refeição.
Começam a chegar crianças maiores, que se
ajeitam fazendo uma pequena fila. (Registro de
campo, 7 jun. 2016 - janta).

Esses tipos de marcadores temporais, com em “não é hora de...”,
“come pra ir dormir” e “pra mamãe chegar”, mostram como os tempos
do comer e as distintas refeições marcam a incorporação de um tempo
da jornada diária das crianças.
Saber o que vem depois na rotina pelo tempo do comer é o que
permite aos agentes um senso prático, um senso de direção que se revela
nas relações intergeracionais, envolvendo os tempos do comer, nesse
caso, comer o almoço para ir dormir e a janta para ir embora. Não
apenas os tempos do comer, mas o tempo do despertar, do brincar, do
trânsito entre creche e casa e do dormir são marcadores que agem nos
processos de incorporação de disposições temporais. Nos registros a
seguir percebemos como as crianças, pelos tempos do comer, vão se
apropriando do tempo que age sobre as suas atividades diárias:
[16h33] - No refeitório, está sendo servida a janta.
Forma-se uma fila grande.
“Minha mãe tá chegando”, diz o menino que
come sozinho em uma das mesas para mim.
(Registro de campo, 7 jun. 2016 - janta).
...
[15h53m] - Chega ao refeitório um outro grupo de
crianças maiores para fazer a refeição da janta.
Dentre esse grupo, quatro meninas sentam-se à
mesa indicada pela professora e conversam entre
si: “A mamãe!”, diz uma menina. “A mamãe vai
chegar!”, dizem as outras. “A gente não vai
dormir depois”, escuta-se de outro grupo, em
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outra mesa. (Registro de campo, 14 jun. 2016 janta).
...
[10h53m] - Lauren (2-3 anos) come a refeição do
almoço. “Depois a minha mãe vem buscar”, diz
Lara para a amiga ao lado. (Registro de campo, 29
jun. 2016 - almoço).
...
Enquanto fazem a refeição da janta, uma menina e
um menino conversam mesa: “Hoje a minha
mãe vem me pegar!”, diz a menina. (Registro de
campo, 5 set. 2016 - janta).

Nas relações com os grupos de pares, podemos verificar os
modos como as crianças elaboram nos seus agenciamentos os processos
de incorporação dos distintos tempos do comer na rotina da creche:
“minha mãe tá chegando”, “a mamãe vai chegar”, “a gente não vai
dormir depois”. Essa rotina que se configura na creche, compassada pela
marcação dos distintos momentos do comer é o que permite a elas o
domínio temporal das suas atividades diárias.
A janta, por exemplo, é um momento importante da rotina das
crianças, marcador de outro tempo, que instaura o fim da jornada na
instituição, o reencontro com a família e o retorno para casa. Nessa
refeição, é comum ver as famílias aguardando as crianças terminarem de
comer, mas não apenas, as observam, mesmo que cheguem mais cedo,
preferem acompanhar essa atividade através do vidro que permite ver o
que se passa no refeitório. É comum que uma das perguntas do adulto
que busca a criança na instituição e a leva para casa seja se ela comeu
tudo e o que comeu, como ilustra o diálogo entre uma menina e sua
mãe, ao irem embora:
[13h17] - A mãe de Talita (3-4 anos) vem buscála. Menina e mãe conversam enquanto se
reencontram: “Eu papei arroz, eu papei feijão...”,
diz a menina. “Papô arroz, feijão...”, repete a mãe
dando a mão para Thalita. Elas vão embora.
(Registro de campo, 12 jul. 2016).

O mesmo acontece nos diálogos entre o adulto que busca um
bebê e as suas professoras tendem a girar em torno de como foi a sua
alimentação, tanto na creche quanto em casa e aos finais de semana.
Esse fato nos leva a refletir se a chegada da família um pouco antes e o
acompanhamento delas durante a janta das crianças não seria uma
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demonstração da particularidade da alimentação, quando se trata de
preocupar-se com o cuidado da criança. As dinâmicas ampliadas de
relações observadas nos momentos de alimentação no refeitório, com a
presença das famílias, mostram-nos outros modos de manifestar
interesse pelas atividades das crianças na rotina da creche.
Esses recortes de tempo da estrutura da rotina, que consiste nos
tempos das refeições do café da manhã, almoço, lanche e janta,
precisam, da mesma forma, ser orquestrados, de modo a não apenas
estruturar o tempo da instituição, mas também os tempos do comer das
crianças, como ilustra o “come João, vai João, tá dormindo na cadeira” e
os registros seguintes, nos quais as crianças comem no refeitório:
Um menino pequeno toma o iogurte. A professora
lhe diz: “Profi, ô profi”, chama o menino que
come à mesa. A professora chega, ele aponta para
o menino do lado. “Então vai no banheiro. Se quer
fazer xixi, vai no banheiro”. O menino se levanta
e vai em direção à sala dele, devagar. A
professora reserva o caneco dele. Antes, a
professora havia dito a ele: “Anda, tu pediu!”,
referindo-se ao tomar o iogurte. (Registro diário
de campo, 25 ago. 2016 - lanche da tarde).
[16h30] - A mesma menina (5-6 anos) que ficou
ontem por último comendo no almoço está,
novamente, comendo no refeitório sozinha. Um
menino (5-6 anos) vem ao refeitório e chama uma
das profissionais, dizendo-lhe que a professora a
chama. A profissional pede que o menino diga à
professora que a “Aline ainda tá comendo”.
Então, o menino retorna e especifica a questão
dizendo que um menino está indo embora e ela
precisa de sua ajuda. A professora diz para a
menina que come: “Anda Aline, vamos, apressa!”.
(Registro diário de campo, 9 jun. 2016 - janta).
...
[10h54m] - No refeitório, as crianças menores (23 anos) ainda comem a refeição do almoço,
restam tr s crianças. “Anda!”, diz a professora.
(Registro de campo, 29 jun. 2016 - almoço).
...
[9h] - No refeitório um último grupo (3-4 anos)
termina o café da manhã. Três meninos
conversam, dão gargalhadas, enquanto apenas um
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deles ainda come. Eles brincam, iniciam
brincadeiras sem combinados. “Anda, que nós
estamos só te esperando!”, diz a professora.
(Registro diário de campo, 7 jul. 2016 - café da
manhã).
...
Grupos de crianças comem a fruta que está sendo
oferecida no lanche da tarde. “Come devagar,
amiga”, diz a professora a uma menina quando ela
vai se servir de mais fruta. (Registro de campo, 5
set. 2016 - lanche da tarde).

Nessas situações trazidas nos registros acima, e naquelas onde as
profissionais dão a comida na boca das crianças, podemos constatar
como as estratégias adultas vão sendo colocadas em jogo no ajuste entre
os ritmos do comer das crianças, dentro do tempo da rotina, e da
coletividade que marca a vida na creche. Entre as crianças, essas
estratégias de ajustes são marcadas por relações de tensões entre
disposições e temporalidades exigidas, entre os ritmos individuais e as
exigências do ritmo coletivo e institucional, ainda que isso possa se
inverter, como na situação em que professora ajusta o ritmo individual
da menina em “come devagar, amiga”, dentro do ritmo compassado que
caracteriza os tempos do comer no coletivo institucional.
Nos registros seguintes, percebemos como as ações adultas de dar
comida na boca das crianças podem ser vistas como estratégias
geracionais de ajustes entre ritmos do comer das crianças pequenas e a
marcação desse ritmo na rotina:
[10h48] - No refeitório o G2 (1-2 anos) já foi
embora e o G3 (2-3 anos) vai terminando de
comer a refeição do almoço. A professora começa
a dar comida na boca das crianças que não
terminaram. (Registro diário de campo, 08 jun.
2016 - almoço)
...
[10h35m] - O grupo (1-2 anos) come todos juntos
na mesa retangular do pátio interno. As
professoras acompanham em pé.
[10h42m] - Agora as crianças recebem colheradas
na boca. (Registro diário de campo, 6 jul. 2016 almoço).
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Nas dinâmicas dos grupos de crianças mais novas podemos ver
como as estratégias adultas de colheradas na boca são marcadas pelo
tempo institucional: as horas 10h48 e 10h42 consistem nos momentos
próximos ao início das atividades do projeto refeitório (11h), ao mesmo
tempo que ainda é necessário oferecer a fruta às crianças. Conforme as
crianças dos grupos menores vão terminando as refeições, outras
estratégias de ações adultas explicitam o ritmo que marca o tempo do
comer pelas colheradas que se recebe na boca àquelas crianças que
ainda não terminaram a refeição.
Entre as crianças mais velhas, o dar a comida na boca já não se
observa mais, e as colheradas passam a ser uma questão em relações de
negociação envolvendo o comer tudo. Nos processos geracionais
abrangendo as crianças mais novas, as colheradas na boca são
reveladoras do descompasso dos tempos (institucional, biológico, social
e cultural) que se chocam durante a prática do comer. Dar a comida na
boca da criança, de um modo geral, consiste em uma das estratégias
adultas observadas para conseguir orquestrar o tempo da experiência do
comer com aquele do comer-juntos, com o tempo da rotina da creche, e
aquele cronometrado, que marca os tempos das refeições do coletivo da
creche no refeitório.
Na sequência de imagens a seguir (Imagem 11), vemos com
maior aproximação como essas estratégias de orquestração dos tempos
marcam as tensões nas relações das crianças com a comida e com suas
práticas alimentares. Na situação, o menino (2-3 anos) come sozinho,
ele segura o prato com uma mão e com a outra manuseia a colher,
levando a sopa até a sua boca. Num segundo momento, ele junta a outra
mão com aquela que segura a colher. Nesse instante, seus olhares e
gestos explorando outras formas de ações estão voltados para sua
própria ação, numa relação íntima com a comida e o controle das ações,
implicando o manuseio de uma colher. Momentos depois, a ação do
menino se junta a de uma profissional, que passa a alimentá-lo na boca
até terminar o restante de comida que havia no prato. Nessas altura, o
menino deixa aquela situação que se encontrava anteriormente para
estabelecer uma relação de distanciamento com a comida, o que se
revela pelos seus olhares que não mais estão no seu prato e o seu talher,
mas para o lado. As colheradas terminam quando a refeição se encerra e
ele, então, recebe a fruta que é oferecida como sobremesa.
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Imagem 11 - Processos sutis de aprendizagem e a regulação do tempo
(Sequência de fotos)

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).
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Nos registros fotográficos (Imagem 11), evidenciamos como, nos
momentos de refeição na rotina da creche, processos sutis de
aprendizagem, como o controle de ações e daquilo que o corpo produz
envolvendo a capacidade de alimentar-se ocorre no confronto com o
exercício tácito de incorporação de disposições dos ritmos e tempos do
comer (o adulto que dá na boca).
A sequência de imagens (Imagem 11) do menino comendo
mostra aquilo que vem a ser as primeiras aprendizagens da vida prática,
que compreende o domínio das ações com o próprio corpo – como
aprender a posicionar o corpo em uma cadeira, e a segurar e manusear
uma colher – e a construção de práticas autônomas de cuidados pessoais,
como o alimentar-se. São aprendizagens não percebidas pela ordem
geracional que se revelam com intensidade nos diversos momentos do
comer que caracterizam a rotina da educação infantil.
Ações do menino revelam um duplo modo de relação comidacriança e de incorporação das disposições relacionadas às práticas do
comer no coletivo da creche. Primeiro, nas primeiras imagens, vemos
como o menino expressa um conhecimento prático do mundo, ao
manusear a colher para levar a sopa até a boca. Seus gestos e,
principalmente, o olhar atento e sério, revelados na expressão atenta à
sua ação, indicam aquilo que seria fundante da própria da ação reflexiva,
isto é, a ação que atenta sobre a própria ação e dela cria outras ações: o
menino utiliza a outra mão como se estivesse explorando outras
possibilidades de domínio da ação.
Na relação entre a adulta e o menino percebermos como a
condicionabilidade do tempo se manifesta, sobretudo, pelas ações de
fazer com que se termine a refeição, ao oferecer a comida na boca. É aí
que se instaura outra relação do menino com a comida, na qual, ao não
precisar mais realizar a atividade do uso da colher, parece esvaziar de
sentido a relação com a comida que vinha se estabelecendo. Enquanto
recebe a comida na boca, vemos a expressão de distanciamento com o
prato e a comida, como quando ele olha para o lado em direção ao chão
e quando ele volta a direcionar a boca na direção da colher, mas
continua olhando para o lado (Imagem 11). Em ambos os modos de
relação – uma intensa com a comida e com a construção de suas práticas
sociais e outra distanciada e esvaziada de sentido – a criança estabelece
uma relação com a comida e as práticas do comer, porém, os distintos
modos observados revelam coisas distintas: enquanto em um modo
observamos ações ativas e inventivas da criança com a colher e com a
comida; em outro, na qual entram em jogo as disposições temporais
exigidas na estrutura da rotina e se confronta com o primeiro. Assim,
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vemos como a ação ativa passa para uma ação irrefletida, autômata:
abrir a boca, mastigar, engolir, abrir de novo, sem olhar para o alimento
que come.
Por outro lado, essas estratégias adultas de orquestração dos
tempos do comer das crianças, com o tempo coletivo do grupo e com o
tempo institucional, podem se confrontar com posicionamento de
resistência das crianças, tal como no seguinte registro:
[10h42m] - O primeiro grupo a comer no
refeitório (G2) vai encerrando a refeição. Agora as
crianças que ainda não terminaram o almoço
recebem colheradas na boca. Em uma situação, a
profissional tenta dar a comida na boca de uma
menina, mas ela recusa. A professora tira-lhe o
prato. Ela faz expressão de que não gostou.
Coloca os dedos na boca, levanta-se e tenta pegar
grãos de arroz do chão e leva-los à boca, mas logo
se senta quando a professora chega com um prato
de maçãs picadas. Ela é a primeira a receber. A
menina come a maçã. (Registro de campo, 6 jul.
2016 - almoço).

O silêncio que acompanha o gesto de recusa da menina à ação da
professora pode ser visto como uma ação tática de resistir às estratégias
adultas postas em jogo nos momentos da alimentação. Pelo silêncio,
mas não ausência de ação, a professora tenta fazer com que a criança
coma o que há em seu prato, cuja resposta foi uma recusa silenciosa,
marcada pela ação de não abrir a boca e receber o alimento que lhe era
oferecido. Como resposta ao silêncio de discordância, a refeição é dada
por encerrada pela retirada do prato. Na ordem geracional adulta, o
sentido dado à recusa em aceitar a comida na boca implica na recusa da
própria refeição e, tacitamente, toma-se como suposto o fato de que a
refeição está por encerrada e que, a partir disso, traz-se a fruta como
sobremesa.
Em contrapartida, o dar a comida na boca, como uma ação que
designa uma relação de cuidado, traz consigo o controle de regular o
tempo lento e apressado. Nessa relação assimétrica que se instaura, entre
o adulto que dá a comida na boca e a criança que recebe o alimento, a
linguagem pela via da negociação e de justificações verbais explícitas se
coloca como central nos sentidos da ordem geracional adulta,
colocando-se em jogo nas práticas do comer na creche. Uma recusa de
uma colher à boca pode ser verbalizada pela pergunta se a criança está
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satisfeita, ainda que ela não entenda em um primeiro momento,
posteriormente, entenderá que indagação é chave para manifestar sobre
sua saciedade ou o seu apetite. Uma linguagem voltada para a
negociação de sentidos e acordos, por exemplo, sugere mais uma
pergunta do que uma ordem, como: precisa de ajuda? Está satisfeito?
Porque não quer comer mais? Gostou da comida hoje? Nessa direção,
concordamos com Garnier e Rayna (2017, p. 11), ao apontarem para a
necessidade de “[...] estimular a reflexividade infantil e o
compartilhamento de significados entre crianças e com os adultos”.

5.1.3 Dinâmicas intergeracionais de contenção do corpo na ordem
geracional envolvendo as práticas do comer no coletivo da creche
Entre os grupos de crianças menores e, sobretudo, entre aqueles
que já possuem certa experiência com as regras do comer no refeitório,
como é o caso das crianças de 2 a 3 anos, a contenção do corpo, além da
incorporação do ritmo coletivo, que envolve a espera por aqueles que
ainda não terminaram a refeição, consiste em um dos aspectos colocados
em jogo pela ordem geracional. Quando vistas nas relações
intergeracionais, as questões sobre a contenção do corpo são,
geralmente, explicitadas no confronto com o movimento do corpo que
subverte a regra do manter-se sentado na cadeira, como nos mostram o
registro a seguir, onde o grupo a comer no refeitório (1-2 anos) termina
a refeição do almoço e começa a receber a fruta servida após a refeição
salgada:
César brinca de pular da cadeira, se abaixa… Ele
aceita a banana já descascada oferecida pela
professora. “Nãnã” “Nhanhana” “Nhãnha”, as
crianças tentam falar banana. “Mais, mais”, pede
Carlos. Léo sobe na cadeira. “Acabou”, anuncia a
professora, ao passo que as crianças repetem:
“Cabô, cabô!”. (Registro de campo, 5 jul. 2016 almoço).
…
[8h42m] - Crianças maiores e pequenas
compartilham a refeição do café da manhã no
refeitório. Um G2 chega ao refeitório e outro
(novo) come na mesa. Todos juntos, no pátio
interno. Modo de servir: as bolachas são
colocadas em um prato de vidro e servidas em
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cada mesa ao centro. Os cafés são servidos em
canecas todas iguais. César (1-2 anos) se levanta.
A professora manda ele se sentar. Ele, então,
recosta a cabeça na mesa.
[8h52m] - O G2 vai para a sala com o anúncio da
professora: “Vamos?”. Todos se levantam e saem.
(Registro de campo, 5 jul. 2016 - café da

manhã).
Entre as crianças menores que constroem suas práticas do comer
no espaço coletivo do refeitório da creche, o uso da cadeira não ocorre,
propriamente, em sua função social: a de portar o corpo sentado, mas
também é reapropriado criativamente como obstáculo de movimento e
exploração do corpo. Além disso, as crianças menores demonstram a
capacidade de atribuir sentido às práticas ligadas ao comer, como o
nomear a banana, o pedir por mais e nomear o momento em que se
encerra a refeição como “cabô”, mostrando-se como agentes na
construção de esquemas de percepção e apreciação de suas próprias
ações e relações com o comer.
Um aspecto estratégico presente na agência adulta das relações
intergeracionais observado em um dos registros acima é uso da
linguagem convidativa que faz a professora, ao dizer às crianças de seu
grupo: “vamos?”, referindo-se à saída do refeitório ida para a sala.
Trata-se de uma forma de linguagem que se destaca em meio ao recurso
diretivo da linguagem predominante na ordem geracional. O fato dessa
forma de comunicação supor sempre uma ordem, um comando, faz com
que todo questionamento, negociação e recusa das crianças sejam vistos
como desobediência ou falta de controle. Isso nos obriga a
problematizar as concepções educativas que configuram as relações
intergeracionais baseadas numa linguagem diretiva. O convite da
professora às crianças revela, em sua essência, e de uma forma muito
sutil, outra concepção educativa, marcada por relações simétricas, na
qual se concebe a relação adulto-criança da mesma forma como se
concebe a relação adulto-adulto, respeitando as diferenças de
dependência. Isto é, uma concepção que toma o Outro-criança com a
mesma seriedade que se toma o Outro-adulto.
Percebemos as disposições exigidas para o comer – como aquelas
do manter-se sentado na cadeira até que todo o grupo termine a refeição
– vão sendo colocadas em jogo nas relações intergeracionais, do mesmo
modo que vemos a agência de resistência expressa sutilmente pelo corpo
que se recosta sobre a mesa. No caso específico da refeição do café da
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manhã, notamos o “corpo mole”, que acaba de despertar e de chegar à
creche, manifesta confronto com o peso de um ritmo coletivo que se
impõe desde cedo na rotina diária das crianças.
O corpo que resiste ao peso dos ritmos coletivo e institucional
também se manifesta no descompasso entre o controle das necessidades
do corpo fisiológico e o das necessidades do corpo biossociocultural,
como revelam os seguintes registros:
[11h35m] - O refeitório está movimentado, com
as crianças terminando a refeição do almoço. Um
menino coloca as duas mãos no meio das pernas e
sai correndo do refeitório. Ele fala: “xixi”.
Ninguém o olha e ele sai. Na volta, retorna à sua
mesa e pergunta: “cad meu prato?” As
professoras veem que ele fez xixi na calça.
“Primeiro faz uma coisa, depois faz outra”,
explica a professora ao menino, referindo-se ao
fazer xixi e comer. Ele volta para a sala. Uma
professora vai atrás dele. (Registro de campo, 14
jul. 2016 - almoço).
…
[14h10] - O refeitório começa a se esvaziar,
encerrando o lanche da tarde. Um menino chama
por uma professora: “Profi, ô profi”. A professora
chega, ele aponta para o menino do lado. “Então
vai no banheiro. Se quer fazer xixi, vai no
banheiro”, diz a professora ao menino. Ele então
se levanta e vai em direção à sala dele, devagar. A
professora reserva o caneco dele. (Registro de
campo, 25 ago. 2016 - lanche da tarde).
…
[8h52m] - O G2 (1-2 anos) e mais um grupo de
crianças maiores fazem o café da manhã no
refeitório. Uma profissional serve achocolatado
aos maiores. Ela chega para servir um menino,
que aceita e lhe diz: “Ô profe, eu quero fazer
xixi”. “Vai pro banheiro, não vai fazer nas
calças”, responde. O menino sai do refeitório.
(Registro de campo, 7 jul. 2016 - café da manhã).

Barbosa e Quadros (2017, p. 47), ao jogar luz para aquilo que são
aprendizagens das práticas sociais e culturais presentes na vida cotidiana
das crianças nas instituições de educação infantil mostram como as
práticas relacionadas aos cuidados pessoais ligadas ao corpo são
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ignoradas ou excluídas do debate pedagógico e curricular. De um modo
geral, atribui-se às aprendizagens desses conhecimentos práticos uma
origem familiar e anterior à experiência da creche, agindo sobre essas
práticas apenas na perspectiva do controle da ação. As autoras afirmam
que “a aprendizagem dos cuidados pessoais, especialmente o controle
dos esfíncteres e o uso social do banheiro, por exemplo, são grandes
desafios de ordem cognitiva, social e motora” (BARBOSA;
QUADROS, 2017, p. 47) enfrentados pelas crianças no espaço da
creche.
Dessas relações de desafios resultam as capacidades geradoras
das disposições adquiridas e socialmente constituídas. Se
compreendermos a agência da criança como constituída da relação
dialética entre condições objetivas e estruturas subjetivas, as disposições
não ajustadas das crianças pequenas no espaço coletivo do refeitório
permitem entender como os condicionantes da ação – e,
consequentemente, da incorporação das disposições ajustadas a sua
posição de criança no coletivo da creche -, são renovados no senso
prático da alimentação na rotina da creche, nas relações adulto-criança e
nas situaç es de desajuste de disposiç es do comer: “vai no banheiro. Se
quer fazer xixi, vai no banheiro”, “primeiro faz uma coisa, depois faz
outra”, vai pro banheiro, não vai fazer nas calças”.
Esses arranjos que regulam o ritmo individual, do corpo
fisiológico ao coletivo e biossocial, são renovadas no processo
educativo do comer como um conhecimento prático, adquirido pelas
crianças no interior das atividades que incluem suas rotinas diárias e das
relações de interdependência com os adultos de que dependem para sua
existência. O senso prático, na perspectiva bourdieusiana, é o que
permite agir de maneira adequada, sem que haja a constante necessidade
de lembrar a regra, “[...] maneiras de ser resultantes de uma modificação
durável do corpo operada pela educação” BOURDIEU, 2001, p. 169),
que encontram seu princípio fundamental na regulagem entre as
necessidades biológicas e os condicionamentos sociais.
Nas crianças, o senso prático revela-se nos modos como se
apropriam das práticas do comer na creche, todavia, e com maior ênfase
no corpo biológico, ainda não regulado pelo social que o condiciona,
pois o senso prático é essa regulagem das necessidades fisiológicas com
aquelas biossociais e culturais. Atualizadas pelo corpo, as disposições
podem ser percebidas quando se convertem em ato (o xixi nas calças),
seja por causa de sua necessidade, seja pela sua adaptação imediata à
situação (BOURDIEU, 2001).
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No entanto, se o corpo fisiológico manifesta também resistência
ao corpo social, o corpo em movimento se confronta com a disposição
requerida e esperada pelos adultos: o corpo sentado na cadeira. Nos
registros seguintes vemos como se explicita nas relações
intergeracionais as regras de ajustamento dos movimentos corporais aos
ritmos coletivos:
O G3 (2-3 anos) faz a refeição do café da manhã
no refeitório. O cardápio consiste de pão integral,
geleia doce e achocolatado. Augusto terminou o
lanche e movimenta-se. “Tu já comeu! Senta!”,
diz ao menino uma das profissionais responsáveis
pelo grupo. O menino sai correndo em direção à
sua sala. A profissional o chama: “Augusto,
volta!”. O menino volta de mãos dadas com a
professora do grupo, que estava na sala e traz
também uma menina que acabara de chegar. A
profissional que está com o grupo no refeitório
continua tentando contê-los, dizendo-lhes: “Deixa
ela, senta!”, “Deixa isso a !”, “Senta, Lauren”,
“Cauan, volta, pode sentar!”, “Senta, para!”.
(Registro de campo, 7 jul. 2016 - café da manhã).
...
[10h48] - No refeitório, o primeiro grupo (G2) já
se foi e o G3 começa a terminar de comer a
refeição do almoço. A professora, ao mesmo
tempo em que começa a dar colheradas na boca
das crianças que não terminaram (as últimas),
também vai tentando manter contidas aquelas que
já terminaram a refeição, dizendo-lhes: “Senta
Cauan”, “Lauren, bota a cadeira no lugar”,
“Alana, deixa o prato a ”.
[10h52] - O grupo vai embora. (Registro de
campo, 8 jun. 2016 - almoço).
...
O G2 e G3 estão no refeitório. Enquanto o
primeiro grupo come as maçãs picadas que são
servidas após a refeição da janta, o G3 toma a
sopa que é oferecida como a refeição salgada.
Rogerio (2-3 anos) já terminou, está em pé e
expressa querer sair do refeitório. Ao perceber a
ação do menino, A profissional lhe diz: “Senta!”,
“Espera!”. (Registro de campo, 11 jul. 2016 janta).
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Utilizamos a categoria de estratégias verbais adultas de diretivas
das refeições (DOTSON; VAQUERA; CUNNINGHAM, 2014) de
referência para identificar as estratégias verbais de diretivas das
refeições relacionadas ao corpo colocadas em jogo nas relações dos
adultos com as crianças, durante as práticas do comer “senta”, “volta”,
“deixa isso a ”, “deixa o prato a ”, “senta”, “para”, “bota a cadeira no
lugar”, “senta”, “espera” . Ampliando a definição dada por Dotson,
Vaquera e Cunningham (2014, p. 6), podemos dizer que as estratégias
verbais diretivas se referem aos recursos verbais usados, tanto “para
pressionar as crianças a comer ou consumir alimentos espec ficos”
quanto para regular o corpo às disposições do comer. Essas estratégias
verbais nos levam a problematizar a questão da linguagem cotidiana
presente nas relações adulto-criança envolvendo as atividades diárias de
alimentação das crianças na creche, conforme discutiremos mais
adiante.
Entre as regras explícitas do refeitório, as práticas alimentares das
crianças vão sendo condicionadas a modos próprios do comer, que
consistem em comer tudo e de acordo com as disposições do corpo
exigidas. Nas relações intergeracionais, a relação criança-comida é
central na orientação das práticas das crianças. Contudo, no interior da
relação das crianças com suas práticas alimentares, elas colocam em
confronto outras relações, como as de tensão entre o controle do ritmo
fisiológico e o ritmo social e coletivo ou, ainda, as de confronto entre as
relações das crianças do corpo com o espaço e a incorporação das
disposições do comer no coletivo institucional, consoante com o que
vimos nos registros trazidos. Nesse aspecto, para as crianças pequenas, a
centralidade das relações não está tão somente na relação com a comida,
mas, sobretudo, com os pares.

5.1.4 Relações entre pares e relações comida-criança: pesos
diferentes conforme a relação geracional
Nas relações entre pares que vão se formando dos arranjos à mesa
possibilitados pela ação pedagógica, podemos ver de que forma as
outras expectativas sobre as práticas do comer vão sendo, igualmente,
colocadas em jogo, como o desejo por socializar com seus pares.
Enquanto as crianças expressam que é central as relações com os pares,
para os adultos, a centralidade está na relação criança-comida. Esse
desejo, cuja iminência se revela nas relações das crianças entre 1 e 2
anos (o menino que olha para a menina e lhe diz: “papá, papá” , mostra-
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se ainda mais presente nas relações das crianças entre 2 e 3 anos, pelas
lógicas de ação analisadas a partir das imagens que seguem. Antes, na
Imagem 12, vemos como ocorrem os modos de organização da
alimentação para as crianças menores (1-2 anos):
Imagem 12 - Pratos servidos à mesa para a refeição das crianças entre 1 e 2
anos

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

Para além de enxergar uma relação intergeracional, que concebe a
criança pela sua passividade, pelo fato dela encontrar seu prato servido à
mesa, trata-se de compreender que, pela sua pouca idade, as crianças
que acabaram de completar 1 ano de vida, frequentar o espaço do
refeitório e, nele, aprender a alimentar-se utilizando o talher, consiste
em uma grande conquista, na qual se passa de um estado de ser
alimentado, para um estado de produção de suas próprias práticas
sociais.
A relação educativa adulto-criança se mostra evidente na imagem
pelos pratos servidos pela professora e dispostos sobre as mesas, com os
seus talheres e optando por mesas com poucos lugares, próximas umas
das outras. Essa relação revela o reconhecimento adulto da capacidade
ativa das crianças bem pequenas de aprenderem a comer de forma
autônoma. A Imagem 13, a seguir, mostra uma parte desse grupo
comendo em uma das mesas.
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Imagem 13 - Crianças (1 a 2 anos) compartilhando a refeição à mesa

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

Com esses grupos, a centralidade da relação pedagógica se volta
para a aprendizagem de práticas sociais envolvendo a incorporação de
disposições requeridas para o comer, nesse caso, o comer direito:
manter-se sentado à mesa, saber manusear a colher para comer e se
alimentar de tudo. Tal como as disposições inscritas nos corpos das
crianças que se observa na fotografia anterior (Imagem 13), Barbosa e
Quadros (2017) redimensionam essas aprendizagens sutis, mostrando-as
como capacidades incorporadas pelas crianças nas atividades da vida
cotidiana coletiva:
[...] indubitavelmente, uma importante conquista
da pequena infância refere-se
autonomia de
crianças nos cuidados pessoais com o próprio
corpo. Tomar consciência e ter controle das suas
ações, daquilo que o seu corpo produz, [...] podem
ser “pequenices” aos olhos dos adultos, mas são
grandes conquistas na vida de uma criança.
(BARBOSA; QUADROS, 2017, p. 48-49).

Entre as crianças de faixa etária posterior (2-3 anos), junto com a
aprendizagem dessas disposições relacionadas ao uso do talher, também
ocorre com maior intensidade outras potencialidades interacionais do
comer com os pares na creche, conforme mostram a seguinte sequência
de imagens (Imagem 14).
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Imagem 14 - Crianças menores (2 e 3 anos) compartilhando a mesa com
crianças maiores

(1)

(2)

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

Na situação, o menino (2-3 anos) interage à mesa com uma
menina maior. Sua relação com o aprender as disposições do comer
utilizando o talher envolve uma ação de pegar a comida usando o
utensílio, no caso uma massa, e depois pegá-la com os dedos em pinça e
levá-la até a boca.
A expressão do menino e o olhar para a menina ao lado revela a
sociabilidade sendo colocada em jogo concomitante à aprendizagem da
prática do comer. Essa configuração interacional à mesa, criança mais
nova e criança mais velha, acontece em razão da própria gestão
organizativa dos tempos do comer no refeitório. Enquanto o primeiro
grupo a comer (G2) já foi embora e o G3 vai terminando a refeição,
grupos de crianças entre 3 e 6 anos começam a chegar, tendo início um
tipo mais autônomo de disposições requeridas. Dentre elas, a formação
de fila para servir-se individualmente ou com a ajuda de uma
profissional no buffet (como se pode ver no segundo plano da primeira
Imagem 14-b), e a escolha de um lugar para comer à mesa com os
diferentes grupos de pares que se encontram em potencialidade de se
configurar. Essa escolha, como se verá mais adiante, pode ser tanto
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eletiva como aleatória, indicada por uma adulta ou influenciada por
relações de amizade, proximidade e/ou parentesco.
Nas sequências de imagens após vemos como outras relações
acontecem entre os grupos de crianças de 2 a 3 anos simultaneamente ao
processo de incorporação das disposições requeridas para a prática do
comer (aprender a comer com talher e maneiras de posicionar o corpo à
mesa) (Imagem 15).
Imagem 15 - Relações intrageracionais à mesa (crianças 2 a 3 anos) (Sequência
de Imagens)

Fonte: registro da pesquisadora (2016).

Na circunstância das imagens, as duas crianças, menino e menina
(2-3 anos), são irmãos gêmeos e compartilham a mesa num dos
momentos do almoço de seu grupo (Imagem 15). Se a prática do ser
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alimentado e alimentar alguém tem, em sua natureza, a dimensão do
cuidado, o casal de irmãos nos mostra: primeiro, um interesse pelo o que
está em jogo na atividade prática do refeitório, isto é, o comer; em
segundo, como as práticas do comer das crianças entre os pares
potencializa o alargamento do aprender a alimentar-se para alimentar o
outro, do cuidar-se e cuidar do outro. Essa dimensão do cuidado que se
encontra inscrita nas ações de alimentar a si, ou seja, de cuidar de si,
encontra potência nas interações entre pares à mesa, à medida que se
expande o cuidar de si ao cuidar do outro. Porém, também revela como
as culturas de pares são marcadamente produzidas a partir de ações e
atividades colaborativas. Para se sentirem pertencidas no grupo de pares
e por terem interesse na atividade do comer é que as crianças comem e
trocam olhares entre si.
Há, na sequência das imagens (Imagem 15) um investimento do
olhar nas ações envolvendo a prática do comer, tanto o menino, que olha
e cuida da irmã e do que ela come quanto a irmã, que observa e
acompanha com o olhar as ações do irmão, como os dois, irmão e irmã,
olham para a menina que está sentada à frente deles quando ela leva sua
colher até a boca. Na última imagem, vemos a expressão desconfiada
que faz o menino ao olhar para o prato da irmã com comida sobrando e
que saiu do lugar, enfatizando, de certo modo, as regras do espaço do
refeitório, conhecidas pelas crianças e reafirmadas constantemente pelos
adultos. O menino sabe que a regra maior e mais vigiada do refeitório na
creche consiste em comer tudo e não deixar comida sobrando no prato.
Como se verá mais adiante, a forma como essa finalidade do comer na
creche deve ser atingida acaba por configurar os momentos de
alimentação no contexto educativo como uma tarefa a mais que as
crianças devem desempenhar. Acerca disso, é importante que se trace
uma reflexão crítica da prática pedagógica em que se problematize o
fato de tudo aquilo que se apropria do pedagógico não se torna uma
atividade com fins de uma tarefa.

5.1.5 Projeto refeitório: lógicas específicas de formação das
disposições requeridas
A maneira de tratar a alimentação, sua forma de servi-la,
apresentá-la e oferecê-la é “[...] infinitamente mais reveladora o que a
própria natureza dos produtos em questão” BOURDIEU, 2008, p. 184 .
Essa maneira aponta um modo de vida e, no caso da vida cotidiana na
creche, como as crianças produzem e reproduzem essas maneiras e
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como incorporam disposições características da vida no coletivo da
instituição educativa. Na creche, faz parte do estatuto das crianças – e,
portanto, das disposições relacionadas à posição que ocupam nas
relações educativas da creche, incluindo aquelas com os pares e aquelas
de interdependência com os adultos responsáveis por elas – o comer
bem e comer tudo, segundo o princípio de que não se deve deixar nada
no prato.
Comer bem significa comer dentro dos limites colocados pelos
ritmos de tempo estabelecidos pelo tempo institucional e das regras
implícitas que circulam nos modos de conhecimento prático do o comer,
que abrange, como veremos: saber permanecer na fila, saber servir-se
em quantidade e variedade certas, escolher um lugar à mesa, comer tudo
e dispensar prato e talheres usados. Essas maneiras, que acontecem no
âmbito de uma determinada forma de gestão de grandes grupos no
espaço do refeitório, ainda que expressam uma ordem também, revelam
a incorporação de um modo de vida. Conforme Bourdieu (2008, p. 186187):
Através de todas as formas e de todos os
formalismos que se encontram impostos ao apetite
imediato, o que é exigido – e inculcado – não é
somente a disposição de disciplinar o consumo
alimentar pela adoção de uma forma que é
também uma censura amável, indireta, invisível –
totalmente oposta à imposição brutal de privações
–, além de ser parte integrante de uma arte de
viver.

Essas maneiras próprias do comer no coletivo da creche,
incluindo o autosserviço no buffet, chamamos como lógicas específicas
de formação das disposições requerida. São específicas porque
acontecem seguindo outra forma de organização, distinta daquelas
observadas entre as crianças pequenas (1-3 anos).
A chegada das crianças dos grupos etários subsequentes (3 a 6
anos, total de seis grupos e 150 crianças) acontece de maneira
diferenciada daquela como ocorre com as crianças menores (1-3 anos,
total de dois grupos e 30 crianças). Segundo PPP, na lógica de
organização do projeto refeitório, para garantir o encontro entre crianças
de diferentes faixas etárias, pequenos grupos de cada grupo fazem a
refeição no refeitório, à proporção que as crianças vão sendo chamadas
nas salas. Para que isso aconteça, é preciso passar de sala em sala e ir
chamando esses pequenos grupos, cuidando para que não encha demais
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o espaço do refeitório. De acordo com a lógica de organização, um dos
seis grupos que participam do projeto fica responsável por passar nas
salas e ir chamando as crianças. Na sequência de imagens seguintes,
vemos como isso acontece (Imagem 16). Na situação, as crianças do
grupo responsável participam dessa tarefa.
Imagem 16 - Crianças responsáveis por fazer a chamada de grupos para comer
no refeitório

(1)

(2)
Fonte: registro da pesquisadora (2016).

(3)

Identificadas com toucas nos cabelos, as crianças responsáveis
pela busca de pequenos grupos nas salas que participam do projeto
refeitório e que, portanto, comem a partir do autosserviço no buffet,
encaminham de mãos dadas aquelas que vão chamando nas salas
(Imagem 16). Essa inclusão da participação das crianças nos modos de
organização do projeto refeitório permite-nos situar o que podemos
chamar de microprocessos de auto-organização dos grupos infantis,
incluindo as práticas coletivas de alimentação na creche. Dessa maneira,
permitem e potencializam a capacidade das crianças de, desde muito
pequenas, vivenciarem modos de organização de práticas coletivas.
Ao chegarem ao refeitório, algumas disposições tácitas passam a
ser exigidas na construção das práticas coletivas do comer: as crianças
precisam se dirigir até o buffet para se servir dos alimentos, antes,
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porém, pode ser preciso aguardar sua vez na fila; chegando a sua vez,
pegam um prato de vidro e servem-se da comida disponível, com a
ajuda da professora responsável por permanecer no buffet. As imagens
em sequência que seguem mostram como as crianças maiores se
organizam na fila e no momento do servir-se no buffet (Imagem 17)
Imagem 17 - Crianças na fila e menino se servindo no buffet

(1)
Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

(2)

Nos momentos da fila e naqueles do servir-se, estratégias verbais
diretivas relativas às disposições do comer vão sendo explicitadas e
negociadas nas relações entre adultos e crianças, conforme mostram os
registros a seguir:
[11h] - No buffet, as crianças se servem enquanto
são supervisionadas e, quando necessário,
auxiliadas por uma profissional, nesta função
conforme a organização do projeto refeitório.
“Presta atenção no que voc está fazendo!”, diz,
repetidas vezes, a professora que está no buffet.
Entre as mesas e cadeiras, Paulo acaba de comer
um prato servido apenas de arroz e diz à
professora: “Ô profe, eu quero mais!”. A
professora lhe pergunta: “Ô Paulo, lá em casa tu
come só arroz?”. Ele se dirige ao buffet. A
professora do salão pede à professora do buffet
atenção à Paulo. A professora do buffet fala: “Tu
não vai ficar forte! Tem que ter variedade!”.
Pedro volta à outra mesa com arroz e feijão no
prato. Ele come. A professora do salão, ao ver seu
prato diz: “Ah, agora o Paulo pegou feijão, hein
Paulo!”. O menino apenas levanta a sobrancelha.
E outra professora, ao ouvir, reforça: “Parabéns,
Pedro!”. (Registro de campo, 15 jun. 2016 almoço).
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...
[10h50] - Crianças maiores chegam para o
almoço. Uma menina é colocada de volta para o
final da fila por uma profissional sob o argumento
de que ela estava empurrando as demais crianças.
(Registro de campo, 06 jul. 2016 - almoço).
...
[11h05] - As crianças se servem no buffet. Uma
professora pede que uma menina em específico
seja observada porque a mãe diz que ela sente
muita fome em casa. Então, uma outra professora
a acompanha e menina, servindo-a e depois,
levando-a até a mesa: “Vem, vamos lá comigo!”,
convida a professora. A professora do buffet, por
vezes, retira os alimentos dos pratos das crianças
que se servem dizendo-lhes que “é muito!”.
“Coma exatamente o que seu cabe em seu
estômago”, diz. “Pra qu tanto arroz?”, pergunta a
professora. “É galo?”, pergunta o menino quando
está no buffet se servindo professora. “Ele furou
a fila”, diz outro menino professora.
[11h15]
“Cenourinha?”,
“Caldinho?”,
“Molhinho?”, vai oferecendo a professora do
buffet s crianças que se servem. “Voc já tá na
segunda, né?”, pergunta a professora para uma
criança que repete a refeição no buffet. “Não
quero!”, diz Georgia sobre o frango que a
professora ajuda a servir. Assim como Georgia,
algumas crianças não aceitam o frango. (Registro
de campo, 8 jun. 2016 - almoço).

Nas relações adulto-criança durante os momentos do servir-se,
vemos como um conjunto de percepção, apreciação e ação relativas às
maneiras requeridas do comer vai sendo colocado em jogo nas
significaç es dos adultos s aç es das crianças: “é muito”, “coma
exatamente o que cabe em seu estômago cabe”, “voc já tá na segunda”,
“pra qu tanto arroz?”, “tem que ter variedade” e “preste atenção no que
está fazendo”. Essas relações adulto-criança durante as práticas do
servir-se nos permitem observar como entra em questão, na
incorporação das disposições do comer, um conhecimento tácito e
prático que envolve saber a quantidade e a variedade certa do comer.
Diante disso, tomando como base a tese vigotskiana de que “[...]
as funç es mentais superiores são relaç es sociais internalizadas”
(VIGOTSKI, 2009), a incorporação dessas disposições do comer, com a
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participação ativa das crianças na construção de suas práticas sociais e,
portanto, na apropriação da cultura, vai constituindo nelas modos sociais
próprios de perceber, sentir, falar, pensar, agir e se relacionar com a
comida e com os outros.
O caráter coletivo dos modos de organização e de apropriação do
contexto alimentar na creche revela a atenção às singularidades das
crianças, como é o caso do menino que se serve apenas de arroz e depois
é incentivado a comer mais variedade para que fique forte. Essa situação
mostra como o trabalho pedagógico das profissionais no Projeto
refeitório abarca articulação entre o coletivo de grupos que dele
participam, bem como exige trabalho colaborativo e alinhado entre uma
função e outra para que se atinjam intenções pedagógicas mais
diretamente relacionadas a atender particularidades.
Da mesma forma, a professora que pede à outra uma atenção à
menina cuja mãe solicitou maior atenção a ela nos momentos da
alimentação na creche, já que em casa ela sente muita fome. A relação
de correspondência entre uma situação e outra tem como tensão o
contexto familiar: de um lado, a preocupação voltada à menina que volta
da creche sentindo fome, de outro, a professora que pergunta se Paulo
também só come arroz em casa. No primeiro caso, na relação famíliacreche podemos observar o questionamento da mãe sobre a fome sentida
pela menina como um questionamento da própria efetividade da função
social da alimentação na instituição educativa. Por outro lado, no
segundo caso, na relação profissional-criança, a menção ao espaço
familiar se revela como espaço onde se aprende maneiras de comer – “lá
em casa tu come só arroz?” – e onde a relação parental tem autoridade
sobre a aprendizagem dessas maneiras. Portanto, revela como a
aprendizagem de práticas sociais e culturais, como aquelas do comer,
são deixadas de lado nas questões pedagógicas e consideradas como
“extracurriculares” BARBOSA; QUADROS, 2017). É possível
ressaltarmos de que modo durante as práticas do servir-se se exige das
crianças implicitamente uma disposição tácita apreendida no universo
familiar.
Nessa compreensão, podemos analisar uma perspectiva
pedagógica que tem como expectativa presente nas práticas sociais das
crianças, que ela aprenda os modos corretos e maneiras de comer na
família. Por conseguinte, a exigência de um habitus familiar, na qual se
depositam expectativas relacionadas a essas aprendizagens e à
capacidade de desempenhá-las na rotina de alimentação na creche. É
como se a expectativa depositada pelo adulto na relação da criança com
a comida buscasse consonância entre disposições incorporadas na
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família e as requeridas no contexto coletivo da creche, a partir da
pergunta: “lá em casa tu come só arroz?”.
Comer no contexto familiar, ainda que varie muito de família
para família e conforme as sociedades, difere-se, sobremaneira, do
comer no contexto coletivo e institucional. Conforme observaram
Turner, Mayall e Mauthner (1995), o contexto social afeta o que as
crianças comem e as suas atitudes para comer.
A situação do menino que se serve apenas de arroz, na sua
continuidade, mostra-nos, na relação entre adultos e crianças, como
lógicas específicas de pertencimento são colocadas em jogo no processo
de formação das disposiç es requeridas do comer, pelos “parabéns” que
recebe o menino após se servir não apenas de arroz, mas de feijão, e pela
constatação pública que faz a professora: “pegou feijão, hein Paulo”.
Geralmente, é comum que ocorram situações em que, durante as práticas
alimentares das crianças, a ordem geracional adulta utilize um caso
particular para que seja colocado no coletivo, para potencializar a ação e
para manifestar sua recusa e não valorização.
Também podemos observar nos registros, manifestações de
posicionamento das crianças nas relações acerca do servir-se no buffet e
da escolha dos alimentos, como o de recusa expresso quando a menina
diz professora no buffet “não quero”, referindo-se à carne do dia, nesse
caso, o frango; assim como no posicionamento de questionamento,
quando o menino pergunta sobre um dos alimentos servidos: “é galo?”.
Essas manifestações das crianças que abrangem suas práticas do comer
nas relações com a comida e com a ordem geracional e estrutural podem
ser observadas como caracterização da agência das crianças nas
situações do comer que implica o servir-se e, particularmente, a agência
situa-se em questões de escolha da variedade e quantidade de alimentos.
Em contrapartida, entre a variedade e a quantidade valorada nas
relações que circunda os adultos e as crianças no refeitório na creche,
estas manifestam em sua agência, a capacidade inventiva de suas
práticas alimentares, colocando em confronto questões, como querer
saber o que se come – “é galo?” –, questão que mostra o interesse em
querer saber qual tipo de alimento estava sendo oferecido. Nesse
sentido, o “galo”, palavra não muito usual para referir-se ao tipo de
carne de uma refeição, manifesta-se tanto como capacidade ativa e
inventiva da agência das crianças como parte dos seus processos
constitutivos de interpretações reprodutivas do mundo social, que
caracteriza o processo de socialização das crianças pequenas
(CORSARO, 2002). Por outro lado, esses agenciamentos no servir-se da
comida nos mostram a afirmação do gosto e do prazer associado à
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experiência alimentar, pela ação ativa de posicionamento da criança, ao
anunciar para a professora “não quero”.
Mais adiante, veremos porque esse posicionamento, em relação à
afirmação das preferências em termo de sabores e apetites das crianças,
apresenta-se como um dos aspectos sociais das práticas alimentares das
crianças colocados em jogo por elas nas relações com os seus pares da
creche.
Outros tipos de agenciamentos das crianças nas suas relações
com a comida e com os adultos, durante os momentos do servir-se,
revelam essa capacidade expressada pelas crianças de colocar em jogo a
afirmação das suas competências. O registro seguinte, ao mostrar
algumas interações das crianças que se servem no buffet com a
profissional responsável por auxiliá-las nesse momento de escolha e
composição da comida no prato, desponta como as crianças manifestam
a afirmação de suas competências tácitas relativas às práticas do
autosserviço no buffet:
10h59m] - As crianças que chegam começam a se
servir no buffet com o prato em mãos. “Eu sei
pegar!”, diz um menino profissional que está no
buffet. “Eu sirvo!”, diz outro menino
profissional. “É carne de porco? Eu sou alérgica,
me dá coceira”, diz uma menina
professora.
(Registro de campo, 29 jun. 2016 - almoço).
...
No buffet, está sendo servido a refeição do
almoço, que consiste em: frango ensopado, massa
espaguete, farofa e batata cozida com cenoura
ralada e salsinha. No buffet, enquanto se serve da
refeição do almoço, uma menina diz à professora
que corta a massa disposta na cuba do buffet:
“Minha mãe deixa eu comer ele inteiro, sabia?”.
(Registro de campo, 16 jun. 2016 - almoço).
...
Diego (2-3 anos) segue em direção para o local
onde se dispensa o prato. A professora espera que
ele entregue seu prato a ela, mas ele não entrega e
demonstra querer ele próprio raspar os restos de
comida antes de dispensar o prato. Ela diz que vai
ensiná-lo e pega a colher de sua mão. Ele tenta
tirar a colher da mão dela para fazer ele próprio.
Cauan (3-4 anos) se aproxima para dispensar a
comida também. “Cauan sabe?”, pergunta a
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professora. “Sabo”, responde o menino. E faz
sozinho o procedimento. (Registro de campo, 5
ago. 2016 - janta).

Os registros expõem a capacidade das crianças para colocar em
jogo, nas relações com os adultos, seu desejo pela conquista da
autonomia em relação s regras do comer: “eu sei pegar”, “eu sirvo”,
“minha mãe deixa eu comer inteiro, sabia?”, “sabo”. No contexto
coletivo, que se configura o refeitório na creche, vemos como as
crianças reivindicam por autonomia na construção de suas práticas
alimentares no refeitório da creche. No entanto, a posição do adulto de
querer fazer pela criança aquilo que ela já demonstra capacidade e
interesse em fazer não pode ser visto descolado da incorporação de um
tempo corrido e apressado que rege os momentos de alimentação na
rotina institucional.
Assim como essa capacidade ativa de incorporar, subjetivar e
exteriorizar modos inventivos de percepção, apreciação e ação, outras
são colocadas em jogo pelas crianças nas relações intergeracionais,
manifestando a afirmação de suas competências práticas.
A análise da agência das crianças nas relações com a comida e
com os adultos, abarcando as situações do servir-se no buffet, permitemnos perceber como elas sinalizam, nessas relações, a necessidade de
construir suas práticas do comer com maior autonomia, colocando-se
como agentes na construção dos seus gostos e apreciação por
determinados tipos de comida. Também manifestam de que forma as
relações afetivas consistem em uma das dimensões relacionais das
práticas alimentares das crianças pequenas na creche. A exemplo disso,
a coceira lembrada pela menina ilustra como a emoção e a memória
afetiva constituem aspectos presentes no processo de construção do
gosto associado à experiência do comer coletivo das crianças na creche,
conforme analisaremos mais adiante.

5.1.6 Regras do comer: das disposições deslocadas a uma relação
encantada com o jogo
Na contemporaneidade, com a expansão das redes de educação
infantil, com a obrigatoriedade de uma de suas etapas (4 a 5 anos), a
vida das crianças pequenas e, nela, o processo de socialização “[...]
passa a ser mediado pela coexistência de distintas instâncias produtoras
de valores culturais e refer ncias identitárias” SETTON, 2002, p. 60 .
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A partir de uma leitura bourdiesiana, Setton (2002, p. 60) propõe
considerar “[...] a família, a escola e a mídia no mundo contemporâneo
como instâncias socializadoras que coexistem numa intensa relação de
interdepend ncia”. No caso das crianças pequenas e da sua educação,
podemos considerar a família e a creche como principais instâncias
produtoras de valores culturais – atravessadas por outras instâncias –,
que coexistem e mediam os seus processos de constituição social. Nesse
sentido, compreendemos que o estabelecimento dessas duas instâncias
de socialização primária pela qual a criança pequena transita no início
de sua vida se coloca numa relação de mútua implicação nos seus
processos de constituição social.
O fato de não se tratar de uma pura extensão das práticas
alimentares familiares para o espaço coletivo das práticas na creche,
permite caracterizar as práticas alimentares das crianças como um
processo mutuamente implicado por outras instâncias produtoras de
valores culturais: no caso da alimentação, não apenas a família, como
também a religião e a publicidade. Prolongando essa reflexão, podemos
pensar que, não apenas as práticas alimentares, mas todas aquelas
práticas sociais cotidianas das crianças que inclui a higiene pessoal se
constroem dessa mútua implicação entre distintas instâncias de
produção cultural, fundamentalmente, família e creche.
Nessa perspectiva, as práticas sociais cotidianas inscrevem-se em
uma “[...] dupla construção social das crianças” ROCHA; FERREIRA
2016) – filhas e filhos, netas, sobrinhos, etc. – no contexto das relações
familiares e nas relações com outros adultos responsáveis por sua
educação e com outras crianças, no contexto coletivo, público e
educativo formal da educação infantil (LESSA; FERREIRA; ROCHA,
2018).
Na creche, ainda que as crianças realizem a mesma atividade
familiar, a atividade do comer ocorre em outro contexto e na relação
pedagógica com outros adultos. Nessa situação, os modos como
acontece e, consequentemente, as disposições exigidas são muito
diferentes, a começar pela gestão do tempo e do espaço. Conforme
Bourdieu (2001), o habitus clivado revela a marca das condições de
formação contraditórias de que é produto, sob a forma de relações de
tensões e contradições. A mútua implicação na construção social das
crianças revela a heterogeneidade que é constitutiva de suas disposições,
marcadas por relações de tensões e contradições entre disposições e
espaços sociais. Nos registros seguintes, podemos observar como essas
tensões se manifestam nas relações e práticas alimentares das crianças:
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[11h45m] - Matheus está terminando a refeição do
almoço, o menino é o único menino no refeitório,
que já tem outra configuração, com bastante
circulação de adultos. Ele termina a refeição, se
levanta da mesa e começa a sair do refeitório. As
profissionais lhe dão “Parabéns!”, em alto tom e
ele expressa não entender, voltando para sua mesa
mostrando-se perdido. Uma das professoras lhe
diz: “Bota ali o prato”, indicando o lugar onde ele
deveria dispensar o prato e os talheres. Fazendo
isso, Matheus parece entender que está liberado.
Ele deixa o refeitório. (Registro de campo, 29 jun.
2016 - Almoço).
...
[11h15] - Na fila e chegando a vez de se servir,
uma menina diz a outra: “Tem que pegar um
prato, se serve”. (Registro de campo, 8 jun. 2016 Almoço).
...
Na fila, enquanto as crianças aguardam para se
servir da janta, escuta-se: “Fica aqui!”, diz uma
menina mais velha ao menino mais novo, que
espera para se servir novamente no buffet,
colocando-o na fila. “Ô amigo, pega a colher e
vai!”, diz agora um menino mais velho para o
mesmo menino mais novo. O mais velho está
atrás do mais novo na fila do refeitório, enquanto
que a menina estava em sua frente. (Registro de
campo, 11 jul. 2016 - janta).

As disposições deslocadas expressas pelas crianças nos registros
mostram como não existe apenas reprodução nas ações, para dar espaço
às contingências. Nesse sentido, em Bourdieu (2005), esta não
correspondência entre disposições e espaços sociais é o que permite a
possibilidade de deslocamentos e de desorganização das estruturas, pois
é naquilo que não posso aceitar como natural, que me permite
questionar.
Os microprocessos de disposições deslocadas podem ser
observados nas tensões com as disposições exigidas pelos modos de
organização das práticas coletivas do comer no refeitório. Entre esses
modos, os ritmos, o que inclui saber o momento certo de realizar a ação,
como no caso em que uma menina explica outra: “tem que pegar um
prato, se serve”. Ou ainda, naquela situação em que menina e menino

223

mais velhos explicam ao mais novo como se portar na fila – “fica aqui”,
e como agir no buffet – “pega a colher e vai!”.
Os registros permitem-nos analisar que, entre as crianças que se
servem da própria refeição, capacidades de posicionamento e
reprodução da ordem geracional vão sendo reveladas, conforme o grau
de complexidade abrange a construção das práticas sociais que
contribuem para sua autonomia no espaço aumenta. Eles ainda nos
mostram a capacidade das crianças de reproduzir as regras que trazem
lógicas de ação próprias do comer na creche – “tem que pegar o prato,
se serve”, “pega a colher e vai”. Esses posicionamentos das nas relações
entre pares durante as situações de fila, do servir-se no buffet, são
sinalizam o modo que as crianças jogam com as regras e como elas vão
expressando o interesse pelo jogo.
Na relação com o jogo social, em Bourdieu84 (1996, p. 137), a
noção de interesse tem importância central como um “[...] instrumento
de ruptura com uma visão encantada, e mistificadora, das condutas
humanas”, e pode ser substituída pela de illusio, “[...] essa relação
encantada com um jogo que é o produto de uma relação de cumplicidade
ontológica entre estruturas mentais e estruturas objetivas do espaço
social” BOURDIEU, 1996, p. 139-140). Indo à raiz da palavra,
Bourdieu85 (1996) explica que illusio tem origem na palavra latina ludus
(jogo), de onde se pode apreender a analogia construída pelo autor: a
organização do campo se dá no jogo. Assim, olhando para as práticas
alimentares das crianças como situadas em um jogo social com regras,
podemos analisar como seus agenciamentos se manifestam em uma
relação encantada com o jogo e como essa relação se constitui a partir
de lógicas específicas baseadas nas relações de reconhecimento adulto
do estatuto da criança. Os registros seguintes ajudam a compor, junto
com os anteriores, elementos para essa análise:

84

De um modo geral, Bourdieu (1996) ajuda-nos a pensar que o esclarecimento dos
mecanismos que atuam na reprodução social abre possibilidades para a luta pela
alteração das regras do jogo. Para o autor, as revoluções simbólicas são produtos
dessas lutas. Nessas revoluções simbólicas, podemos pensá-las, por exemplo, como
esse processo histórico em que, atualmente, não se questiona ou mesmo se estranha
o fato da mulher votar, isto é, as revoluções simbólicas são produtos de uma nova
doxa o que temos como “normal” .
85
Ao conferir um sentido particular que distingue seus usos de todos os outros, para
Bourdieu (1996), a re-semantização tomada a partir do latim (ou do grego) permite
uma ruptura com os significados do senso comum, como o faz com as noções de
interesse (illusio) e de hábitos (habitus) (COSTEY, 2005).

224

No refeitório, um menino e uma menina dos
grupos maiores compartilham a refeição à mesa.
A menina, ao terminar sua comida, lambe o prato
e depois mostra às três profissionais que estão no
refeitório: “Olha! Olha aqui! (Registro de campo,
15 jun. 2016 - almoço).
...
O irmão mais velho de Diego (2-3 anos) observa a
interação do mais novo com a professora, que
interage com ele na hora da dispensa de
alimentos. Ele observa atentamente o que se passa
com seu irmão mais novo. E então, depois que
Diego termina de comer, o menino fala alguma
coisa para si mesmo e depois diz ao grupo de
pares mesa: “Não jogou nada fora”, referindo-se
ao seu irmão mais novo. (Registro de campo, 26
ago. 2016 - almoço).
...
O menino, antes de repetir mostra o prato vazio
para o professor de educação f sica: “Parabéns!”,
diz o professor ao menino. “Mamão com açúcar,
uma colheradinha já resolve tudo!”, diz o menino.
(Registro de campo, 5 ago. 2016 - janta).
...
“Ele comeu tudo!”, anuncia a professora,
referindo-se a um menino que acabara de comer.
Ela olha, passa a mão na cabeça dele e lhe diz:
“Parabéns!”. (Registro de campo, 15 jun. 2016 almoço).

Comer tudo aquilo que se serviu consiste na regra fundamental,
principal valorização e expectativa adulta imprimida nas práticas
alimentares das crianças no coletivo da creche. Enquanto um valor
compartilhado, o jogo (a illusio) que se produz em torno da regra do
comer tudo opera na lógica da reputação do estatuto da criança
reconhecido pela ordem geracional. Quer dizer, pela representação que
os adultos fazem das crianças quando são reconhecidas por comer tudo:
“parabéns!”. A illusio, a crença coletiva no jogo, revela que o que entra
em jogo nas práticas do comer da criança é a sua reputação, reconhecida
pelo adulto pelos “parabéns” e pelo gesto afetivo e buscado pela criança
nos seus agenciamentos: “olha! Olha aqui!”.
Nas relações de tensões entre disposições e espaços sociais que
marcam as disposições deslocadas podemos observar o
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desconhecimento da crença, pela expressão perdida e desconcertada que
faz o menino Matheus ao receber os “parabéns” das profissionais
quando acabou de comer, seguido de uma orientação sobre onde colocar
os utensílios usados: “bota ali!”.
Por fim, os registros mostram-nos como os sentidos positivos
atribuídos pelas profissionais às ações das crianças vão construindo
lógicas de pertencimento às regras do jogo, baseadas em estratégias
verbais de reconhecimento de algumas disposições exigidas,
fundamentalmente, a do comer tudo.
Dessa maneira, comer tudo ocupa um lugar central da
preocupação pedagógica com as crianças no refeitório da creche. Não
apenas nesse contexto, mas se trata de uma preocupação central
daqueles que cuidam e são responsáveis por elas. É o modo como
concebemos atingir o “comer tudo” que demarca as concepções tanto
relacionadas às crianças como à sua educação. O menino que termina de
comer tudo e mostra o prato ao professor, assim como a menina que
mostra o prato vazio aos adultos, e o irmão mais velho que reconhece o
mais novo porque “não jogou nada fora”, são reveladores de como as
crianças buscam o reconhecimento de sua ação e mostram ao adulto a
destreza das disposições exigidas pela ordem geracional.

5.1.7 Regras explícitas e implícitas: linguagem cotidiana e
agenciamentos de negociações
Falar das regras envolvendo as atividades diárias das crianças na
rotina da creche implica falar tanto dos processos como se produzem
regularidades, mas também das relações de tensões pelas quais elas se
geram. Observamos nos registros a seguir como as regras do comer à
mesa se explicitam verbalmente nas relações adulto-criança, girando em
torno do comer tudo:
No refeitório as crianças fazem o lanche da tarde,
que consiste em salada de frutas (banana, mamão,
iogurte de coco, aveia). Grupos maiores lancham
com grupos menores. “Senta, não é pra levantar
ainda”, diz a professora a Natanael (5-6 anos). O
menino ganha um terceiro pote servido pela
professora e, enquanto come, conversa com os
pares mesa. “É pra terminar, não é pra ficar de
conversa de comadre!”, diz a professora a Nathan.
“Não! Nem fala, nem fala, termina de comer!”,

226

continua a professora interrompendo alguma coisa
que dizia o menino. (Registro de campo, 4 ago.
2016 - lanche da tarde).
...
[13h34m] - Durante o lanche da tarde no refeitório
meninas conversam em uma mesa, enquanto
comem banana. “Mariana, se você ficar falando,
falando eu vou te tirar do refeitório”, diz uma
professora a uma das meninas da mesa. (Registro
de campo, 11 jul. 2016 - lanche da tarde).
...
Enquanto tomam a sopa de legumes servida como
janta, meninos interagem à mesa conversando e
fazendo gestos um ao outro. “Shhhhh”, faz a
professora para eles. (Registro de campo, 5 set.
2016 - lanche da tarde).
...
[13h43m] - No refeitório, chega um grupo de
crianças maiores para fazer o lanche da tarde. Do
silêncio vai-se ao som de falas de crianças.
Adultos tentam falar mais alto, ao mesmo tempo
em que fazem “shhhh”. Todas as mesas do
refeitório estão ocupadas. As crianças conversam
entre si. Há duas mesas de meninos (4), há uma
mesa de meninas (5), há sete mesas mistas.
Adultos ficam em pé. Uma professora se abaixa e
conversa nas mesas com as crianças. (Registro de
campo, 28 jun. 2016 - lanche da tarde).
...
[13h29m] - Um primeiro grupo de crianças
maiores chega para o lanche.
“Refeitório é lugar de sil ncio!”, diz uma
professora às crianças no refeitório. (Registro de
campo, 13 jul. 2016 - lanche da tarde).

Os registros permitem-nos destacar o recurso da linguagem que é
colocada em jogo pela ordem geracional adulta durante as práticas do
comer das crianças. Com base na perspectiva bourdieusiana, Setton e
Vianna 2015, p. 226 indicam que a linguagem permite “[...] analisar o
caráter oculto dos processos de interiorização de valores morais
arbitrários realizados nas aç es comunicativas”.
Em vista disso, tomando como ponto de partida a não
neutralidade da linguagem, vista como sistema simbólico (de signos e
significados), definimo-la omo “sistemas de sinais e significados
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apreendidos desde a mais tenra infância, na qual a linguagem falada e ou
gestual torna significativa as práticas e os comportamentos sociais,
fornecendo inexoravelmente uma forma de apresentação do mundo”
(SETTON; VIANNA, 2015, p. 226). Por formas simbólicas de
linguagem (arte, ciência, língua, mito), podemos entender o que
Bourdieu chamará de formas de classificação, entendidas
designadamente como formas sociais. É a análise estrutural que permite
apreender a lógica específica de cada uma dessas formas, concebendo-as
como “estruturas estruturadas”, tal como a l ngua concebida como
sistema estruturado que condiciona a inteligibilidade da palavra
(BOURDIEU, 2007). Entretanto, para Bourdieu (2007), os sistemas
simbólicos, ao serem estruturados, ocupam uma posição de poder de
construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem do
conhecimento. Nesse sentido, a linguagem, enquanto instrumento de
conhecimento e de comunicação, torna possível o consensus acerca do
sentido do mundo social que contribui, fundamentalmente, para a
reprodução da ordem social (BOURDIEU, 2007).
Essa concepção da linguagem como poder simbólico, um sistema
simbólico que, ao ser estruturado, exerce um poder estruturante de
comunicação e de conhecimento, ressalta sua função política de
dissimular a função de divisão na função de comunicação e de atuar
como instrumento de imposição ou de legitimação da dominação social.
Levando em consideração a cultura como um sistema simbólico, para
Bourdieu (2007, p. 11):
[...] a cultura que une (intermediário de
comunicação) é também a cultura que separa
(instrumento de distinção) e que legitima as
distinções compelindo todas as culturas
(designadas como subculturas) a definirem-se pela
sua distância em relação à cultura dominante.

A linguagem vista pela perspectiva do seu poder simbólico levanos a outro conceito de Bourdieu (2007), que nos ajuda a caracterizar os
processos de imposição ocultos mediados por sistemas simbólicos: o
conceito de violência simbólica. Exercido de forma simbólica, consiste
no “[...] poder de impor – e mesmo de inculcar – instrumentos de
conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários – embora
ignorados como tais – da realidade social” BOURDIEU, 2007, p. 12).
A força dos sistemas simbólicos está no fato de que “[...] as relações de
força que neles se exprimem só se manifestarem nele em forma
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irreconhec vel de relaç es de sentido deslocação ” BOURDIEU, 2007,
p. 14).
Nessa perspectiva, a ambiguidade presente no conceito de
violência simbólica é gerada no fato de conceituar uma violência àquilo
que não parece na sua forma mais evidente. Um exemplo ilustrativo da
violência simbólica pode ser visto em uma situação em que enquanto os
irmãos saem da mesa e vão brincar, as meninas vão para cozinha ajudar
nas tarefas domésticas. Não se observa qualquer tipo de violência
propriamente dita na situação, mas essa divisão operada culturalmente
corresponde à própria divisão sexual do trabalho.
O poder de violência simbólica que aqui nos referimos é,
portanto, todo o poder que chega a impor significações e a impô-las
como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de
sua força. Por ser simbólica, a sua força se produz da própria ocultação
da verdade objetiva dessas relações como relações de força
(BOURDIEU; PASSERON, 2008).
Acerca das relações pedagógicas nos processos educativos das
crianças, conforme Bourdieu e Passeron (2008, p. 28), dois aspectos
devem ser considerados: primeiro, não se deve ignorar “[...] a dimensão
propriamente biológica da relação de imposição pedagógica”, isto é,
com relação às crianças, a relação com os adultos é de uma dependência
biologicamente condicionada; segundo, “é preciso ainda afirmar-se que
não se pode fazer abstração das determinações sociais que especificam
em todos os casos as relaç es entre adultos e crianças”.
Dessa forma, podemos analisar a linguagem do cotidiano
explicitada nas relações adulto-criança durante as práticas do comer na
creche como instrumento de conhecimento e de comunicação que agem
na produção dos sentidos das práticas alimentares, sendo vista como um
instrumento de poder. Ou seja, podemos nos perguntar, ao tomar
distanciamento da linguagem colocada em jogo nas relações com as
crianças, que adulto me torno ao co-construir a criança?
Para além da mera compreensão da mensagem, a linguagem
cotidiana que podemos observar nas relações adulto-crianças durante as
situações do comer à mesa e do servir no buffet carrega consigo um
significado de autoridade a ser acatada (SETTON; VIANNA, 2015), que
vai sendo expresso por meio de formas ocultas, sutis e desconhecidas de
poder, como tom de voz, olhares e gestos.
O recurso a uma linguagem diretiva e imperativa predominante
nas relações dos adultos com as crianças em boa parte de nossas análises
surge como um dado significativo, já que nos leva a refletir sobre como
a linguagem cotidiana opera simbolicamente nas relações adulto-

229

criança. Sobre esse aspecto, é preciso refletir sobre outras possibilidades
de linguagens como recurso de conhecimento e de comunicação nas
relações dos adultos com as crianças, sobretudo, questionando: que
outras linguagens são possíveis de ser geradas a partir de uma
concepção de crianças como parte ativa da relação educativa, para além
daquela de comando? Isso sugere que é a partir do reconhecimento da
natureza simbólica de poder presente na linguagem do cotidiano que se
abrem possibilidades de desconstrução de consensos pré-reflexivos e
modalidades dóxicas que compreende a relação entre adultos e crianças.
Todavia, se olharmos para o outro lado dessa linguagem diretiva,
o levantar-se que se revela na ordem do “senta, não é pra levantar
ainda”, o conversar que se revela pelo “não é pra ficar de conversa de
comadre!”, “nem fala, termina de comer!”, “shhhh”, podemos
considerar essas ações dos grupos de crianças consoante a uma
capacidade ativa de colocar em jogo outras questões e interesses, como a
de interagir
mesa, que se confrontam com os “esquemas
classificatórios, princ pios de visão e de divisão” da ordem geracional
(BOURDIEU, 1996, p. 22). Assim, a título de exemplo, o mesmo
comportamento pode parecer distinto para um (a criança que conversa
nas suas relações com os pares à mesa) e subversivo para outro (o adulto
que pede sil ncio: “shhh!” .
Outro lado que implica as regras do comer investigadas, consiste
naquelas que não aparecem explicitamente a partir de estratégias verbais
adultas, mas que brotam de relações de negociação entre adultos e
crianças em torno do número de vezes que se pode comer a refeição.
Essas regras, que podemos chamar de implícitas, assim o são porque só
se definem nas relações intergeracionais (a decisão última é a
determinação adulta), ainda que as definições em torno das quantidades
do comer sejam discutidas no âmbito das relações entre as crianças.
Outra marca que caracteriza as regras implícitas, são as relações
de negociação entre adultos e crianças. De um modo geral, podemos
caracterizar o implícito contido nessas regras como aquelas questões que
vão sendo colocadas pelas crianças aos adultos no decurso de suas
ações, tais como a questão observada sobre as quantidades do comer.
Nos seguintes registros, observamos como acontecem essas negociações
nas dinâmicas geracionais do comer:
No refeitório, crianças maiores fazem a refeição
da janta. Cardápio: arroz, polenta com queijo,
carne picada com molho, alface picado, tomate
picado. No buffet, enquanto se servem auxiliados
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por uma profissional, as crianças perguntam: “Ô
profe, pode comer 3 vezes?”, pergunta o menino
professora, ao passo que ela confirma. “Pode!”,
diz o menino aos outros, que sorriem. “É com
queijo, profe?”, ouve-se de uma criança,
referindo-se polenta. “Profe, é verdade que tu
deixou comer 3 vezes?”, ouve-se de outra criança.
“Se todo mundo comer 3 vezes vai faltar comida
pros outros”, explica a professora. “Pode comer 3,
profe?”, pergunta uma menina. “É 2 vezes!”,
responde a professora, batendo o martelo.
(Registro de campo, 25 ago. 2016 - janta).
...
[14h] - O refeitório continua cheio. Nele, está
sendo servido o lanche da tarde, que consiste em
salada de frutas (banana, mamão, iogurte de coco,
aveia). Crianças mais novas, do G2 (1-2 anos)
comem juntas na mesa do pátio interno. No
refeitório, encontram-se grupos de crianças mais
velhas comendo. “Profe, é quantas vezes? É
duas?”, pergunta o menino. A professora responde
com a cabeça confirmando. Então, ele dispensa
seu pote e dirige-se para sua sala. (Registro de
campo, 4 ago. 2016 - lanche da tarde).
...
[11h33m]: No refeitório, restam poucas crianças
maiores, elas terminam de comer a refeição do
almoço. “Ô profe, pode comer tr s?”, ouve-se de
uma criança. (Registro de campo, 29 jun. 2016 almoço).
...
No buffet, uma menina pergunta professora: “É
quantas comidas?”. “Tá bem quente!”, diz a
mesma menina ao ver a cuba ser reabastecida no
refeitório. (Registro de campo, 11 jul. 2016 janta).

Na relação adulto-criança, que surgem das perguntas feitas pelas
crianças às professoras, notamos como se expressam as negociações em
torno das quantidades e dos tipos de alimentos, noções que são
elaboradas com base em uma questão concreta sobre as suas atividades
diárias. Nesses agenciamentos das crianças, podemos observar como
circulação de saberes e aprendizagens não percebidas vão se
configurando. Saberes e aprendizagens, não apenas relações acerca das

231

quantidades – “ô profe, pode comer 3 vezes?”, “profe, é verdade que tu
deixou comer 3 vezes?”, “pode comer 3, profe?”, “ô profe, pode comer
tr s?”, “é quantas comidas?” –, mas sobre as temperaturas e tipos de
alimentos – “tá bem quente!”, “é com queijo, profe”.
Entretanto, quando o menino pergunta pela quantidade do comer,
ele está supondo qual o número de vezes é permitido – “profe, é quantas
vezes, é duas?”. Dessa maneira, vemos como a regra, implicitamente,
vai se definindo dessas negociações e sendo tacitamente confirmada.
Outro aspecto que caracteriza as relações de negociação em torno
das quantidades do comer, é o fato de que o adulto é aquele determina,
em última instância a regra, conforme observamos nos registros
anteriores, pela forma fechada como as crianças colocam a questão
pode/não pode: é quantas? é verdade? Da mesma maneira, percebemos
nos registros a seguir:
[11h24m] - No refeitório, durante o almoço,
enquanto é servida no buffet e pela professora a
menina diz: “Ô Michele, né que não pode comer o
quanto quiser?”, referindo-se à refeição que
repetia. (Registro de campo, 16 jun. 2016 almoço).
...
No refeitório, crianças maiores fazem o lanche da
tarde, que consiste em salada de frutas com
iogurte e aveia. “Meu Deus, eu vou pegar
sozinho!”, diz Natanael (5-6 anos) aos grupos de
pares que compartilha a mesa ao perceber que as
crianças estão se servindo da salada de frutas que
está em um pote grande em cima do buffet. Ele se
levanta para se servir, mas a professora diz a ele e
à menina que eles se serviram duas vezes, e que
tem outras crianças. Eles dispensam os potes e
talheres usados e correm para sala. (Registro de
campo, 30 jun. 2016 - lanche da tarde).
...
[16h28m] - Os grupos de crianças vão terminando
de comer a janta. O buffet está vazio. Restam
crianças maiores (5-6 anos) à mesa, elas
conversam entre si e o assunto gira em torno de
quantas vezes pode comer. “É só dois!”, escuta-se.
“Ju, né que não pode comer tr s e quatro?”,
Natanael se dirige a mim. Então, sem chegar a um
consenso, o assunto muda e o grupo passa a fazer
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observações sobre comportamento dos seus
cachorros: “O meu cachorro arrasta o prato”, diz
um. “O cachorro da minha vó arrasta a cadeira”,
ouve-se de outro. Depois, retoma-se o assunto:
“Tu vai comer quatro?”, pergunta um menino ao
outro. “Vou!”, responde o outro. (Registro de
campo, 4 ago. 2016 - janta).

Somados aos anteriores, esses registros nos mostram como nesses
tipos de negociação de regras implícitas as crianças buscam a resposta
final do adulto. Vemos isso, em especial, no último registro, no qual as
crianças procuram pela pesquisadora (uma adulta) para dar o veredito na
discussão em torno das quantidades do comer que acontecia no grupo de
pares. O excerto final desse mesmo registro, em que um menino
pergunta ao outro “tu vai comer quatro?”, permite-nos adensar outra
questão sobre as razões sociais das crianças para a escolha dos alimentos
e das quantidades do comer (repetir a refeição ou não), colocadas em
jogo nas relações com os pares durante o comer-juntos. Veremos, mais
adiante, o peso que tem o grupo de pares nas decisões do comer ou não
determinados tipos de alimentos e o comer de novo (repetir a refeição).
Por outro lado, as crianças também mostram que essa regra
implícita, definida em última instância pelo adulto, em torno das
quantidades do comer pode ter seus limites desafiados pela manifestação
de suas capacidades mais explícitas de resistência, que é o choro. O
registro seguinte ilustra como a questão dos adultos como definidores,
em última instância, da regra implícita sobre as quantidades do comer,
aparece como uma decisão que é tomada como produto de um
confronto:
Meninas comem à mesa. Uma delas chora porque
deseja comer mais. A professora diz que ela não
pode comer mais porque já comeu duas vezes,
entretanto, a menina diz à professora que comeu
apenas uma vez. Ao mesmo tempo em que
comunica a menina de que ela não poderia comer
mais, a professora pega o pote de uma outra
menina que também se encontra à mesa e vai
servi-la. A outra menina chora, mostra-se bastante
sentida. A professora retorna, se abaixa na altura
da menina que chora e lhe diz que sabe que a
menina já comeu duas vezes. A menina continua a
chorar. “Queres mais um?”, pergunta a professora
e então serve o pote da menina que chora. A outra
menina, que foi servida primeiro não come e

233

mostra-se decepcionada: “Não gosto de aveia!”. A
professora volta e devolve o pote servido à
menina que chorava. Ao mesmo tempo, pega o
pote da menina que reclama da aveia e a serve
novamente, desta vez, sem o cereal. Enquanto
isso, em outra mesa, um menino grita por diversas
vezes: “Ô profi, ô profi, eu só comi uma vez!”.
Visivelmente incomodada, a professora deixa o
refeitório, demonstrando desconforto com a
situação. (Registro de campo, 30 jun. 2016 lanche da tarde).

No registro, dois tipos de questões são colocados pelas crianças
para confrontar a definição da regra: 1) a relação de confronto das
quantidades do comer, a palavra da menina e a palavra da adulta, na
qual o choro se coloca como manifestação mais explícita de resistência à
regra que lhe era determinada; 2) afirmação da agência em relação ao
gosto por determinado tipo de alimento “eu não gosto de aveia” ou
ainda, o “não quero!”, que expressou a menina, em registro anterior,
referindo-se ao frango que era servido por uma das profissionais.
Sendo assim, a regra implícita, que emerge dos agenciamentos
das crianças nas relações de negociação com os adultos a partir das
definições das quantidades do comer, ainda que seja determinada pela
ação do adulto, em última instância, está condicionada às capacidades de
desafiá-las, como colocadas pelas crianças no último registro.

5.2 PROCESSOS INTERPRETATIVOS DE REPRODUÇÃO DA
ORDEM GERACIONAL: MODOS DE APROPRIAÇÃO DO
ESPAÇO-TEMPO ALIMENTAR NAS RELAÇÕES ENTRE PARES
Nos registros anteriores, vimos como as regras do comer à mesa e
do servir-se no buffet são apresentadas às crianças e por elas
incorporadas e reproduzidas nas suas relações com os pares, revelando
um senso prático: “pega a colher e vai”, “tem que pegar um prato, se
serve”, “não jogou nada fora”. Além disso, notamos como as estratégias
verbais são colocadas em jogo nas relações adultas com as crianças
durante as situações do comer à mesa, visando atingir as regras do
comer e do comer-juntos, no contexto dos recortes de tempos que se
fazem os momentos das refeições nas jornadas diárias das crianças.
Nesta parte da análise, o foco ajusta-se para as relações entre as
crianças que ocorrem nos momentos coletivos das suas práticas do
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comer. Com isso, buscamos saber como as crianças exteriorizam o
mundo social nas suas relações com os grupos de pares que se formam à
mesa, o que nos permite observar como a face reprodutora da agência
das crianças se mostra nas interações entre pares durante as práticas do
comer. A partir daí, analisaremos como ocorrem esses processos,
entendendo que essas ações das crianças de reprodução não
correspondem apenas a uma ação mecânica e refratária do mundo social
que as cerca, mas é reelaborada como um conhecimento tácito, colocado
em prática pelos agentes. Além do mais, a face reprodutora da agência
das crianças permite-nos refletir sobre como o mundo social, e nele o
mundo adulto, apresenta-se para elas. Ou seja, essa agência,
marcadamente reprodutiva, possibilita-nos ver como as apropriações das
crianças se sustentam nas condições sociais em que interagem e dão
sentido (SARMENTO; PINTO, 1997).
Os registros seguintes nos apontam como as crianças contribuem
ativamente e de uma forma direta para a reprodução da ordem
geracional no seio da sociedade mais ampla. Assim, nesses processos
elas não apenas manifestam a reprodução da ordem adulta, mas também
uma apropriação, ao combinar informações do mundo adulto e colocálas em jogo nos grupos de pares à mesa, durante os tempos diários do
comer. Isso porque, se se tratasse de apenas uma imitação daquilo que
vivencia a criança na relação com os adultos, ela não manifestaria uma
orquestração bem harmonizada entre o imitar e o conhecer as condições
favoráveis onde essa imitação deve ser realizada.
Acerca desses processos reprodutivos, podemos analisá-los, com
base em Benjamin (2018), como uma capacidade mimética
especificamente humana, cuja base se sustenta em experiências
passadas, portanto, na memória e na história. Na perspectiva
benjaminiana, as semelhanças produzidas dessas reproduções, e que
caracteriza a atividade mimética, independe de uma comparação de
elementos iguais, nem tampouco restringe semelhança à reprodução
(GAGNEBIN, 1993). Para Benjamin (2018, p. 47), a atividade mimética
é sempre uma mediação simbólica:
A natureza produz semelhanças; basta pensar nos
processos miméticos. Mas é o ser humano que
tem a capacidade máxima de produzir
semelhanças. Talvez não exista mesmo nenhuma
das suas funções superiores que não seja
decisivamente determinada pela faculdade
mimética. Essa faculdade, porém, tem uma
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história em sentido tanto filogenético como
ontogenético. No que a este último se refere, o
jogo é em muitos aspectos a sua escola. Os jogos
infantis são desde logo, e em toda parte, marcados
por comportamentos miméticos, e o seu âmbito de
modo nenhum se restringe à imitação de outras
pessoas.

Nesse sentido, as reproduções das crianças da ordem geracional
podem ser vistas mais do que mera repetição das relações adultocriança, mas uma atividade de mediação de sentidos do mundo adulto e
das práticas alimentares. Destarte, consideramos que essa reprodução é
produtiva, à medida que expressa uma capacidade de interpretar e dar
sentido ao mundo social, sendo a criança um agente atuante nele.
Esses processos reprodutivos se aproximam daqueles definidos
por Vigotski (2009, p. 11) como um tipo de atividade de criação que
pode ser chamada de atividade reconstituidora ou reprodutiva e que está
ligada intimamente à memória: “[...] sua essência consiste em reproduzir
ou repetir meios de conduta anteriormente criados e elaborados ou
ressuscitar marcas de impress es precedentes”.
Nos registros a seguir, as crianças, ao exteriorizarem um senso do
jogo sobre as práticas do comer, revelam os processos interpretativos de
reprodução da ordem geracional:
[13h34m] - Chega um grupo no refeitório para o
lanche da tarde, que consiste em banana. “É
banana!”, diz uma menina a outra identificando o
lanche. As professoras entregam bananas com
cascas às crianças. Seis meninas se sentam em
uma mesa redonda. À mesa, enquanto lancham e
conversam escuta-se: “Não pode falar de boca
cheia!”, diz uma menina a outra. (Registro de
campo, 11 jul. 2016 - lanche da tarde).
…
[10h59m] - No refeitório, um pequeno grupo de
crianças (3-4 anos) chega para a refeição do
almoço. No buffet, escuta-se: “Tá doido da
cabeça, não sabe se servir!”, diz um menino ao
outro, enquanto se servem no buffet. (Registro de
campo, 11 jul. 2016 - almoço).
...
Durante a janta, meninos compartilham a mesa.
Escuta-se: “Para de falar! Fala menos e come
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mais!”, diz um menino aos outros na mesa.
(Registro de campo, 25 ago. 2016 - janta).

Esse processo interpretativo-reprodutivo, produzido a partir dos
agenciamentos infantis nas relações com os pares, Corsaro (2011), ao
analisar as relações entre as crianças durante as atividades do brincar
sociodramático (brincar de fazer de conta), chamou de reprodução
interpretativa. Assim, estamos considerando esse processo para fins
desta análise como processos interpretativos de reprodução da ordem
geracional, nos quais as crianças, nas relações com os pares durante suas
práticas do comer, expressam como elas vão se tornando os adultos que
as tornam crianças.
Segundo Corsaro (2002, 2011), as crianças, ao reproduzirem o
mundo social nas suas relações com os pares, mostram uma apropriação
ativa das informações do mundo adulto, reproduzindo-as, assim como a
criação de interações estáveis e coerentes nas relações com os pares. O
conceito de reprodução interpretativa designa um conjunto de
características comuns, ilustrativas dessas apropriações do mundo social
e suas reapropriações nas interações com os pares. Entre essas
características, a autora observou que:
[...] a “invenção não intencional da improvisação
regulada” Bourdieu, 1997:79 das crianças nas
suas brincadeiras sociodramáticas contribui para o
desenvolvimento
de
um
conjunto
de
predisposições (ibid:72-87), através das quais elas
confrontam as estruturas objetivas ou as
circunstâncias das suas vidas cotidianas.
(CORSARO, 2002, p. 132, grifos da autora).

O que o conceito de reprodução interpretativa nos indica, assim
como o conceito de habitus, de Bourdieu – ferramenta de análise para
pensar relacionalmente as dicotomias estrutura-agência e objetivismosubjetivismo –, é que essas predisposições nem estão determinadas a
priori, tampouco são simplesmente resultantes de uma inculcação, mas
se tratam de “[...] produções inovadoras e criativas que, por seu lado,
contribuem com a reprodução da cultura dominante com todas as suas
forças e imperfeiç es” CORSARO, 2002, p. 132 . Nessa perspectiva,
análise relacional da infância toma o conceito de “relação entre
geraç es” ou de relaç es geracionais para investigar “[...] a infância
como um fenômeno, essencialmente, geracional” (ALANEN, 2001a, p.
11).
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Compreendemos essa invenção não intencional da improvisação
regulada como o lado prático do conhecimento, o senso prático, tal
como saber a ocasião certa para dizer uma determinada expressão,
reveladora de moralidades de nuances geracionais, como em “não pode
falar de boca cheia”. Esse conhecimento prático pode ser visto como um
conjunto de disposições socialmente condicionadas e inventivamente
apropriadas pelos agentes na construção das suas práticas sociais.
Nessa sequência, o resgate daquilo que é o lado prático do
conhecimento permite jogar luz às aprendizagens mais imperceptíveis
das crianças pequenas, especialmente, àquelas relacionadas às práticas
sociais e culturais (higiene e cuidados pessoais, por exemplo). Logo,
comporta, como observou Alanen (2001b, p. 142):
[...] detectar as relações invisíveis, diretas e
indiretas através das quais as crianças se
incorporam firmemente em conjuntos estruturados
de relações sociais mais amplas do que suas
relações locais mais imediatas, e potencialmente
se estendendo até o sistema social global.

Os registros trazidos para esta pesquisa, ao nos mostrarem como
as crianças colocam em jogo nas relações entre pares um conhecimento
prático relacionado ao comer, deixam-nos observar como esses
conhecimentos se geram de processos interpretativos de reprodução da
ordem geracional. Em vista disso, a apreensão do mundo objetivo, pelas
crianças, é também incorporação de disposiç es coletivas, “[...] uma vez
que aquilo que o que é interiorizado é o produto de uma exteriorização
de uma subjetividade estruturada de modo semelhante” BOURDIEU,
2002, p. 168). Para tanto, ao revelarem um senso do jogo, no âmbito das
relações do comer na creche, as crianças nos apresentam como o
conhecimento prático, as práticas sociais, a agência, constitui-se de um
duplo processo: de interiorização da exterioridade e de exteriorização da
interioridade. Isto é, como definiu Bourdieu (2002, p. 163 , “[...] a
dialética da interiorização da exterioridade e da exteriorização da
interioridade” o habitus).
Ao subjetivarem maneiras de fazer e de ser próprias do refeitório
da creche, as crianças nos revelam como reproduzem
interpretativamente a ordem geracional nas suas práticas alimentares
com os pares, sobretudo, pelo recurso da linguagem diretiva nas
interações, nas situações de se lembrar da regra. Essa apropriação da
linguagem diretiva e imperativa nos momentos de reprodução das regras
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nos grupos de pares lança luz para algo mais do que o seu conteúdo, ou
seja, para as maneiras de como as relações se dão. Se considerássemos
que a finalidade da regra anunciada nas relações intergeracionais seria
sua incorporação, poderíamos dizer, então, que esses processos nos
revelam um pouco do adulto que a criança se torna?
Nesse sentido, observar a capacidade reprodutora da agência das
crianças nos grupos de pares permite-nos também traçar uma análise de
como a ordem social se apresenta para elas nos contextos de mediação
com suas práticas sociais.
Nos registros as práticas alimentares das crianças, nas suas
interações com os pares nas rotinas da creche, podem ser tomadas como
lente para explorar as relações adulto-criança e o que as práticas
alimentares despontam dessas relações (CHRISTENSEN, 2003;
JAMES; KJORHOLT; TINGSTAD, 2009; CURTIS; JAMES; ELLIS,
2010).
De acordo com Curtis, James e Ellis (2010), as diferentes práticas
alimentares das crianças refletem diferentes concepções da relação
adulto-criança. Para além do conteúdo das regras do comer, a forma, a
maneira, como são colocadas as regras auxilia-nos a analisar as
concepções de criança que se expressam nas relações adulto-criança
observadas nos processos interpretativos de reprodução da ordem
geracional.
Ao reproduzirem a ordem geracional “Para de falar! Fala menos e
come mais!”, a criação de uma interação estável e coerente com os pares
à mesa, as crianças revelam como a linguagem diretiva e imperativa faz
parte desse processo interpretativo. Por outro lado, a reprodução
interpretativa desse tipo de estratégia verbal adulta sendo colocada em
jogo nas relações entre as crianças, faz com que observemos natureza
dinâmica das relações de poder, desconstruindo a ideia de adultos como
poderosos e crianças como impotentes (PIKE, 2008, 2010).
Segundo Pike (2010), durante os momentos de alimentação da
rotina educativa, jogos estratégicos de poder, nos quais o campo de ação
de uma das partes da interação é limitado pela outra parte, podem ser
ressaltados nas relações intergeracionais das práticas do comer das
crianças. Dessa maneira, o poder, visto como uma força produtiva, nem
sempre coercitiva, nem negativa, presente nas relações adulto-criança, é
capaz de agir sobre os limites de ação dos agentes (PIKE, 2010). Para
tanto, nos processos interpretativos de reprodução da ordem social, as
crianças reproduzem as relações de poder colocadas em jogo pela ordem
geracional adulta.
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A interação das crianças com os pares no espaço educativo do
refeitório se configura nos contextos, em que “[...] o conhecimento
infantil e as práticas são transformadas gradualmente em conhecimento
e compet ncias necessárias para participar no mundo adulto”
(CORSARO, 2002, p. 114). No registro a seguir notamos como as
crianças, nas relações entre elas, vão sinalizando formas e maneiras de
ser e estar no mundo, que revelam aquelas apreensões sociais mais sutis
e menos questionadas como uma construção social:
Camila (5-6 anos) compartilha a mesa com um
menino do mesmo grupo que o seu (G6) e outro
menor, do G4 (3-4 anos). Passo a observá-los. O
menino do mesmo grupo pergunta à Camila: “Tu
vai comer mais?”. Ela responde afirmativamente e
começa a dialogar com o menino pequeno, que
está sentado a sua frente. Sem que troquem
palavras entre si, Camila mostra a sua própria
blusa para o pequeno. Ele a observa e tenta
entender o gesto da menina. Agora ela pega em
sua própria blusa e faz um gesto de sacudi-la. Ele
demora a entender. Então, ela se debruça sobre a
mesa e tira o arroz que havia na blusa dele. “Ele
só come tomate em casa”, diz Camila para mim.
“Que esquisito isso né?!”, continua a menina.
Camila se levanta e vai repetir o prato no buffet
junto com o amigo que perguntou se ela iria
comer mais. Já de volta à mesa, a menina tenta
cortar um pedaço grande de carne com a colher,
mas não consegue, então, ela leva o pedaço inteiro
a boca. “Acabou de pegar, agora vai comer!”, diz
Camila para o amigo que foi repetir o prato com
ela e que agora diz não querer mais. “Se eu
converso, eu esqueço de comer, no lanche
também...”, diz o menino. Ele observa o espaço de
dispensar os pratos e talheres. Dirige-se até lá e
dispensa sua refeição. (Registro de campo, 15 jun.
2016 - almoço).

Na situação descrita, observamos como as crianças, tanto nas
relações entre crianças mais novas-crianças mais velhas quanto naquelas
entre crianças de mesma idade, reproduzem interpretativamente
disposições referentes às normas sociais e culturais do comer. Enquanto
o menino mais novo incorpora as disposições do comer com a colher, do
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sentar-se à mesa e compartilhar a refeição com os pares, aprende com a
menina mais velha outras noções que normatizam a vida no grupo
social. Dessa forma, no contexto coletivo do refeitório na creche, os
companheiros à mesa também podem ser educadores das crianças mais
novas, subvertendo a ordem geracional adulta, na qual as regras são
apresentadas às crianças, acerca do que colocam Barbosa e Quadros
2017, p. 51 , como uma “[...] lei arbitrária, com base na autoridade
adulta, qual [a criança] deve obedecer”.
Todavia, não é apenas nas relações novato-experiente que esse
tipo de socialização das normas sociais e culturais acontece. A menina
Camila também expressa para o menino do mesmo grupo o nomos do
campo pedagógico da alimentação na creche: comer tudo. Ao responder,
o menino justifica sua ação de não querer mais comer pelo reforço ao
nomos: se ele conversa enquanto come, esquece-se de comer. Essa
reprodução da ordem geracional – porque apreendida pelas relações
intergeracionais e trazida para as relações intrageracionais – é inspirada
e, ao mesmo tempo, justificada na própria experiência do menino, ao
dizer: “no lanche também...”. Ao revelar uma experi ncia anterior, ele
mostra saber colocar elementos dessa experiência e, portanto, a memória
dela, na ocasião certa: a de justificar que, por ter conversado, ele se
esqueceu de comer. Assim, por não conseguir regular a quantidade de
comida com o desejo real de comê-las e ao ser advertido pela amiga de
que se ele havia se servido que tivesse que comer, o menino e a menina
mostram como reproduzem valores sociais e expectativas
comportamentais socializados nas relações intergeracionais e colocados
em jogo nas relações entre crianças. Conforme Corsaro (2002, 2011),
essas reproduções interpretativas não se resumem a uma simples
apropriação direta ou imitação do mundo adulto, mas despontam
tentativas das crianças de atribuir sentido ao mundo social que as
cercam, produzindo coletivamente seus próprios mundos.
Apesar disso, a produção coletiva de sentidos, que se dá pelas
práticas do comer das crianças na creche, revela o aspecto cooperativo
das suas culturas de pares. No último registro que trouxemos, podemos
perceber isso: primeiro, quando a menina ajuda o menino pequeno a
limpar sua blusa, inicialmente, tentando lhe mostrar o arroz que tinha
caído sobre sua blusa, posteriormente, ela mesmo ajuda-o a sacudir a
blusa; depois, quando menino e menina, que haviam combinado de se
servir novamente, voltam à mesma mesa e compartilham a refeição.
Diante disso, no próximo tópico, veremos no contexto do
refeitório que a escolha do lugar à mesa se mostra como uma dessas
ações colaborativas e cooperativas.
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5.2.1 Regras ocultas na produção das culturas alimentares das
crianças no espaço coletivo: escolha dos lugares à mesa
A questão dos lugares e, particularmente, das escolhas com quem
se sentar faz parte de uma das maiores recorrências nos dados. Mais do
que um lugar livre para se sentar, tal como possa parecer na perspectiva
adulta, a escolha dos lugares logo após se servir no buffet envolve, para
as crianças, a construção de relacionamentos e o fortalecimento de
vínculos, tais como laços de amizade e familiares, como se viu nas
interações entre o casal de irmãos gêmeos, em que o menino alimentava
sua irmã.
Podemos considerar que essa dimensão dos encontros mais
amplos, que complexifica a dimensão interacional estruturadora da
produção de sentidos compartilhada entre as crianças, já é considerada
nas relações pedagógicas da creche investigada pela própria forma de
conceber a organização no projeto refeitório.
Segundo Comoretto (2017), a alimentação coletiva das crianças
no contexto educativo coloca acento para as relações eletivas e de
amizade e as relações de dominação no grupo de pares. No contexto
investigado, a escolha dos lugares à mesa constituiu uma questão de
poder, no sentido de controle de ação, muito mais nas relações adultocriança, do que propriamente naquelas entre as crianças. Nestas,
observamos a produção de um repertório de gestos e significados
criados, que se evidencia nos dados como uma regra oculta da guarda de
lugares durante os momentos do comer à mesa com os pares. É apenas
nas interações criadas entre as crianças que se pode ver um tipo de gesto
corporal sendo posto em jogo como significado de guarda de lugar à
mesa. Essa regra chamamos oculta, pois não se encontra nas relações
criança-adulto e, nela, podemos explorar porque a questão da escolha
dos lugares se torna, de fato, uma questão para as crianças, porém, não é
necessariamente de poder, mas de manifestação de um interesse inerente
às relações humanas, por socializar e interagir, no caso, à mesa, durante
os espaços de possibilidade das ações coletivas que abarcam suas
práticas alimentares no refeitório. Essa modalidade de compartilhamento
da refeição, que ocorre no contexto do Projeto refeitório, permite que
uma série de arranjos interacionais se configurem, de acordo com a
marcação dos tempos do comer. Assim, percebemos muita dinâmica nas
interações à mesa, visto que, enquanto algumas crianças vão terminando
a refeição e voltando para suas salas, outras, vão chegando.
Tomando essa regra oculta como uma atividade de criação de
novas maneiras de produzir sentidos sobre o espaço-tempo da
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alimentação na creche, passamos a analisá-las como uma atividade
característica de produção de sentidos, logo, de produção simbólica,
entre as crianças, que consiste na proteção dos seus espaços interativos.
Sendo assim, essa característica revela a capacidade ativa das crianças
de prolongarem suas relações criadas em outros espaços e situações da
rotina da creche para os momentos do comer. Antes de vermos como se
coloca em prática essa regra oculta, notamos, nos registros que seguem,
alguns indicativos das crianças sobre como elas dão sentido à atividade
compartilhada do comer:
[13h34m] - Chega um outro grupo para lanchar.
“Banana, banana”, escuta-as as crianças falando
enquanto sentam-se mesa. “Esse daqui é do meu
amigo”, diz uma menina, referindo-se ao lugar na
mesa. “Essa daqui é da minha Georginha”, diz
outra, ao se sentarem à mesa e guardarem as
cadeiras ao lado. (Registro de campo, 12 jul. 2016
- lanche da tarde).
...
“Vamos com João!”, dizem duas meninas que
chegam ao refeitório para lanchar e escolhem
onde irão se sentar. (Registro de campo, 5 set.
2016 - lanche da tarde).
...
[11h37m] - Miltinho se serve da refeição do
almoço no buffet. O menino que está na mesa
sozinho o chama com a mão. Miltinho vai até ele
depois que se serve. “Mistura assim ó”, diz o
amigo para Miltinho, referindo-se à comida.
(Registro de campo, 27 jun. 2016 - almoço).
...
Durante a janta, a menina fala para o menino com
quem compartilha mesa: “Gostoso, né Lúcio?!”.
Em outra mesa, uma menina mais velha faz
carinho nas costas de Talita (3-4 anos), que está
comendo ao seu lado. Quando as duas acabam de
comer, a menina mais velha empilha o prato dela
e o de Talita e leva-os para dispensar. (Registro de
campo, 11 jul. 2016 - janta).

Os registros indicam-nos como as construções de vínculos e
relacionamentos fraternos, mediadas pela escolha dos lugares à mesa e
pelos arranjos interacionais, são constituidoras das práticas coletivas do
comer na creche. No contexto da educação infantil, “[...] o
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compartilhamento e a amizade são frequentemente ligados às tentativas
das crianças de gerar e proteger eventos interativos compartilhados”
(CORSARO, 2011, p. 133). Nas brincadeiras coletivas em áreas
específicas, as crianças expressam a proteção da brincadeira entre
aquelas crianças que brincam e aquelas que querem entrar na
brincadeira, como uma manifestação da necessidade e capacidade de
proteção dos seus espaços interativos. De acordo com Corsaro (2011, p.
133), trata-se de um processo no qual, ao estarem no contexto de
compartilhamento da creche, as crianças passam a “[...] ver que alguns
objetos podem ser propriedade comum e compartilhados com outros em
eventos interativos específicos”, tal como é o caso das práticas do
compartilhar a mesa nas práticas do comer no refeitório. Em vista disso,
as atividades compartilhadas que caracterizam o contexto da educação
infantil, considerando aquelas observadas pela autora de brincadeiras
coletivas em áreas específicas e proteção da brincadeira, possibilita
compreender como a proteção dos lugares à mesa consiste em uma
forma das crianças expressarem a proteção dos seus espaços interativos,
marcando a experiência compartilhada.
Observar como as crianças expressam de diferentes formas as
tentativas de proteção dos seus espaços interativos faz com que
possamos traçar uma reflexão sobre os processos de compartilhamento e
as concepções de amizade postas em jogo nessas relações. Nos grupos
de pares formados dos encontros à mesa no refeitório, a recorrência
expressada por alguns grupos de crianças maiores mostrou que uma das
formas de proteção dos seus espaços interativos, especialmente na
atividade compartilhada do comer, exige uma determinada postura
corporal e o conhecimento tácito do significado dessa postura: a de
colocar uma das pernas acima de outra cadeira, para guardar o lugar
para alguém.
Na sequência de imagens a seguir, identificamos essa postura
das crianças no refeitório, numa atitude de guardar o lugar para alguém,
revelando que os encontros no refeitório são estabelecidos antes mesmo
do momento da refeição acontecer (Imagem 18).
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Imagem 18 - Meninos guardando um lugar à mesa

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

Os próximos registros mostram como esses dados também
apareceram nas interações verbais entre as crianças mais velhas à mesa:
“Cuida do meu lugar?”, pede o menino a Almir,
que responde silenciosamente apenas colocando o
pé sobre a cadeira, como de costume entre alguns
grupos de pares. (Registro de campo, 4 ago. 2016
- janta).
...
No refeitório, crianças maiores fazem a refeição
do almoço: se servem e depois escolhem um lugar
para se sentar e comer. “Oi, Marta”, diz um
menino que se junta mesa com Manuela. “Tá
uma del cia!”, diz a menina ao menino, referindose comida. “Hmnn, hmnn, hmnn”, expressa o
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menino, concordando. “Cuida do meu lugar?”,
pede um outro menino, que já se encontrava à
mesa. A menina responde colocando o pé na
cadeira do menino que se levantou para se servir
novamente no buffet. Outra menina chega e sentase ao lado. O menino que foi se servir volta e
senta no lugar que Marta estava guardando. A
mesa está completa, todos comem juntos.
(Registro de campo, 06 jul. 2016 - almoço).

Na seguinte sequência de imagens, percebemos outra maneira de
se guardar um lugar. Na primeira imagem, o menino guarda um lugar
colocando a mão sobre a cadeira que está ao seu lado (Imagem 19), as
seguintes mostram outro menino chegando para sentar ao lado daquele
que guardava sua cadeira (Imagem 20).
Imagem 19 - Menino guardando lugar com a mão no refeitório

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).
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Imagem 20 - Menino guardando lugar no refeitório: a chegada do colega

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

A dinâmica de interações que se configura no espaço das práticas
coletivas de alimentação na creche aponta como a questão da escolha do
lugar à mesa, na perspectiva das crianças, revela a capacidade e
interesse que elas expressam de construir relacionamentos cooperativos,
como os de amizade, camaradagem e cumplicidade nas interações com
os pares.
Dentre as questões envolvendo a vivência diária no refeitório, a
possibilidade de compartilhar a refeição à mesa, escolher com quem
quer sentar e dividir uma refeição se mostra como uma questão central
para as crianças. Isso pode ser ilustrado pelas vezes em que elas
insistiam em acomodarem-se juntas em uma mesa pequena,
extrapolando o limite de lugares ou, ainda, nas frustrações expressas
quando não conseguem um lugar à mesa ao lado do amigo ou do irmão,
expostos nos seguintes registros:
“Tem muita gente nessa mesa, não tem nem como
se mexer!”, diz à professora que cuida das
crianças no salão sobre um grupo que quis sentar
todos juntos numa mesma mesa: 8 crianças, em
uma mesa retangular (6 lugares). (Registro de
campo, 6 jul. 2016 - almoço).
...
A professora que cuida do salão chama a atenção
das seis meninas que estão na mesa. Ela pergunta
quantas pessoas têm na mesa. Mara, uma das
meninas faz a contagem. A professora responde
dizendo que a mesa é para quatro pessoas e não é
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para que elas fiquem amontoadas. (Registro de
campo, 25 ago. 2016 - lanche da tarde).
...
No refeitório, algumas crianças fazem o lanche da
tarde, que consiste em bolachas de água e sal,
acompanhadas de iogurte de coco. Chico (3-4
anos) senta no chão do refeitório e chora. A
professora dele se dirige em sua direção: “Olha
pra mim!”, diz ela duas vezes ao menino. Ela o
levanta e o coloca em sua frente. Chico explica à
professora que não tem lugar na mesa que ele
queria, com o amigo dele. “Não tem lugar, tá
ocupado!”, responde a professora. Ele chora.
“Então vai voltar pra sala!”, diz a professora a ele
e, momentos depois, o leva para a sala. Ele
continua a chorar. Passado alguns minutos, Chico
volta para o refeitório. (Registro de campo, 25
ago. 2016 - lanche da tarde).
...
Durante a janta, hoje, grupos de crianças mais
velhas comem com os grupos de mais novas (1-3
anos). Hoje também o G2 novo (1-2 anos) come
em duas mesas acompanhado das duas
professoras. Elas têm ajuda do professor de
educação física. No refeitório, um menino mais
velho guarda a cadeira para alguém, mas ele
precisa tirar sua perna para que a menina possa se
sentar no lugar guardado. Ela vê o pé em cima da
cadeira, mas mesmo assim vai em direção a esse
lugar. Um menino (Almir) volta do buffet e, ao
ver seu lugar ocupado, lamenta: “Eu quero ficar
do lado do meu irmão”. Almir demonstra que
aquele lugar guardado pelo menino ficava perto
do seu irmão (G2 novo, que estava sentado em
outra mesa). A professora pega outra cadeira e
coloca mesa para que Artur se sente. “É por
causa do irmão dele”, diz a menina que se sentou
à mesa. Ao ouvi-la, Almir explica: “Eu quero ficar
perto do meu irmão”. Peço a Almir que me mostre
quem é seu irmão. A menina se antecipa e
descreve que é “aquele que acabou de botar a
colher na boca”, apontando para um menino do
G2 novo. Quando Almir mostra seu irmão, sai
para pegar papel para a professora limpar o nariz
do irmão. Quando ele volta para seu lugar vê que
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um menino sentou no lugar dele. Ele fica tenso.
Proponho a ele outro lugar disponível, dizendo
que naquele ele poderia ficar de frente para o
irmão. (Registro de campo, 13 jul. 2016 - janta).

Essa maneira pela qual as crianças se apropriam do espaço do
refeitório e dos momentos de refeições, reproduzindo, questionando,
negociando e confrontando as regras regidas pela ordem geracional
adulta ilustra “[...] como a sociedade infantil é construída não nos
bastidores, mas dentro das estruturas institucionais”: a da refeição e a da
creche (COMORETTO, 2017, p. 162).
Para além da tarefa de comer, as práticas do comer das crianças
no coletivo da creche envolvem o compartilhar a refeição à mesa, que
para elas é central na construção de relacionamentos com outras crianças
(CHRISTENSEN 2003). Se como Christensen (2003) observou, para as
crianças bem pequenas, a comida representa a própria relação mãefilha/o, podemos inferir que na creche a experiência coletiva do comer
representa a própria relação com os pares. As situações nas quais os
arranjos intrageracionais desafiam os arranjos de lugares à mesa também
são significativas dessa questão, como no caso dos grupos que se
formam reunidos em torno de uma única mesa, extrapolando o limite de
lugares da ordem geracional.
Os registros fotográficos a seguir ajudam a compor nossa análise,
juntamente, com os registros anteriores, ao ilustrarem como as relações
do comer junto se prolongam para outras relações com o espaço.
(Imagem 21)
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Imagem 21 - Relações entre pares com o espaço do refeitório

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

Na situação, duas meninas que compartilharam a refeição salgada
à mesa, agora comem a fruta, em pé, juntas e interagindo com o material
pedagógico exposto no espaço do refeitório (Imagem 21). Elas tocam
nas sementes, trocam conversas entre si e depois se viram, ficando de
frente para todo o espaço, observando-o, enquanto uma delas se recosta
na parede e espia a entrada do refeitório:
A interatividade que permite os tempos do comer na creche com
os pares se apresenta na construção de outros modos de comer e se
relacionar com a pausa para o lanche na rotina, como as meninas que
comem a fruta servida após a refeição salgada e ao mesmo tempo
compartilham uma atividade exploratória e de contemplação sobre o
material cultural exposto em uma das paredes do refeitório, na altura das
crianças (Imagem 21).
Ao atentarmos para a importância que têm para as crianças a
escolha do lugar à mesa, vemos como os aspectos sociais do comer são
tão importantes para elas quanto ao tipo de comida que comem. Dentre
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esses aspectos, o contexto interativo à mesa, assim como, o interesse por
se sentar juntos afetam suas atitudes para comer.
Escolher o lugar para se sentar à mesa pode envolver conflitos de
interesse, que em jogo nas relações entre pares, já que o comer na creche
significa para as crianças essa possibilidade de convívio intrageracional.
Um bom lugar pode significar, como vimos, sentarem-se ao lado da
irmã ou do irmão, ao lado de suas amizades ou, mesmo, ao lado de
ninguém, como nos mostra o menino Eduardo (3-4 anos):
Durante a janta, Eduardo (3-4 anos) chega para se
servir. Um menino do mesmo grupo dele, que já
está comendo à mesa o chama Eduardo para que
eles se sentem juntos, porém, depois de se servir
Eduardo não vai até a mesa dele. Então, o menino,
observando a mesa onde se sentou Eduardo, diz:
“Vou até a !”. O menino se dirige até a mesa de
Eduardo, que está sentado sozinho em uma mesa
retangular (de seis lugares). Eduardo chora e se
levanta para ir para outro lugar. (Registro de
campo, 5 set. 2016 - janta).

Esse conjunto de registros desvela que, para as crianças, as razões
em jogo na escolha do lugar e no compartilhamento da refeição acarreta
na possibilidade de relacionamento e convívio com outras crianças.
Essas razões, por serem criadas no âmbito do grupo de pares,
confrontam-se com a ordem geracional, manifestando resistência a este
controle (pela recusa e o choro, por exemplo). Outras relações de
confronto envolvendo as questões ocultas em jogo na escolha do lugar e
as relações com os adultos ocorrem, por exemplo, na situação em que a
criança é colocada para sentar sozinha à mesa. Nesses momentos, à
medida que a ordem geracional reconhece a importância que tem, para
as crianças, a escolha dos lugares como determinante dos arranjos de
interações utiliza como estratégia de controle para reestabelecer sua
posição, o qual é relatado nos seguintes registros:
Durante o almoço, Cauan, Roger e Antonio (2-3
anos) são colocados cada um em uma mesa.
“Aaaaaana!”, Roger chama uma profissional que
acaba de entrar no refeitório. Os três meninos
agora comem, sozinhos, cada qual em uma mesa.
(Registro de campo, 5 jul. 2016 - almoço).
...
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Durante o lanche no refeitório, crianças maiores
(5-6 anos) começam a chegar e a se sentar à mesa
enquanto aguardam as professoras descascarem e
picarem a fruta no balcão da cozinha. “Paulo, lá
na mesa sozinho, pode ir pra mesa sozinho!”, diz
a professora. (Registro de campo, 05 set. 2016 lanche da tarde).
...
[16h09] - Durante a janta, uma professora diz para
um menino que está no refeitório e acaba de se
servir no buffet, buscando um lugar para se sentar:
“Senta aqui!”, ao mesmo tempo em que puxa a
cadeira de uma mesa em que já estão sentados um
menino e uma menina. O menino responde
movimentando a cabeça em sinal negativo e
dirige-se até uma mesa em que não há ninguém,
sentando-se sozinho. (Registro de campo, 7 jun.
2016 - janta).

A partir dos registros, vimos como as estratégias de controle da
escolha do lugar são colocadas em jogo nas relações dos adultos com as
crianças, ao mesmo tempo que a existência desse controle evidencia o
reconhecimento do peso que tem essa escolha na produção das culturas
infantis. Segundo Comoretto (2017), isso implica considerar que a
margem de manobra das crianças para ter contato com seus amigos e
amigas depende da autonomia que é concedida pela equipe de
profissionais.
Entretanto, ainda que as crianças atribuam sentidos sociais às
suas escolhas dos lugares à mesa, destaca-se que um conjunto de fatores
determinam essas escolhas, que vão desde a chegada das crianças
conforme vão sendo chamadas em pequenos grupos nas salas, à
interferência adulta na escolha dos lugares de algumas crianças, além da
disponibilidade da cadeira e do lugar na mesa em questão.
Um último aspecto, diz respeito às determinações que agem sobre
as escolhas dos lugares, estas têm a ver com as noções de sujeira
expressas pelas crianças durante suas práticas do comer. De maneira
geral, o espaço do refeitório, enquanto está em uso é constantemente
supervisionado não apenas pelas professoras, mas também pelas
profissionais dos serviços de limpeza. É comum, entretanto, que entre
uma brevidade de momento e outra haja sujeira – restos de comida –
deixada pela criança que acabou de comer ou que come. Manifestações
de desconforto relacionadas a essas situações são expressas pelas

252

crianças como determinantes, fundamentalmente, da escolha do lugar à
mesa e mostra como elas vão se apropriando das classificações de
limpeza e sujeira no contexto das suas práticas alimentares. Os registros
a seguir ilustram essas situações:
Hora do almoço entre as crianças que participam
do projeto refeitório. As crianças se servem no
buffet e buscam um lugar à mesa para se sentar.
Uma menina se levanta e serve-se novamente, ao
voltar, lamenta: “Ela sentou no meu lugar!”, diz a
menina para mim. “Mas tem outro aqui do lado,
ó!”, respondo. “Tá sujo...”, diz a menina, em um
tom de voz de lamentação. A moça da limpeza
passa e limpa o lugar, então, a menina se senta.
(Registro de campo, 26 ago. 2016 - almoço).
...
No refeitório, acontece o momento do almoço. O
cardápio consiste em arroz e polenta com frango
desfiado. “Aquela ali tá suja”, aponta uma menina
para a mesa, falando com uma das moças da
limpeza. (Registro de campo, 14 jul. 2016 almoço)
...
“Tem sujeira embaixo da tua cadeira”, avisa um
menino que estava guardando lugar para o outro
que volta do buffet. (Registro de campo, 25 ago.
2016 - janta).
...
No refeitório, os grupos de crianças mais novas
(1-3 anos) fazem a janta. Um menino troca de
lugar, manifestando querer sentar-se sozinho à
mesa. No movimento com o prato, acaba por cair
um pouco de sopa na mesa. Ele chora, um tipo de
choro rápido, que mal começa e já acaba. Uma
das cozinheiras, observando a ação do menino
pela janela de passagem da cozinha chama por
uma das profissionais da limpeza que se encontra
no refeitório para que ela limpe a mesa do
menino. Enquanto limpa, a profissional conversa
com Eduardo. (Registro de campo, 5 set. 2016 janta).
...
[11h24] - Grupos de crianças maiores comem à
mesa a refeição do almoço. Há uma pausa de
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movimentação no buffet. “Ô profe! Profe da
limpeza!”, uma das crianças chama a moça que
cuida da limpeza no refeitório. Ela pede para que
limpe a mesa. As crianças que estão na mesa
levantam seus pratos, sem que ninguém tenha
solicitado, para facilitar a limpeza. (Registro de
campo, 11 jul. 2016 - almoço).

Diante desses registros, percebemos que na construção da regra
implícita das quantidades do comer, gerada a partir dos agenciamentos
das crianças nas relações entre crianças-professoras, entram em jogo
saberes sobre noções como quantidades, temperatura e tipos de
alimentos diretamente relacionados com as problemáticas reais vividas
pelas crianças. Assim, esses últimos registros nos desvendam como
construções em torno das noções de limpeza/sujeira entram em jogo nas
práticas do comer.
Consoante com Diasio e Pawlowska (2017), as percepções e
classificações de limpeza e sujeira, quando pensadas na relação com as
crianças pequenas, consistem em categorias que fazem parte da
dinâmica de construção da infância, da parentalidade e da relação
educativa. Estudando as crianças a partir das práticas de cuidado e de
limpeza corporal, as autoras evidenciam o tornar-se limpo “[..] como um
trabalho genuíno de incorporação de formas de pensar e classificar a
realidade em uma determinada sociedade” (DIASIO; PAWLOWSKA,
2017, p. 4). Para elas, as práticas ligadas às construções de noções como
limpeza e sujeira (e os mal estares corporais ligados a isso) envolvem
um trabalho emocional complexo, no qual “[...] normas e hábitos são,
portanto, constantemente remodelados através de astúcia, ajuste, ação e
uma sensitiva intelig ncia do ator” DIASIO; PAWLOWSKA, 2017, p.
4). Dessa maneira, as concepções de limpeza e de sujeira manifestadas
de diversas formas pelas crianças podem ser tomadas como importantes
lentes de análise sobre como essas noções são produzidas e socializadas
na educação das crianças, no contexto da corresponsabilidade entre
família e instituição educativa.

5.2.2 A face criadora e criativa da agência das crianças nas práticas
coletivas do comer na creche
A produção simbólica de sentidos, que ocorre ao ajustarmos o
foco para as relações entre as crianças nos grupos de pares formados à
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mesa, permite dar acento à face produtiva e de criação dos
agenciamentos infantis. Se num primeiro momento, analisamos como os
processos interpretativos de reprodução da ordem geracional consistem
em uma atividade de criação, ao combinar elementos de experiências
passadas com a ocasião para ser reinterpretada com os pares, nesta parte
da análise ampliamos o foco de alcance para a capacidade inventiva que
caracteriza a dupla face da agência das crianças, buscando identificar
nela os saberes e narrativas que produzem e circulam.
A reconstrução dessa face criadora da agência passa,
primeiramente, por compreender o lugar da atividade de criação
presente no desenvolvimento social das crianças, que consiste na
produção da linguagem (o pensamento e a imaginação) e da memória
(acúmulo de experiências anteriores). Com base em Vigotski (2009),
essa produção simbólica apresenta uma dupla face: a reprodutiva e a
combinatória ou de criação, que corresponde aos processos de
combinação de elementos da realidade e de criação a partir de novas
maneiras de combiná-los, não sendo propriamente a reprodução de
experiências passadas.
Desse modo, os processos combinatórios e de criação se
constituem na capacidade, observada nas relações entre as crianças, de
criar narrativas, a partir de novas maneiras de combinar elementos
(materiais e simbólicos) da realidade (VIGOTSKI, 2009). Nessa
perspectiva, a atividade de criação é constitutiva daquilo que estamos
considerando a dupla face da agência das crianças: a face da reprodução
nos processos de criação e da criação nos processos de reprodução
(criação, sobretudo, da memória).
A seguir, podemos analisar no registro como essa atividade
combinatória da imaginação revela a face de criação da agência das
crianças:
Na situação, dois meninos, um deles, Gregor, e
uma menina, Sarita, que são maiores,
compartilham a refeição da janta em uma mesa
circular de 4 lugares. Um dos meninos interage
com a menina, que está sentada a sua frente. Não
se escuta exatamente o que ele diz, mas com a
colher ele vai nomeando e mostrando alimentos
que contém em seu prato. Vê uma porção de
salada de tomates picados crus. A menina também
olha para o que aponta com a colher o menino.
Então, a menina chama a atenção do menino,
dizendo: “Ei, ei... as sementes do tomate t m um
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veneno... cresce na barriga, faz o coração parar de
bater e tu desmaia e morre”. Depois, ela volta a
pegar seus talheres, como se voltasse a comer,
olha para o menino com seriedade e balança a
cabeça em sinal positivo. O menino começa a
falar outra coisa para a menina, que agora também
presta atenção nas suas ações do comer. O terceiro
menino permanece comendo e sem interagir
verbalmente com a dupla que conversa. Gregor
não come o tomate. Ele chama pela professora e
explica o que Sarita disse a ele. Ao final, Gregor
dispensa o prato com os tomates junto. (Registro
em vídeo, 5 ago. 2016 - janta).

Associar o comer, as sementes do tomate, o desmaio e a morte,
vista na construção narrativa da menina Sarita, revela como a percepção
sobre a comida é reelaborada em processos de criação. A face criadora
da agência se revela nessa atividade combinatória da imaginação, que
consiste no fato de que todos os elementos da situação criada pela
menina são conhecidos por ela de sua experiência anterior (desmaio,
morte), outros, são tomados da própria realidade, mediada pelas práticas
do comer (o tomate, as sementes). Assim, sem esses elementos não seria
possível a criação. Vigotski, nos seus estudos sobre a atividade de
imaginação e criação na infância, ajuda-nos a entender esse processo
combinatório entre a imaginação e a realidade social. Segundo o autor, a
combinação desses elementos da realidade:
[...] já representa algo novo, criado, próprio
daquela criança, e não simplesmente alguma coisa
que reproduz o que ela teve a oportunidade de
observar ou ver. É essa capacidade de fazer uma
construção de elementos, de combinar o velho de
novas maneiras, que constitui a base da criação.
(VIGOTSKI, 2009, p. 17).

Ao produzirem sentidos no contexto interativo do grupo de pares
sobre as questões relacionadas à alimentação, as crianças vão mostrando
como as regras em torno do risco alimentar e dos perigos e
desconfianças com relação a certos alimentos constroem suas
percepções sobre o corpo e sobre a comida que ingerem. Isso posto, ao
socializar com um colega à mesa um dado sobre as sementes do tomate
e seus riscos de ingestão, as crianças vão revelando como subjetivam as
condições sociais alimentares que o mundo social apresenta a elas. Da
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mesma maneira, apontam como essas apropriações são construídas no
plano imaginativo, a partir de novas combinações feitas com elementos
da realidade e exteriorizadas nas relações com os pares.
Essa capacidade de produção simbólica (pela criação de
narrativas, por exemplo), não descolada da realidade, criada nas relações
entre as crianças, vem sendo definida pelos estudos sociais da infância)
de culturas da infância (ou culturas infantis) ou culturas de pares
(CORSARO, 2002, 2011; SARMENTO; PINTO, 1997; SARMENTO,
2004; FERREIRA, 2004.
Para Sarmento (2004, p. 21 , “[...] as culturas da infância
possuem, antes de mais, dimens es relacionais, constituem-se nas
interacç es [sic] de pares e das crianças com os adultos, estruturando-se
nessas relaç es formas e conteúdos representacionais distintos”.
Nesse sentido, não se trata de centrar o debate:
[...] no facto [sic], reconhecido, das crianças
produzirem significaç es autônomas, mas em
saber se essas significaç es se estruturam e
consolidam em sistemas simbólicos relativamente
padronizados, ainda que dinâmicos e heterogéneos
[sic], isto é, em culturas. (SARMENTO, 2004, p.

12).
Conforme o autor, uma tarefa teórico-metodológica que se
encontra em boa medida por ser realizada consiste na inventariação dos
princípios geradores e das regras das culturas da infância (SARMENTO,
2004). Para tanto, o autor propõe considerar como eixos que estruturam
as culturas da infância “[...] a interactividade [sic], a ludicidade, a
fantasia do real e a reiteração” SARMENTO, 2004, p. 13 .
Sobre esse aspecto, a coletividade constitutiva dos contextos
alimentares na creche abre possibilidade para as crianças colocarem em
jogo suas capacidades ativas de transformar as rotinas do comer,
vivenciadas várias vezes ao dia, em atividades lúdicas (ALCOCK, 2007)
e de produção de culturas infantis. Destarte, em um contexto restrito e
no interior de uma estrutura objetivamente limitada, o comer na creche
não se restringe a uma experiência marcadamente negativa, mas pelo
contrário (ALCOCK, 2007; DOTSON; VAQUERA; CUNNINGHAM,
2014; TURNER; MAYALL; MAUTHNER, 1995; COMORETTO,
2017). Os estudos sobre a dimensão lúdica, o peso das interações entre
pares e a produção simbólica trazida pelas crianças, permitem encontrar
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brechas para ressignificar as determinações do tempo e do espaço
(ALCOCK, 2007).
Corsaro (2011, p. 127), ao investigar as produções simbólicas
criadas entre as crianças em atividades compartilhadas nos espaços
educativos, definiu como “culturas de pares” a produção delas de uma
série de culturais locais, como, por exemplo, a cultura da educação
infantil investigada, as quais “[...] se integram e contribuem para as
culturas mais amplas de outras crianças e adultos e cujo contexto elas
estão integradas”, como as produç es simbólicas das crianças no
contexto público da educação infantil.
De acordo com a autora, esses processos variam na história e na
cultura, por isso, a documentação e compreensão dessas variantes
devem ser um tema central nos estudos sociais da infância. Assim, ao
voltarmos a atenção para as produções simbólicas das crianças,
características importantes dessas produç es “[...] surgem e são
desenvolvidas em consequência das tentativas infantis de dar sentido e,
em certa medida, a resistir ao mundo adulto” CORSARO, 2011, p.
129). Portanto, é por meio da participação coletiva das crianças nas suas
rotinas culturais, como aquelas do comer, que se pode observar “[...] um
conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e
preocupações que as crianças produzem e compartilham em interação
com as demais” CORSARO, 2001, p. 128 .
Nessa mesma direção, Ferreira (2004, p. 56) posiciona o espaço
da educação infantil como local privilegiado para o estudo das crianças,
à medida que esse contexto pode ser entendido “como uma estrutura
social adulta dotada de propriedades duais”. Segundo Ferreira (2004), o
adulto-educador, ao representar a relação estrutural entre gerações no
contexto institucional estruturando, nesse caso, o contexto espaçotemporal da educação infantil, permite e assegura uma integração de
sistema. Por outro lado, as crianças quando participam nessa estrutura
“em aç es sociais organizadas e regulares que permitem a sua
reprodução no espaço e no tempo – processos de integração social –, se
integram dualmente na ordem institucional adulta e na ordem instituinte
das crianças” FERREIRA, 2004, p. 56-57). Ao lidarem com os
constrangimentos impostos e com as possibilidades de ação, as crianças
“[...] se posicionam e são posicionadas por referência a dimensões
estruturais – classe social, gênero, etnia... – e/ou dimensões emergentes
das suas interações, que assim participam na estruturação de si como
grupo social de „pares‟” (FERREIRA, 2004, p. 58).
Para Ferreira (2004), as produções simbólicas das crianças no
grupo de pares constituem uma realidade alternativa à ordem social
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adulta e institucional referenciada nos valores e regras sociais infantis,
ao significar que as crianças não se “limitam” a reproduzir o mundo dos
grandes sua escala, mas “pelo avesso”, o reconstroem e ressignificam
através de múltiplas e complexas interações com os pares. A autora
propõe que se tome do avesso o cotidiano do coletivo de crianças no
contexto educativo, compreendendo o ponto de vista das crianças em
suas relações, para compreender a emergência daquilo que chama de
uma ordem social instituinte (FERREIRA, 2004).
Tomando essas perspectivas como base de referência, nos
registros que vem a seguir, passamos a analisar os conteúdos que
circulam dessas formas distintas interacionais que se revelam entre as
crianças, nas suas atividades compartilhadas sobre o comer no contexto
da educação infantil. Com base na discussão trazida sobre a face
criadora da agência das crianças, tanto como uma capacidade
desenvolvida nos seus processos de desenvolvimento social quanto
produzida e gerada no grupo de pares, em contextos de atividades
compartilhadas, ajustamos o foco para identificar e analisar quais
elementos se revelam nessas produções simbólicas, considerando que se
inscrevem no contexto de produção das práticas do comer.
As análises também trazem, à luz os eixos que estruturam essas
produções simbólicas entre as crianças: i) como a interatividade, em
particular, as interações entre as crianças, abre possibilidade de ações,
apropriações, reinvenções e reproduções do mundo social; ii) a
reiteração, na qualidade de apropriação não linear do tempo; iii) a
fantasia do real, como uma apropriação não literal do real; iv) a
ludicidade, enquanto uma dimensão social inerentemente humana
(SARMENTO, 2004). Tomaremos esses eixos como princípios
geradores das culturas infantis e neles buscaremos as produções
simbólicas que circulam entre as crianças, no sentido de refletir sobre
como o mundo social se apresenta a elas.
Um primeiro aspecto que podemos observar nas interações à
mesa, durante os momentos das refeições é como valores, medos e
preocupações compartilhados aparecem como conteúdo das produções
simbólicas das crianças que envolvem as práticas do comer, como, por
exemplo, vimos no registro anterior, em que as preocupações em torno
da ingestão de determinados tipos de alimentos, de partes dele ou, ainda,
em torno de personagens de lendas e fantasias inscritas na cultura
material e simbólica da infância, que apresentamos no próximo registro.
Na situação, um grupo de crianças mais velhas conversa na mesa em
que está sendo servida a fruta, oferecida após a janta. Nesse dia, a fruta
era servida em uma das mesas do pátio interno:
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[16h37m] - A janta está se encerrando no
refeitório. Resta 1 menina que ainda come e um
grupo sentado na mesa localizada no pátio interno,
em que está sendo servida a fruta. Assunto na
mesa da fruta: “É pra entrar o Papai Noel?”, diz
uma das crianças. Todos olham para cima. No teto
do pátio interno, vê-se que uma das placas do
forro está fora do lugar. “Quem será que fez
aquilo ali?”, pergunta outra. “Monstro”, responde
outra criança. A professora se aproxima e também
olha para cima. “O forro”, diz a professora. “É um
buraco!”, responde professora um menino. “Ô
profe, é só tampar!”, ele continua. (Registro de
campo, 4 ago. 2016 - janta).

Essa situação nos faz perceber como se estruturam formas e
conteúdos representacionais distintos nas interações entre pares e
naquelas adulto-criança, como é o caso do Papai Noel ou do monstro,
compartilhado nas relaç es entre as crianças, o caso do “forro”,
nomeado pela professora às crianças e, ainda, o caso do buraco que “é
só tampar”, expresso pela ag ncia infantil na relação intergeracional.
A fábula, presente na hipótese do monstro ou do mito do Papai
Noel sobre o buraco no teto, revela como a fantasia do real é
estruturante das produções simbólicas no grupo de pares. Ao ouvir
contos, fábulas de bruxas, monstros, a criança-ouvinte elabora o que
ouve na sua imaginação e, nesse processo, cria imagens que as permite
transformá-las em linguagem e reinterpretá-las em suas interações. A
mediação que a fábula estabelece entre pensamento e linguagem admite
às crianças darem sentido às preocupações do mundo real, a partir da
criação da imaginação.
Conforme Sarmento 2004, p. 26 , “[...] este processo de
imaginação do real é fundacional do modo de inteligibilidade” das
culturas infantis, sendo a base da constituição das especificidades dos
mundos das crianças e um elemento central da capacidade de resistência
que elas possuem e expressam face às situações de medo e preocupação,
por exemplo. A “narrativa imaginosa”, pela qual as crianças explicam
um buraco no forro do teto do pátio integra, por sua vez, “um modo
narrativo de estruturação não literal das condiç es de exist ncia”, revela
os modos específicos de como “as crianças transp em o real imediato e
o reconstroem criativamente pelo imaginário” SARMENTO, 2004, p.
26).
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É no buraco real existente no forro teto do pátio interno e a
preocupação por decifrar porque aquilo estava assim que as crianças
adentram o universo da imaginação e da fantasia (do mundo do faz de
conta). Nesse sentido, a partir de Benjamin (2002, p. 70), inferimos que
não são as coisas que saltam em direção às crianças, mas são elas que
penetram nas coisas durante o contemplar: “ao elaborar histórias,
crianças são cenógrafas que não se deixam censurar pelo „sentido‟”.
5.2.3 “Ó, essa daqui parece uma montanha com um pouquinho
mar”: produções simbólicas e circulação de saberes nas culturas
infantis durante as práticas do comer
Esse ajuste de foco para as produções simbólicas criadas no
grupo de pares e para a face de criação que constitui a agência das
crianças, leva-nos a adentrar o universo de saberes que circulam das
narrativas em torno do comer. O fato de se situarem no contexto
educativo permite observar quais conhecimentos estão sendo colocados
em questão. Nesse contexto, “[...] as crianças produzem a primeira de
uma série de culturas de pares, na qual conhecimentos e práticas da
infância são gradualmente transformados em conhecimentos e
habilidades necessários para participar do mundo adulto” (CORSARO,
2011, p. 53).
No registro a seguir, observamos como se produzem as culturas
infantis a partir da combinação dos elementos que abarca o contexto das
práticas do comer e como nessas produções simbólicas as crianças
expressam seus repertórios culturais de saberes:
No lanche da tarde, Natanael, Paulo e Juliana (5-6
anos) sentam-se em uma mesa e tomam o iogurte
com frutas maçã, banana e mamão . “Olha, uma
pirâmide!”, diz Paulo mostrando um pedaço de
maçã na colher. Ele começa a explicar para o
grupo onde mora. Ele vai explicando
detalhadamente: “eu viro, eu subo a escada, da eu
viro, da eu subo…”. Juliana e Natanael escutamno atentamente. Ao mesmo tempo, o menino vai
fazendo gesto com as mãos como se estivesse
subindo, subindo… “Ó, essa daqui parece uma
montanha com um pouquinho mar”, diz Natanael
referindo-se ao pedaço de maçã na colher
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embebido no iogurte. (Registro de campo, 30 jun.
2016 - lanche da tarde).

De outro ponto de vista analítico, esse mesmo processo pode ser
visto como parte de uma reelaboração criativa. Na perspectiva de
Vigotski (2009, p. 16-17), as crianças que tomam o iogurte com pedaços
de fruta e imaginam uma pirâmide ou uma montanha no meio do mar, e
aquelas que olham para um buraco no forro do teto e supõem se tratar do
buraco do Papai Noel ou do monstro, todas essas “[...] crianças
brincantes representam exemplos da mais autêntica e verdadeira
criação”.
Essa forma de conceber a atividade humana de criação obriganos, conforme Vigotski (2009, p. 16 , “a olhar para a criação mais como
regra do que como exceção”, mais do que uma simples recordação
daquilo que expressam conhecer: a montanha, a pirâmide, o mar, o papai
noel, o monstro, as brincadeiras das crianças à mesa. Portanto, a
produção das culturas infantis representa uma “reelaboração criativa de
impress es vivenciadas” (VIGOTSKI, 2009, p. 17), mediadas pelas
práticas do comer. Segundo o autor, “[...] é uma combinação dessas
impressões e, baseadas nelas, a construção de uma realidade nova que
responde aos interesses e aos anseios da criança” (VIGOTSKI, 2009, p.
17).
Essa nova realidade se constitui de uma forma não literal pela
qual as crianças se apropriam do mundo social: um pedaço de maçã
embebido de iogurte na colher pode ser também uma montanha e o mar.
Isso posto, podemos observar as correlações reais e imaginárias que
acontecem nas interações à mesa. No registro da maçã-pirâmide e da
maçã-montanha percorremos elementos concretos da cultura, que se
encontram correlacionados com a maçã e o iogurte e mediados pelas
atividades de criação potencializadas nas interações do comer à mesa.
Dessa combinação de elementos reais, os pedaços de maçã, o
iogurte e a colher, com a imaginação de elementos outros da realidade
que manifestam conhecer (a pirâmide, a montanha e o mar), as crianças
mostram seus processos de atividade combinatória da imaginação
(VIGOTSKI, 2009).
Outro eixo estruturador que caracteriza as culturas infantis e que
podemos observar no registro trazido, é a expressão, em suas narrativas,
de um tempo continuamente reiniciado e repetido, pelo “de novo” a que
recorrem nos seus modos de se apropriar do tempo (SARMENTO,
2004 , mas também pelo “eu viro, eu subo, da eu viro, da eu subo”
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repetido pelo menino, na sua tentativa de elaborar um mapa visual do
caminho para casa.
Outras narrativas da vida pessoal fazem parte dos saberes e
preocupações expressas e colocadas em circulação nas culturas infantis
durante as práticas compartilhadas do comer à mesa, como aquelas
envolvendo apreciações e percepções corporais, ou, planos futuros, entre
as crianças mais velhas da creche, em torno de qual escola vai estar no
ano seguinte:
No refeitório, grupos de crianças mais velhas
compartilham a janta à mesa. Em uma mesa, um
grupo conversa sobre qual escola vai no ano que
vem e quantos irmãs ou irmãos t m. “... ou a
escola do Luan...”, diz uma criança, referindo-se à
escola que frequentará futuramente. “...eu vou pra
do meu irmão...”, ouve-se de outra. “...eu vou pra
Adotiva...”, responde outra criança. (Registro de
campo, 4 ago. 2016 - janta).
...
No refeitório, um grupo de meninas (4-5 anos)
compartilha o lanche da tarde, que consiste em
maçãs picadas. “Ai, tô com coceira!”, diz Sheila.
“É a formiga, ela te picou”, diz Amora.
“Natalinha! Olha o meu cabelo, Renata!”, Sheila
diz à menina que chega para se servir. (Registro
de campo, 5 set. 2016 - lanche da tarde).

Entre as meninas, vemos como apreciações e percepções de si
(coceira, olhar para o cabelo) são colocadas em questão na construção
de suas narrativas à mesa, ao mesmo tempo que colocam em circulação
um conhecimento do mundo social (formiga, picada, coceira) produzido
de uma experiência compartilhada passada que está sendo colocada no
presente.
Com base nas análises que vêm sendo feitas dos registros,
podemos dizer que o espaço de interatividade que configura o refeitório
consiste em um contexto de produção de culturas infantis, mediadas
pelas práticas do comer junto. Nessas formas específicas de produções
simbólicas, podemos observar como conhecimentos específicos
circulam e vários saberes se encontram em diálogo.
Na relação adulto-criança observamos como classificações
envolvendo quantidades, tipos de alimentos e temperaturas “pode
comer tr s?”, “é quantas comidas?”, “tá bem quente”, “tem que
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assoprar”, “é galo?”, “não gosto de frango” , são colocadas em jogo no
espaço do comer, nas relações entre as crianças, em que identificamos
outros saberes colocados em ação na mediação os artefatos culturais do
comer (pratos, comida, talheres, cadeiras, mesas).
Nos próximos registros, notamos como entre as crianças as
categorias de percepções de tamanhos de cadeiras e frutas são
relacionadas às apreciações de tamanho de si ou às classificações de
tamanhos (baixo/alto/grande/pequeno/gigante):
[11h20m] - Durante o almoço, crianças comem,
crianças chegam ao refeitório e se servem com a
professora do buffet. “Ali tem grande”, uma
menina indica ao menino quando vão se sentar à
mesa, referindo-se às cadeiras em que vão se
sentar. Depois, o menino termina a refeição e vai
embora, enquanto a menina come à mesa um
segundo prato. Ao ver uma menina entrar no
refeitório para se servir, a menina chama:
“Marisa, vem comer aqui!”. Ela aponta para uma
cadeira, dando um tapinha. “Eu não tô baixinha”,
diz Marisa. Depois, já à mesa, a menina e Marisa
pegam duas cadeiras, colocam lado a lado e
começam a medi-las. “Agora não é hora de medir
nada!”, adverte a professora colocando as cadeiras
de volta no lugar. (Registro de campo, 15 jun.
2016 - almoço).
...
[13h34m] - No refeitório grupos de crianças mais
novas e mais velhas fazem o lanche da tarde, que
consistem em banana. “A banana tá com
namorado duas vezes”, diz uma menina 4-5 anos)
ao grupo com quem compartilha a mesa,
referindo-se a duas bananas que vieram grudadas.
“Tem duas, profi!”, diz César (4-5 anos),
mostrando professora. “A minha é mais grande”,
diz a mesma menina ao grupo. A menina e outra
que também está à mesa colocam as bananas
descascadas lado a lado e medem. A banana de
César estava mordida e ele também coloca ao lado
para medir. “Não vale aumentar, César!”, dizem
as meninas.
[13h40m] - O refeitório está cheio. (Registro de
campo, 12 jul. 2016 - lanche da tarde).
...
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Durante o lanche, diálogo no encontro da lixeira
entre as crianças que são orientadas a colocar as
cascas no lixo orgânico: “Tu tem 4 anos, né?”,
pergunta uma menina a outra. “É, eu tenho 3!”,
diz a menina que perguntou, mostrando com os
dedos. “A minha é mais gigante”, diz um menino
ao outro que compartilha a mesa, quando recebe a
banana. Cada um recebe duas bananas. (Registro
de campo, 13 jul. 2016 - lanche da tarde).

Esse conjunto de fatos nos faz perceber como as explorações em
torno dos artefatos alimentares colocam em diálogo vários saberes sobre
aquilo que são categorias de percepções de tamanhos correlacionadas às
autopercepç es “eu não tô baixinha” : acerca da fruta “a banana tá
com namorado”, “tem duas” ; ou, ainda, de medições, como aquelas das
bananas: “A minha é mais gigante!”, “A minha é mais grande”; dos
mobiliários, “Ali tem grande”; etárias, “tu tem 4 anos, né?”, “É, eu
tenho 3!”.
Esse conjunto de classificações e esquemas de percepções
referentes às práticas do comer configuram o refeitório como um espaço
no qual saberes dialogam: quantidades, temperaturas, tipos de alimentos,
classificações alto/baixo grande/pequeno/gigante, maior/menor,
aumentar/diminuir, medir, comparar, observar os tamanhos as formas
(bananas, cadeiras), explorar o fruto que germinou duplamente, a
pirâmide, a montanha no mar, as sementes, os tomates, o funcionamento
do corpo ao comer o alimento.
Por outro lado, a dimensão lúdica, inerentemente humana, revelase nas crianças nesse tipo de jogo que criam em suas relações, como se
despontasse pelo “não vale aumentar” da menina, na medição das
bananas. O jogo parece ter in cio com “a minha é mais gigante”, que
leva ao grupo que se encontra mesa a medirem suas frutas, ou pelo “eu
não tô baixinha”, que induz as meninas a medirem as cadeiras.
Ao estudar o comer-juntos das crianças no contexto da educação
infantil, Alcock (2007) constatou que, ainda que o espaço do refeitório
se configure como um contexto restrito, a coletividade que caracteriza as
relações e práticas das crianças também potencializa suas capacidades
ativas de transformar as rotinas em atividades lúdicas. Ao brincarem
com palavras e significados e criarem suas culturas comunitárias de
pares, as crianças posicionam a centralidade que tem a dimensão lúdica
como disposição para aprender (ALCOCK, 2007).
Nos registros seguintes, presenciamos outras classificações
colocadas em circulação no grupo de pares à mesa, ao mesmo tempo
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que revela como um jogo de taxonomias vai sendo criado, mediado
pelas práticas e artefatos do comer:
Durante o almoço, grupos de crianças mais velhas
comem à mesa. Quantas maçãs você disse que vai
comer?”, pergunta a menina a Almir (5-6 anos),
referindo-se à fruta que comem após a refeição.
“Dez”, responde o menino, gestualizando com as
mãos. A menina come contando com os dedos.
“Essa não tá doce”, diz Almir ao mesmo tempo
em que vai em direção a outra mesa pegar outro
pedaço de maçã. “Essa é bebezinha”, diz a menina
mostrando o pedaço de maçã. “Parece uma
borboleta”, continua. “Parece uma bergamota”,
diz Almir. (Registro de campo, 6 jul. 2016 almoço).
...
No refeitório, os grupos de 3 a 6 vão fazendo a
refeição da janta. Um amigo se aproxima dela e
fala: “Oi, Moira! Depois de comer a fruta a gente
já vai começar a brincar, né?”. Moira faz “sim”
com a cabeça. “Tu gosta de banana?”, pergunta o
amigo à Moira. E continua: “Maçã, bergamota,
laranja, banana...? E voc gosta de framboesa?”.
“E eu gosto de laranja”, afirma Moira. (Registro
de campo, 5 set. 2016 - janta).
...
No refeitório, os grupos G3 e G4 chegam para
comer o almoço, que consiste em arroz, polenta e
frango desfiado. Almir está sentado à mesa com
mais tr s meninas, todos mais velhos. “Não é
laranja, é bergamota”, ouve-se o grupo à mesa,
referindo-se fruta do dia. “BegamoRta”, corrige
Almir, dando nfase ao R. “BeIgamota”, corrige
uma menina, dando ênfase ao I. Depois, o grupo
continua nomeando a comida e os artefatos:
“Arroz”, “Polenta”, “Alface”, “Prato”. “Tu vai
pegar mais?”, pergunta uma menina para Almir,
que divide a mesa com ele. “Vou!”, responde
Almir. (Registro de campo, 14 jul. 2016 almoço).
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Longe de circunscrever às relações entre adultos e crianças,
participam do momento de socialização dos gostos e hábitos alimentares
todo o grupo de crianças que, nas interações entre pares, vão
compartilhando saberes culturais, tais como os que os registros nos
mostram as classificações: de frutos “maçã, bergamota, laranja,
banana...?” , de percepção doce/salgado na apreciação da comida “essa
não tá doce” , de tamanhos das frutas “essa é bebezinha” , de
quantidades do comer “quantas maçãs voc disse que vai comer” .
O jogo de taxonomias, ora inventariando o repertório de frutas
que sabe o menino, ora inventariando o conjunto de artefatos materiais e
alimentos que estavam à mesa, pode ser observado no jogo de palavras e
significados em torno de classificações que vão criando as crianças
quando comem com os pares. Mais do que responder à pergunta que
colocava o menino “tu gosta de banana, maçã...?”), é a afirmação da
sua preferência diante das classes de frutas que colocava em jogo o
menino que põe fim ao jogo. No entanto, o jogo no refeitório também
permite s crianças dar continuidade s suas relaç es: “tu vai pegar
mais?”, “vou!”, “Depois de comer a fruta a gente já vai começar a
brincar, né?”.
O jogo de taxonomias se revela no registro em que a menina diz
“parece uma borboleta” e o menino dá continuidade, colocando em jogo
outro repertório imaginativo, uma nova combinação da maçã com a
memória: “parece uma bergamota”. É aí que as classificações corretas
das frutas, bem como pronúncia correta dos seus nomes, são colocadas
em questão: “não é laranja, é bergamota”, “begamorta”, “beigamota”.
Quando vamos inventariando o conjunto de saberes em
circulação, percebemos como os conhecimentos do mundo social se
encontram com as práticas das crianças, mais do que com o
conhecimento abstrato e descolado da realidade social. Podemos, na
listagem que se segue adiante, dimensionar o complexo de saberes
envolvidos nas práticas do comer investigados e postos em jogo pelas
crianças, nas interações à mesa e encontros geracionais, favorecidas pelo
projeto refeitório: percepção e apreciação de comidas por meio das
categorias doce/salgado; percepção e apreciação dos tamanhos e
medidas dos alimentos e artefatos do refeitório, por meio de categorias
alto/baixo, grande/pequeno/bem pequeno/gigante, maior/menor,
aumentar/diminuir, autopercepção e autoapreciação de tamanho
baixo/alto, contagens, medições, classificações de frutas, classificações
de comida e artefatos do comer, pronunciação de palavras.
Guérin e Thibaut (2008), ao questionarem crianças a partir dos 4
anos sobre as representações que elas fazem acerca dos alimentos,
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analisaram se os alimentos com apresentação lúdica, ou seja, os “ludoalimentos” fun-food) – termo criado pelo marketing para referir-se aos
alimentos os quais a indústria associou uma dimensão lúdica (GUÉRIN;
THIBAUT, 2008) – pesam ou não sobre essas representações. Nas
análises, os autores buscaram saber em que medida os alimentos com
apresentação lúdica influenciariam nas características biológicas
(saudável ou não) e psicológicas (alimento bom ou ruim) que as crianças
atribuiriam a esses alimentos. Os resultados a que chegaram importam
nesta discussão, pois revelam que a apresentação lúdica não é
particularmente atrativa: “[...] nossos resultados indicam que as crianças
não atribuem espontaneamente valor positivo aos alimentos
apresentados de forma lúdica, resultado que generalizamos
posteriormente para outras formas de apresentação lúdica” GUÉRIN;
THIBAUT, 2008, p. 259).
Contudo, ainda que a apresentação lúdica não seja reconhecida
pelas crianças dentro de caracterizações positivas dos alimentos, isso
não quer dizer que o alimento com o qual ela se relaciona possa, nessa
relação, constituir uma dimensão lúdica, ou seja, que a banana vire um
brinquedo. Nesse sentido, compreendemos que não é forma
propriamente lúdica de apresentação dos alimentos que atribui a ele uma
dimensão lúdica, pois isso ocorre, por exemplo, na relação com a
criança, entre elas e a casca da banana. As práticas do comer das
crianças no espaço do refeitório nos permitem observar como a
dimensão lúdica é uma importante disposição não apenas para o
aprender, como notou Alcock (2007), como para o comer.
Percebemos nos registros que seguem como dimensão lúdica se
revela nas relações das crianças com a fruta banana:
Durante o lanche, quatro crianças mais velhas se
sentam em uma mesa grande, retangular. Duas
meninas, dois meninos. Eles brincam em um jogo
utilizando os dedos. Outros dois meninos se unem
a eles. As duas meninas comem a banana como se
fosse um picolé. (Registro de campo, 15 jun. 2016
- lanche da tarde).
...
No refeitório, crianças mais novas e mais velhas
fazem o lanche da tarde, que consiste em banana.
Um menino mais novo pega um cacho já sem as
bananas e brinca com ele. (Registro de campo, 15
jun. 2016 - lanche da tarde).
...
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[13h26m] - Um grupo (3-4 anos) chega ao
refeitório para lanchar. Escuta-se das crianças:
“Banana, banana!” O grupo senta-se todo junto
em uma mesma mesa. “Ô Michel, vou tirar tua
banana, tu vais ficar sem, não é pra brincar com a
banana!”, diz a professora a um menino. (Registro
de campo, 28 jun. 2016 - lanche da tarde).
...
César e Bento (1-2 anos) estão jantando. Bento
toma o resto de sopa. César está de pé ao lado de
Bento. “Qué mais?”, pergunta César a Bento.
“Qué? Mais?”, pergunta de novo. Bento responde
algo comprido a ele e continua tomando a sopa.
Terminada a refeição, eles recebem fruta. César
brinca com a banana de Bento colocando uma em
cima da outra. Ele rola as bananas. (Registro de
campo, 5 set. 2016 - janta).
...
[13h40m] - O refeitório está cheio. Grupos de
crianças fazem o lanche da tarde. Há uma mesa
com 4 crianças: 2 meninos e 2 meninas. “Profe, eu
comi uma!”, diz a menina, referindo-se à banana
que era servida. “Profe, eu comi uma!”, repete o
menino. Eles mostram com os dedos também para
a professora fazendo número 1. A professora está
na outra mesa. O outro menino que está à mesa
pega o prato com cascas, se levanta e entrega à
professora. Ela pega o prato e dispensa as cascas
no lixo. Com o prato vazio, o menino coloca-o na
frente do seu rosto e olha para seu grupo à mesa
através do vidro transparente. Todos da mesa
repetem o gesto, passando o prato de mãos em
mãos. A professora traz mais bananas e as coloca
dentro do prato, que fica no centro da mesa. Os
grupos se servem de mais bananas, descascam e
comem. (Registro de campo, 12 jul. 2016 - lanche
da tarde).

Além dos jogos de palavras e significados que ocorrem à mesa
durante os momentos de refeições da creche, em que se manifestam um
conjunto de saberes em circulação, a dimensão lúdica própria e,
portanto, estruturante do jogo também pode ser observada na relação
com a comida, particularmente, com a fruta-brinquedo. Isto é, a banana
tomada em seu sentido não literal, como mediador da atividade do
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brincar da criança. A imitação aparece como um elemento do jogo, no
qual o repertório envolve as quantidades do comer e a ressignificação do
objeto prato, pelos agenciamentos ativos das crianças nas relações entre
elas.
Para Benjamin 2002, p. 85 , “o brincar significa sempre
libertação”, na banana que vira um brinquedo de rolar, medir, comparar
ou, ainda, um picolé, “as crianças criam para si, brincando, o pequeno
mundo próprio”, por sua vez, inserido no grande. Como nos coloca o
autor::
[...] dever-se-ia ter sempre em vista as normas
desse pequeno mundo quando se deseja criar
premeditadamente para crianças e não se prefere
deixar que a atividade – com tudo aquilo que é
nela requisito e instrumento – encontre por si
mesma o caminho até elas. (BENJAMIN, 2002, p.
104).

A partir dos registros, podemos constatar como são as relações
com os pares à mesa e a dimensão lúdica e imaginária do real
estruturante das culturas infantis que determinam o conteúdo imaginário
do brinquedo: a banana que vira um picolé. Dessa maneira, o conteúdo
imaginário do alimento é determinado pela brincadeira das crianças e
não o contrário (BENJAMIN, 2002). A imitação, vista pelo “profi, eu
comi uma”, “profi, eu comi uma” ou, ainda, quando o grupo à mesa
repete o gesto do menino com o prato, é uma atividade familiar ao jogo,
à dimensão lúdica das crianças, e não propriamente da fruta.
Segundo Benjamin (2002, p. 101), a “lei da repetição”, que rege a
totalidade do mundo dos jogos, para as crianças “é a alma do jogo”, que
provoca repetir e retornar ao in cio: “parece uma borboleta”, “parece
uma bergamota”. O menino que explora o prato e, ao mesmo tempo,
usa-o como uma lente para ver seu grupo de pares, ao fazer isso, tem sua
ação imitada, repetida, todos querem também olhar pelo vidro do prato.
No refeitório, podemos observar como, entre as crianças pequenas, o
mimetismo se constitui, como nos indica Comoretto (2017, p. 153), “[...]
uma forma recorrente de manifestação pública de laços amistosos”.
Considerar que, durante as práticas do comer, as crianças
transformam a fruta em brinquedo, revelando como seus os brinquedos
são, antes de mais, um mudo diálogo de sinais entre as crianças e o povo
(BENJAMIN, 2002). Em vista disso, se são as crianças que atribuem o
conteúdo imaginário ao brinquedo, nos seus agenciamentos de criação e
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reprodução, então, o brinquedo se faz dessa relação lúdica da criança
com o mundo social. Quando a ordem geracional adulta manifesta às
crianças que a comida não é brinquedo, ou que na hora de comer não é
hora de brincar, percebemos como a banana-picolé ou a banana que rola
é confronto das crianças com os adultos, pois, nesse caso, quem
determina o brinquedo é a criança e não o adulto, ou os objetos materiais
criados pela indústria para a infância. Então, o confronto dá-se pelo fato
do brinquedo ser considerado criação para a criança, ao invés de uma
criação da criança.
Se a dimensão lúdica é estruturante das relações e práticas
alimentares das crianças, logo, podemos observar como a illusio se
expressa nas culturas infantis, esse senso de jogo, interesse pelo jogo e
relação encantada com ele que aparece como uma predisposição para o
comer.
Conforme observou Alcock (2007), a dimensão lúdica revela-se
não apenas como um aspecto colocado em jogo pelas crianças nas suas
atividades diárias do comer na creche, mas, também, uma forma de
jogar com o jogo. Além dos jogos de imitação, imaginários e de
classificações e das atividades do brincar mediadas pelas
ressignificações da fruta-brinquedo, outros jogos e brincadeiras são
criados pelas crianças nas suas atividades compartilhadas do comer,
como os que se revelam nos seguintes registros e nas imagens (Imagem
22):
No refeitório, grupos de crianças fazem o lanche
da tarde, que consiste em iogurte de coco, com
bolachas de água e sal. Seis meninas estão
sentadas em uma mesa pequena quadrada. Elas
fazem a brincadeira de “coloca o dedo aqui, que a
casinha já vai fechar”. Uma das meninas não
coloca o dedo e discute com as demais do grupo à
mesa. (Registro de campo, 25 ago. 2016 - lanche
da tarde).

As duas primeiras fotos, em sequência, mostram o jogo com bater
palmas e virar o corpo que fazem as meninas, enquanto cantam uma
música (Imagem 22 a/b). Na terceira foto, vemos duas meninas
brincando de passa-anel (Imagem 22c).
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Imagem 22 - Jogos no grupo de pares à mesa

(a)

(b)

(c)

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

Esss registros, somados ao conjunto daqueles trazidos
anteriormente, mostram-nos como a dimensão lúdica é fundacional das
correlações reais e imaginárias envolvendo as práticas do comer das
crianças. Para Benjamin 2002, p. 102 , “[...] é o jogo, e nada mais, que
dá luz a todo hábito. [...]. O hábito entra na vida como uma brincadeira,
e nele, mesmo em suas formas mais enrijecidas, sobrevive até o final um
restinho de brincadeira”.
Nas relações de amizade, que se criam da coletividade de
crianças na creche, podemos observar como a dimensão lúdica é
colocada em jogo em um momento da rotina, na qual, tal como
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observou Alcock (2007), não se tem como expectativa que a brincadeira
possa existir, simultaneamente, com a atividade do comer.
Ao lançarmos um olhar de baixo para cima, ou para o “avesso”
do cotidiano da educação infantil (FERREIRA, 2004) e das relações que
nela acontecem, colocamos que as práticas das crianças e,
particularmente, aquelas envolvendo o comer, só podem ser
compreendidas em termos de diferentes conceituações de relações
(CURTIS; JAMES; ELLIS, 2010). Do mesmo modo, o estudo das
diferentes práticas das crianças em torno do comer, nos contextos
educativos nos possibilita analisar como essas diferenças refletem
diferentes concepções pedagógicas da relação adulto-criança.

5.2.4 Culturas de resistência ao controle e autoridade adulta nas
ações dos grupos de pares: conflito da dispensa da comida
Durante a análise, tomamos o conceito de disposições como
mediação entre as exigências e expectativas sobre as crianças colocadas
pela instituição e os processos de aprendizagens incorporados por elas.
Neste momento da análise, buscamos dar acento às maneiras como as
culturas infantis problematizam e resistem ao controle e enquadramento
institucional e à ordem geracional adulta que o representa.
Sendo assim, voltaremos as análises para aqueles momentos da
rotina do comer que abarca a dispensa da comida e os utensílios usados
no local próprio. Ao identificarmos as regras e vendo como elas vão
sendo negociadas pelos agenciamentos das crianças, os posicionamentos
de resistência e negociação com a ordem geracional adulta ocorrem com
intensidade, visto que o que está em jogo é o comer tudo e o recusar-se a
isso, manifestando controle sobre suas práticas cotidianas do comer.
O momento de dispensa consiste em uma ocasião na qual regras
de uso coletivo se colocam: ao terminar a refeição e deixar a mesa, é
preciso dispensar os utensílios usados e o restante de comida em um
local designado para isso, como bacias grandes e colocadas em uma
mesa na altura das crianças. Geralmente, uma professora, cuja tarefa no
refeitório é auxiliar e cuidar das crianças, fica atenta ao movimento
delas nesses momentos.
Nos registros fotográficos a seguir, podemos ver como isso
acontece com a participação das crianças (Imagem 23). Nas primeiras
imagens, em sequência, observa-se o movimento das crianças no espaço
quando terminam a refeição e deixam o refeitório: com o prato em
mãos, a menina deixa a mesa em que comia e dirige-se até o local da
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dispensa (Imagem 23a, b, c). Lá, ela deixa os talheres usados em uma
bacia, o prato e, caso reste comida no prato, dispensa na outra bacia. Na
sequência seguinte, vemos a ação do menino no local de dispensa, sendo
acompanhado pela professora que mantém supervisão nesse momento
(Imagem 23d, e).
Imagem 23 - Crianças no momento da dispensa da comida e dos utensílios
usados

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Registro da Pesquisadora (2016).

(e)
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Ao analisar a sequência de imagens, percebemos como os modos
de organização da alimentação na creche e, portanto, as concepções
pedagógicas implícitas, revelam aquilo que é um dos aspectos chaves do
paradigma da criança como ator social: a atividade e capacidade ativa de
participar das estruturas e dos processos sociais que lhe dizem respeito.
De acordo com Prout e James (2005, p. 8 , “[...] as crianças são e devem
ser vistas como ativas na construção e determinação de suas próprias
vidas sociais, nas vidas daqueles ao seu redor e nas sociedades em que
vivem”.
A dispensa é uma das últimas ações no refeitório e envolve o
término da refeição, por conseguinte, o comer tudo. Esses momentos são
evidenciados nos registros como uma fecunda ocasião em que as
crianças manifestam capacidades subversivas, pelo fato de ser marcado
por relações de negociação e confronto com a regra do comer tudo e a
agência das crianças de resistir ao controle sobre suas práticas do comer.
Tomando como base os estudos sobre as estratégias subversivas
agenciadas pelas crianças no contexto educativo e naqueles envolvendo
as práticas compartilhadas do comer (DOTSON; VAQUERA;
CUNNINGHAM, 2014; PIKE, 2010; MARKSTROM; HALLDÉN,
2009), a observação das crianças em torno desses momentos nos
possibilita caracterizar três tipos de estratégias agenciadas por elas,
identificadas durante as ações de dispensa da comida: fuga da vigilância,
resistência silenciosa e a negociação com a ordem geracional adulta.
No refeitório investigado podemos constatar como as relações
tradicionais de poder entre e adultos e crianças são contestadas e
negociadas (PIKE, 2010), tanto pelo silêncio como pelo confronto
verbal direto com o adulto, ou por uma fuga tática da vigilância adulta
aproveitando uma ocasião favorável. Uma vez que, se é o comer tudo
que orienta o objetivo a se atingir no refeitório e, assim, as relações dos
adultos com as crianças, é a tentativa de confrontar e negociar com esse
enquadramento – que envolve, fundamentalmente, a saciedade, o
apetite, o paladar, isto é, as disposições corporais das crianças – que nos
permite lançar luz às suas estratégias de resistência. Podemos observar,
a seguir, essas estratégias sendo postas em jogo pelas crianças:
No refeitório, grupos de crianças maiores comem
a refeição do almoço, que consiste em: arroz,
frango com molho de tomate, salada de alface e
salada de batatas. Sentada à mesa, a menina se
levanta dizendo “vou sentar com meu
amiguinho”. Rapidamente, ela se levanta, vê que
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as professoras estão de costas para ela e a ação
dela e dispensa a comida do prato na bacia. Ao se
virar e ver a menina, a professora diz: “Ela é bem
assim, espera alguém se distrair e vem jogar fora.
Ontem ela fez isso”. (Registro de campo, 26 ago.
2016 - almoço).
...
Durante a janta, as crianças mais velhas vão
terminando de comer a refeição e dispensando
seus pratos. Um menino tenta ir ao local de
dispensa. Seu prato tem bastante risoto. Quando
ele percebe que estou observando-o, ele retorna
para a mesa. Olho para a professora e ele,
seguindo meu olhar, olha também. “Não quero
mais!”, diz ele para mim, em um tom de voz de
lamentação. Sem dizer nada, continuo a me
comunicar com ele pelo olhar. Ele se levanta da
mesa e tenta, novamente, dispensar sua comida,
agora já não mais preocupado comigo. A
professora se vira bem no momento que o menino
se aproxima do local. Eles conversam
rapidamente, até que ela lhe diz: “Da próxima vez,
coloca menos!”. O menino dispensa a sobra, o
prato e os talheres e retorna para sua sala.
(Registro de campo, 5 ago. 2016 - janta).
...
No refeitório, grupos de crianças fazem o lanche,
que consiste em iogurte de coco e bolachas
salgadas. Em pé, Elis expressa não querer o
iogurte, indo em direção ao local de dispensa.
Vendo-a em pé, com a caneca cheia de iogurte na
mão, a professora coloca a menina sentada na
cadeira, pegando em sua mão, conduzindo até a
mesa e depois dizendo para que tomasse o iogurte
e não o deixasse virar a caneca. Quando a
professora sai, a menina se levanta da cadeira e
fica olhando para a bacia de canecas sujas, mas
não consegue dispensar. Não sei se é porque estou
observando-a. Sorrio para ela e ela muda
completamente a expressão, ao passo que sorri
para mim. Então, vendo que Elis estava
novamente em pé e com a caneca em uma das
mãos, a professora se aproxima e tira dela a
caneca com iogurte, dispensa na bacia e a
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direciona para a sala, tomando-a pela mão.
(Registro de campo, 25 ago. 2016 - lanche da
tarde).

Na busca de conjunturas favoráveis que compreende a fuga do
olhar adulto, a confusão que se faz entre a adulta-pesquisadora que se
encontra no refeitório – um espaço restrito, no qual os olhares são
facilmente percebidos – observando as crianças, faz com gerem
situações nas quais, como vimos, elas tentam desviar ou fugir do olhar
da pesquisadora, concebendo-a como uma adulta-professora ou, ainda,
enquanto uma adulta, que representa a ordem geracional. Em uma
dessas situações, para querer dispensar seu prato sem necessariamente
ter comido toda a refeição, a menina, ao se levantar da mesa e expressar
verbalmente que quer comer com o amigo, justifica sua ação não apenas
ao grupo à mesa, como também à adulta-pesquisadora, que se
encontrava sentada próxima. Posteriormente, ela dirige-se em direção ao
local de dispensa fugindo da vigilância adulta no local, que estava de
costas. A expressão da professora, ao dizer “ela é bem assim, espera
alguém se distrair e vem jogar fora. Ontem ela fez isso”, é reveladora da
capacidade manifestada pela menina de agência estratégica para resistir
e ter controle sobre suas próprias práticas. Tanto nesta situação como
nas outras, vemos como as crianças manifestam confronto e subversão à
ordem geracional adulta. Notamos isso na fuga da vigilância adulta
manifestada pela menina, do mesmo modo que nas tentativas de fuga
expressas pelo menino do olhar adulto, mas não consegue, assim como
pela menina, com a caneca de iogurte. Nessas situações, o menino e a
menina preocupam-se em fugir da vigilância da adulta, concebendo a
adulta-pesquisadora também como parte da ordem geracional.
As crianças nos mostram diferentes maneiras de evitar o olhar e o
encontro com o adulto no refeitório como uma estratégia importante
para ficar fora do controle sobre a dispensa da comida que não mais
deseja comer. Isso, por sua vez, leva-nos a pensar na observação feita
por Sayão (2011, p. 80) sobre as práticas do comer das crianças durante
as atividades compartilhadas na rotina da creche:
Até que ponto podemos ou devemos “forçar” as
crianças a comerem aquilo que não desejam? É
evidente que quando assumimos que as crianças
são seres que estão apreendendo as coisas da
cultura, logo nos vem a mente que um mínimo de
oportunidades para que possam experimentar
sabores, texturas e cores diversificadas dos

277

alimentos se faz necessário. Porém, a tendência
que temos de “obrigar” as crianças a comerem
aquilo que nós, os adultos muitas vezes
respaldados por nosso “aparato cient fico” acerca
da nutrição, encaramos como o necessário e o
fundamental para que sobrevivam saudáveis, pode
ir de encontro aos seus gostos pessoais em relação
a alguns alimentos ou mesmo a repugnância que
sentem na presença de certos tipos de pratos.
(SAYÃO, 2011, p. 80).

Nas três situações, podemos observar diversas formas pelas quais
as culturas infantis problematizam e resistem ao controle e à
subordinação do adulto. No primeiro registro, a resistência da menina se
manifesta pela fuga da vigilância adulta no momento de dispensa da
comida, o que envolve a capacidade de saber qual a melhor ocasião para
isso (adultos de costas para o local da dispensa e fuga dos olhares); no
segundo, o menino, ao não conseguir escapar, manifesta capacidade de
negociação com a professora, que cede à resistência dele, orientando-o
que, nas próximas vezes, que se servisse de menos comida; e, no
terceiro registro, a resistência silenciosa da menina se expressa pela
recusa por se manter sentada e ficar em pé com o copo cheio de iogurte
na mão tentando dispensá-lo, mas, antes, buscando a fuga do olhar
adulto.
Essa espécie de senso prático do que se deve fazer em uma dada
situação, essa arte de antecipar o futuro do jogo (BOURDIEU, 1996),
revela como se processa, entre as crianças, a inventividade e as
improvisações de suas ações sendo realizadas pelo conhecimento prático
que têm do jogo para colocar em jogo suas afirmações de limites
corporais (saciedade).
O silêncio e a não reação da menina ao ser colocada de volta na
cadeira para tomar seu iogurte pode ser entendido como uma
manifestação subversiva, de resistência ao controle e autoridade adulta,
na qual não há confronto verbal, mas resistência à regra. Esse tipo de
resistência silenciosa pode ser visto, tal como observaram Dotson,
Vaquera e Cunningham (2014), como uma estratégia subversiva das
crianças de “dissid ncia silenciosa86”, na qual elas se posicionam
silenciosamente às estratégias adultas de direção e controle durante as
práticas do comer, não manifestando um posicionamento contrário
86

No original “silent dissent” (DOTSON; VAQUERA; CUNNINGHAM, 2014, p.
9).
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visível, nem consentindo, mas permanecendo quietas e, no caso,
insistindo em manter-se em pé.
O silêncio como uma resposta subversiva à ordem geracional
também foi observado por Markstrom e Halldén (2009) como uma das
estratégias das crianças para seus agenciamentos de confronto e
resistência no contexto educativo. Nesses contextos, o silêncio das
crianças como resposta de confronto pode ser interpretado como uma
manifestação de “compet ncia interacional”. Nessas situações, ao
usarem a estratégia do silêncio, ou seja, a falta de resposta verbal, as
crianças revelam como se apropriam de seu próprio tempo e espaço
(MARKSTROM; HALLDÉN, 2009).
Os registros os permitem observar as formas pelas quais as
crianças resistem às estratégias adultas de controle, ao mesmo tempo
que se posicionam como agentes atuantes e ativos no espaço, com
capacidades para construir suas próprias estratégias de não conformação
à ordem geracional e de controle sobre suas práticas.
No processo das crianças de encontrarem seu lugar nas culturas
da infância, vemos como elas incorporam novos e distintos elementos
aos seus comportamentos e culturas, ao jogarmos acento para seus
agenciamentos estratégicos postos em jogo na relação com a ordem
geracional. Nos próximos registros, notamos como outras resistências
silenciosas são expressas pelas crianças:
[14h10] - O refeitório começa a se esvaziar e a
hora do lanche da tarde vai se encerrando. Lorena
vira o prato com farelos de bolacha no chão. A
profissional lhe fala: “Tu achas legal, Lorena?”,
“Na tua casa tu faz isso, de propósito?”, “Vou
perguntar pra tua mãe se tu faz isso em casa”.
Lorena parece desafiar a professora não
demonstrando reação ao que ela fala. (Registro de
campo, 25 ago. 2016 - lanche da tarde).
...
Durante o almoço entre as crianças maiores,
observo que três meninos estão com os dedos
indicadores tampando os seus ouvidos. (Registro
de campo, 27 set. 2016 - almoço).

Segundo Pike 2010, p. 279 , “[...] onde o campo de ação é
limitado, há sempre a possibilidade de resist ncia”. Em seus estudos
sobre as relações de poder envolvendo as práticas alimentares das
crianças na escola primária, o autor observou que quando as práticas de

279

negociação entre adultos e crianças fracassavam, a autoridade das
profissionais no refeitório era desafiada de tr s maneiras: “[...] evitando
a vigilância; ignorando as profissionais; ou confrontando-as” (PIKE,
2010, p. 284). A situação da menina, que vira o prato na frente da
professora e depois permanece em silêncio, pode ser vista como um
desafio à autoridade adulta que busca a referência na família da menina
– “na tua casa tu faz isso, de propósito?”, “vou perguntar pra tua mãe se
tu faz isso em casa” –, para reestabelecer a autoridade e requerer dela
uma disposição incorporada em casa.
Outra maneira de resistir aos constrangimentos do contexto
coletivo alimentar na creche pode ser vista nos gestos dos meninos de
colocar as mãos tampando os ouvidos. Esta forma de desafiar o espaçotempo da alimentação – que busca o silêncio pelo tapar dos ouvidos –,
coloca em questão como o contexto social afeta as disposições das
crianças para o comer e como elas expressam isso resistindo ao barulho
do espaço, revelando que outros sentidos, que não apenas o do gosto,
são afetados pelo contexto social da comida. O silêncio que obtém o
menino ao tampar os ouvidos com as mãos pode ser entendido como
uma resistência silenciosa ao próprio espaço-tempo.
De um modo geral, podemos observar nos registros trazidos
como as ações das crianças afirmam suas capacidades de reagir e se
posicionar em relação à ordem geracional. Nas relações das crianças
com os adultos envolvendo a tensão entre o comer tudo e o não querer
mais, as culturas de resistência observadas nas suas práticas do comer
revelam a capacidade de definir suas próprias expectativas em relação às
disposições corporais exigidas no espaço-tempo do comer e de colocálas em jogo nas relações com os adultos (PIKE, 2010).
Agenciamentos estratégicos de fuga da vigilância e resistência
silenciosa caracterizam as relações de confronto das crianças com a
ordem geracional. Por outro lado, nas relações agenciadas pelas crianças
observamos estratégias de negociações sendo colocadas em jogo pelos
adultos que abrem espaços para diálogos intergeracionais. Entre os
grupos de crianças mais novas, vimos que o dar a comida na boca se
revela como uma das estratégias adultas para garantir que as crianças
comam tudo e a recusa das crianças a isso, ao não abrir a boca ou
movimentar a cabeça dizendo “não”, como capacidade de resistir ao
controle adulto sobre suas práticas do comer. Entre as crianças mais
velhas, é o número de colheradas a mais que entra em negociação na
relação entre o comer tudo e o não querer mais.
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Nos registros seguintes verificamos a dinâmica que se instaura na
relação com o adulto quando as crianças confrontam a regra do comer
tudo, mas já são maiores:
No refeitório, durante o almoço, um menino vai
dispensar seu prato no local destinado de
dispensa. Uma profissional, ao ver que ainda resta
comida no prato do menino o impede de dispensálo. Ele volta para outra mesa, chora. Tem arroz e
beterraba no prato. “Come mais duas colheres”,
diz a profissional. Ele chora. Depois, passa a
misturar os dois alimentos restantes no prato e a
comê-los. Levanta-se e vai dispensar o prato.
(Registro de campo, 6 jul. 2016 - almoço).
...
Durante o almoço, um dos meninos dos grupos
mais velhos levanta-se da mesa em que comia e
segue em direção ao local de dispensa. Ele
encontra uma professora, que estava próxima ao
lugar. Ela lhe serve mais uma colherada de
comida e deixa que siga para dispensar a comida.
(Registro de campo, 15 jun. 2016 - almoço).
...
Durante a janta das crianças mais velhas, uma
menina (5-6 anos) vai dispensar seu prato e passa
pela professora, que lhe diz, antes que ela
dispense a comida: “Vamos lá, Marta”. Em pé,
Marta leva mais uma colherada de comida à boca
e dispensa o restante. (Registro de campo, 5 ago.
2016 - janta).

A negociação do número de colheres, ao permitir que o adulto
reestabeleça sua posição, afirma a capacidade das crianças de resistir ao
imposto e de ter controle e influência sobre suas vidas diárias. Nos
confrontos diretos com a ordem geracional – e, assim são caracterizados
porque não há tentativas de fuga da vigilância adulta – entre as crianças
maiores, elas colocam em jogo capacidades de posicionamento e de
resistência ao controle de suas práticas do comer e ao domínio de sua
saciedade.
A análise desses registros, que nos mostraram os agenciamentos
estratégicos das crianças em torno do confronto com o comer tudo,
permite-nos refletir sobre as consequências da participação contínua e
progressiva das crianças em suas práticas autônomas e coletivas do
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comer, como é o caso das veteranas da creche. Uma vez que
concebemos e organizamos modos concretos de inscrever a participação
das crianças, aquilo que as crianças devem fazer não pode se sobrepor
àquilo que as crianças pensam e têm para opinar sobre a produção de
suas próprias práticas do comer.
5.2.5 Relação comida e memória: a construção do gosto nas relações
geracionais
A apropriação material e simbólica das práticas do comer envolve
também a construção do gosto, compreendido como cultura tornada
natureza, ou seja, incorporada (BOURDIEU, 2008). Sendo assim,
consiste na capacidade expressa pelas crianças de discernirem os
sabores da comida, ao manifestar agência em relação às suas
preferências alimentares.
O refeitório da creche é o espaço no qual se aprende a capacidade
de classificar e julgar as preferências em matéria de gosto alimentar.
Ainda que as crianças sejam confrontadas com diversas outras instâncias
de produção de sentidos e influência sobre o gosto alimentar, como a
família e a mídia, podemos dizer que o espaço da alimentação na rotina
das crianças na creche tem um peso considerável na aprendizagem do
gosto alimentar na infância e, sobretudo, na garantia de uma refeição
protegida dos ditames do mercado. Em outras palavras, a comida que as
crianças comem na creche chega desprovida de mediação mercadológica
e potente de outras mediações. Sendo assim, a comida pode
proporcionar ou valer-se do seu valor em si mesmo.
O contexto da educação infantil pública se reafirma, nesse
sentido, como instância de proteção da infância em relação aos
alimentos (LESSA; MULEKA, 2017). No entanto, falar da infância e do
gosto alimentar nos remete a uma relação com a memória e os afetos.
De acordo com Aires (1999, p. 9), “[...] o caráter distintivo do gosto
alimentar constrói-se como uma forma aprendida de apreciação dos
sabores e uma gramática de gestos que nos aproximam daqueles com
quem partilhamos gostos e rejeiç es”. Já Bourdieu (2008, p. 76) viu no
gosto em matéria alimentar aquela que pode ser “[...] a marca mais forte
e inalterável das aprendizagens primitivas, aquelas que sobrevivem mais
tempo ao afastamento e desmoronamento do mundo de origem,
mantendo de modo mais duradouro sua nostalgia”. Na mesma direção,
Dubet 2017, p. 6 situa o gosto alimentar “[...] tão profundamente
enraizado em nossas papilas gustativas e emoções que nos definem
apesar de nós mesmos”.
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Associado à valoração e à qualificação, longe de ser uma
capacidade inata, o gosto pode ser compreendido a partir dos processos
de incorporação de disposiç es para “[...] julgar valores estéticos de
maneira imediata e intuitiva” BOURDIEU, 2008, p. 95 . Dessa
maneira, o estudo das práticas do comer das crianças no espaço do
refeitório nos permite perceber como as crianças manifestam agência em
relação às suas preferências alimentares, demonstrando modos próprios
de elas expressarem a capacidade para discernir os sabores próprios dos
alimentos.
De um modo geral, os registros trazidos nesta parte da análise
envolvem os distintos agenciamentos das crianças na afirmação do
gosto, conforme as relações geracionais. À mesa com os pares,
preferências são expressas e circulam saberes práticos do comer sobre
aquilo que gostam e o que não gostam. Nas relações com os adultos, as
crianças expressam agência de posicionamento e resistência ao gosto
alimentar, como o choro ou o tampar o nariz para comer, ou, ainda, a
afirmação verbal colocada em jogo: “eu não gosto”, “não gostei”. Nos
próximos registros, vemos como as crianças revelam suas preferências
alimentares nas interações com os pares à mesa e o peso que exerce o
grupo na construção do gosto alimentar:
No refeitório, grupos de crianças maiores comem
a refeição do almoço. Sentada próxima de uma
mesa com um grupo de três meninas, passamos a
conversar depois de elas me perguntarem o que eu
estava fazendo. “O que tu mais gosta de comida
na creche?”, pergunto a uma menina enquanto ela
come. “De macarrão, franguinho, e garfo e faca”,
responde Marta. “Garfo e faca não se come”,
dizem as outras meninas. “Arroz, feijão, carninha
e salada”, responde Liz. “Qual salada?”, pergunto.
“Beterraba!”, responde outra menina. Liz faz
“não” com a cabeça. Então, a outra menina
começa a listar: “Alface, tomate...” e Liz vai
fazendo movimento de “sim” com a cabeça,
concordando. (Registro de campo, 26 ago. 2016 almoço).
...
Durante o lanche da tarde, Tobias (5-6 anos) e
Lúcio (4-5 anos) estão na mesa de Natanael (5-6
anos) e não comem. Pergunto porquê eles não vão
comer. Natanael responde que é porque eles não
gostam de mamão. “Mas é só não comer o
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mamão. Tem a banana”, diz Natanael aos
meninos. Lúcio diz que também não gosta de
banana. “Só de maçã”, diz Tobias, completando.
Comento que talvez eles sintam fome até que
chegue a hora da janta. Tobias se levanta e resolve
se servir. Ele mostra um pedaço de mamão no
pote. (Registro de campo, 4 ago. 2016 - lanche da
tarde).

Como observou Comoretto (2017), o gosto e o prazer associado
ao comer no espaço educativo são dimensões esquecidas nesses
contextos. Entretanto, quando questionadas pela pesquisadora, as
crianças mostram, em suas respostas, agenciamentos em relação às suas
preferências e aos seus gostos alimentares. Nos grupos de pares que se
formam durante os momentos de refeição na creche, podemos observar
como essa agência em relação ao gosto ou desgosto ocorre pela
afirmação dos repertórios alimentares: “macarrão, franguinho, e garfo e
faca”, “arroz, feijão, carninha e salada”, “alface, tomate”, “só de maçã”;
ou pela circulação de um conhecimento prático: “é só não comer o
mamão. Tem a banana”.
No grupo de pares, as crianças vão elaborando e afirmando seus
gostos ao mesmo tempo em que pesam essas afirmações com os
argumentos dos pares. Assim acontece quando Natanael explica aos
pares que, se eles não gostam do mamão, é “só não comer”, deixando-o
no pote e comendo apenas a banana com o iogurte e a aveia. Ainda que,
inicialmente, os dois meninos neguem e se recusem a aceitar a opção
dada por Natanael, depois, Tobias acaba se servindo do lanche.
A análise do conjunto de registros a respeito das relações entre as
crianças durante suas práticas do comer nos possibilita sinalizar algumas
pistas que mostram como as culturas infantis que se produzem no
espaço coletivo do comer na creche exercem um peso considerável nas
disponibilidades para apreciar alguns sabores, ou seja, na construção do
gosto alimentar das crianças. Isso ocorre com o constante pergunta “vai
pegar mais?”, feita entre uma criança e outra enquanto comem à mesa,
ou, ainda, referindo-se ao servir-se novamente ou não, como também
quando trocam opiniões sobre os sabores dos alimentos e suas
prefer ncias: “essa não tá doce”, como disse Artur quando comia uma
maçã, ou “Tá uma del cia!”, quando disse uma menina ao menino,
referindo-se comida, ao passo que ele responde com “Hmnn, hmnn,
hmnn”, assim como em “gostoso, né Lucas?!”, que fala a menina para o
menino com quem compartilha à mesa.
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Entretanto, no contexto investigado, a construção do gosto é
tensionada por uma regra explícita da ordem geracional: o comer tudo e
não jogar comida fora. O desperdício da comida deixada no prato, como
observaram Turner, Mayall e Mauthner (1995), é um problema
comumente encontrado na maioria dos refeitórios em contextos
educativos e uma série de fatores envolve essa questão. Um deles se
refere ao tempo que têm as crianças durante os momentos do servir-se
no buffet para fazer ouvir suas preferências ou questões e, depois, para
comer a comida. Conforme problematizam as autoras, a dinâmica
apressada do refeitório, a fila, o barulho, a pressão para escolher e comer
a comida rapidamente consiste em um fator determinante da experiência
das crianças nos momentos de alimentação, bem como uma das razões
para o problema do desperdício (TURNER; MAYALL; MAUTHNER,
1995). Outro fator, relaciona-se com a palatabilidade da comida, que
pode ser ilustrada pela explicação de uma menina trazida no estudo das
autoras sobre porque havia deixado batata sobrando no prato: “Estava
frio como pedra; não resta muita escolha hoje” TURNER; MAYALL;
MAUTHNER, 1995, p. 22). Ambos os fatores têm em comum a
necessidade de ouvir o que têm a dizer as crianças e de respondê-las, o
que implica reconhecer a capacidade delas de colocar em jogo, na
relação com os adultos, a questão do gosto e da preferência em matéria
de sabores alimentares como determinante do comer tudo. Nos registros
a seguir, podemos observar como as crianças expressam agência em
relação ao gosto/desgosto alimentar, manifestando resistência e
confronto com o comer tudo:
Durante o almoço dos grupos de crianças maiores,
na mesa, encontram-se duas meninas e agora uma
terceira que acaba de se servir no buffet e chega
chorando. “O que foi?”, pergunta uma delas. As
duas meninas, que já estavam à mesa tocam na
que chora e olham para o dedo dela, que está com
band-aid. “É porque tu não pegou peixe?”,
pergunta Marisa (4-5 anos . “É carne!”, corrige a
outra menina que já estava mesa. “Porque tu não
pegou carne?”, refaz a pergunta Marisa. “Porque
eu não gosto de carne”, responde a menina que
chora. Então, a professora que se encontra no
buffet fala para a menina: “Da próxima vez, vai
comer mais comida. Vai ampliar esse teu
repertório!”. (Registro de campo, 15 jun. 2016 almoço).
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...
[13h46m] - O refeitório está cheio. Crianças de
vários grupos fazem o lanche da tarde, que
consiste em banana e mamão picados e servidos
com iogurte de coco e aveia. “Eu não gosto de
mamão, eu provei e não gostei”, diz a menina
professora enquanto dispensa a caneca com os
pedaços de mamão. (Registro de campo, 04 ago.
2016 - lanche da tarde).
...
[15h37m] - As crianças do G2 (1-2 anos) chegam
ao refeitório para jantar e encontram seus pratos
sobre a mesa, já servidos pela professora. O
cardápio do dia consiste em risoto de frango,
salada de tomate picado e chuchu cozido picado.
“Quer mais Bella?”, pergunta a professora. A
menina responde afirmativamente balançando a
cabeça. A professora, antes de servir novamente o
prato, pega com a colher o chuchu que restou no
prato da menina e tenta dar na sua boca. Bella faz
“não” com o balanço da cabeça. A professora
desiste e vai servir o prato para ela. (Registro de
campo, 5 ago. 2016 - janta).
...
O menino vai até o local de dispensar o prato e
talheres. Ao ver seu prato com sobra de comida, a
professora lhe diz: “Quero o prato vazio”. Ele
volta para a mesa, coloca o dedo no nariz, na
intenção de não sentir o cheiro e então começa um
movimento de levar a colher cheia de comida até
a boca, colherada atrás de colherada. (Registro de
campo, 26 ago. 2016 - almoço).

Em comum, os registros mostram como as crianças, nas relações
com os adultos, afirmam suas capacidades de percepção e apreciação de
alimentos pela negação e resist ncia ao comer: “não gosto de carne”,
“não gosto do mamão”, “não” para o chuchu e o tampar o nariz para a
sobra no prato. Diferentemente, nas interações entre pares à mesa, como
vimos, essa capacidade é expressa pela sua própria afirmação e listagem
de um conjunto de repertórios alimentares: “macarrão, franguinho,
arroz, feijão, carninha, salada, alface, tomate”.
Ao explicitar que não gosta de carne, a menina também
reivindica na ordem geracional seu gosto/desgosto alimentar. A tensão
gerada entre: “não gosto de carne” e “vai ampliar esse teu repertório”
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reflete as relações de confronto que se geram das práticas do comer das
crianças com formações culturais diferentes e a norma alimentar
dominante. Comer envolve questões culturais e normativas e isso
implica, consequentemente, tensões entre culturas alimentares
específicas e a norma alimentar. Nas relações educativas durante os
momentos de alimentação na creche essas questões precisam ser
consideradas, porque significam no próprio respeito às identidades e ao
gosto alimentares que estão em jogo nesses momentos.
Como considerar, por exemplo, restrições alimentares que não
são propriamente ligadas às alergias e às intolerâncias, as quais são
legitimadas pela ciência médica, considerando que as crianças
expressam agenciamentos em relação às suas preferências alimentares e,
portanto, à construção do gosto alimentar, como no caso da menina que
chora e diz que não gosta de carne. Há casos também em que elas
manifestam uma maior flexibilidade na necessidade da carne, como
quando afirmam “ s vezes, eu sou vegetariana” TURNER; MAYALL;
MAUTHNER, 1995, p. 22).
O espaço do refeitório na creche também se constitui como um
lugar de pressões de assimilação da cultura alimentar dominante
(SALAZAR, 2007). Visto como um espaço público complexo, para
Salazar (2007), o refeitório educacional pode se configurar em espaço
de aculturação alimentar, ao mesmo tempo em que constitui uma
experiência cultural coletiva de crescer e constituir uma identidade
comum. No caso do registro da menina que é pressionada a comer carne,
podemos nos perguntar se o constrangimento por ela expressado não
reflete um confronto entre a cultura alimentar dominante (comer carne)
e práticas alimentares de culturas particulares (vegetarianismo,
veganismo).
Nesse sentido, podemos problematizar o que constitui, de fato,
práticas alimentares saudáveis, considerando as diferentes concepções
acerca dessa categoria cultural e que a creche é formada por um coletivo
de crianças de formações culturais diferentes. Assim, a ideia de
alimentação saudável pode ser vista como uma categoria que abarca
distintas concepções e que, portanto, não é neutra e nem autoevidente,
mas envolve questões normativas e culturais. A perspectiva aqui calcada
em torno desse conceito é crítica à ideia na qual a valorização das
práticas alimentares das crianças depende de um processo de
assimilação da cultura alimentar dominante. A partir disso, a categoria
“práticas alimentares saudáveis” só pode ser entendida se inserida em
um entendimento cultural particular.
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Os registros trazidos mostram como as crianças manifestam
capacidade de resistência ao controle e à autoridade adulta para
conseguir se posicionar quanto aos seus gostos e às suas preferências
alimentares, como quando a menina mais nova recusa o chuchu que é
oferecido na boca pela professora, mas aceita repetir a refeição, ou
quando a outra menina justifica não comer o mamão, porque provou e
não gostou.
Como vimos em momento anterior, o controle adulto no local de
dispensa da comida consiste em uma das estratégias colocadas em jogo
para agir sobre o comer das crianças. Apesar disso, nesses momentos, as
crianças também colocam em questão a dimensão do gosto, do paladar e
do apetite frente da regra do comer tudo: “eu provei e não gostei”.
Dentre os agenciamentos estão: o choro, a recusa da colher na boca, o
tampar o nariz para não sentir o cheiro da comida que já não deseja mais
comer, o deixar o alimento recusado no prato. O menino que volta para
a mesa porque não conseguiu dispensar o resto de comida que deixou no
prato e come enquanto tampa o nariz com a outra mão, mostra-nos como
o cheiro e, mais particularmente, o sentido olfativo compõe as
disposições do comer. Nesse caso, pela negação do cheiro, o menino
resiste comendo a comida que resta no prato.
Por outro lado, os registros nos indicam como as crianças, ao se
apropriarem das regras do comer, jogam com as regras do jogo,
colocando em questão o gosto, tal como a menina que consegue o
consentimento da profissional para dispensar o mamão que não havia
comido, dizendo-lhe: “eu provei e não gostei”. Ela evidencia que é
preciso afirmar a disponibilidade para apreciar o alimento para que
possa ter seu gosto reconhecido. Assim como acontece o desgosto pelo
chuchu, manifestado por Bella, que é reconhecido pela professora, à
medida que ela serve novamente o prato da menina, mesmo com comida
(chuchu) sobrando no prato e com a recusa em aceitar a colher levada à
boca.
Por fim, se por um lado, a ordem geracional adulta confere à
alimentação das crianças o primado da função, portanto, subordinando a
forma e o conteúdo alimentar às necessidades nutricionais; por outro, a
perspectiva das crianças confronta a ordem geracional com o primado da
forma, ao revelar a capacidade de constituir as práticas do comer a partir
de uma dimensão também estética. Nas relações dos adultos com as
crianças, o comer é visto como uma atividade que deve exercer uma
função: o nutrir. Este princípio de visão e de divisão – do comer
classificado na nutrição – se manifesta em estratégias intergeracionais
que, na maioria das vezes, fazem a referência à norma alimentar. Essas
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questões nos revelam como as práticas do comer das crianças na creche
se confrontam com a tensão entre a afirmação de uma experiência
estética e a norma alimentar dominante.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como problemática as práticas do comer das
crianças em um contexto de relações educativas e pedagógicas de uma
instituição pública de educação infantil.
Compreendemos o fenômeno do comer como um fenômeno
social total, o que, por sua vez, implica pensar a relação entre o
biológico, o social e o cultural e a considerar a importância que tem o
comer, no caso da infância, para as relações com as crianças bem
pequenas, cuja sobrevivência é depende totalmente de um adulto. Essa
importância que o comer tem constitui, por conseguinte, a base do
pensar o comer como uma atividade biossociocultural, uma atividade
imanente, como um direito essencial para estar vivo. Pensar o comer e
sua radicalização, no caso da infância, obriga-nos a repensar as relações
de interdependência com os adultos e nos modos como essas relações
acontecem, contextualizadas nos espaços de relações pedagógicas e
educativas.
Ao conceituarmos essa dimensão do comer nas relações
educativas com as crianças no contexto de educação infantil, isso nos
encaminhou a pensar as relações entre adultos e crianças nesses
contextos como relações entre gerações na qual se assenta uma ordem
geracional. Desse modo, contextualizamos em um espaço de jogo
específico, que corresponde a um espaço de práticas intergeracionais, de
atividades cotidianas da rotina diária das crianças na instituição, cujo
peso que exerce sobre essa rotina implica pensar o peso que tem em sua
dimensão pedagógica. Compreender como as crianças lidam com a
ordem geracional, a partir do seguinte questionamento: como elas
reproduzem e/ou transformam os determinantes que condicionam a
produção de suas práticas, no caso, as do comer, na relação educativa?
Essa indagação que nos levou à realização de uma pesquisa etnográfica
com crianças, conduzida no decorrer dos meses letivos de 2016.
Os recursos metodológicos fundamentais para a produção dos
dados consistiram na observação participante com as crianças nas suas
rotinas do comer na creche e nos registros escritos em diário de campo,
além de um acervo de dados fotográficos, documentais e audiovisuais.
Enquanto método de produção dos dados, a etnografia significou,
no caso, dar conta dos modos de entendimento do outro-criança, ou seja,
da estruturação simbólica que se produzia das relações que se
configuravam entre o coletivo multietário no espaço coletivo do
refeitório. Para nós, a cultura foi entendida como o sentido prático
produzido pelos agentes crianças e adultos às suas ações, percepções e
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apreciação. Assim, buscamos observar esse conhecimento prático sendo
colocado em jogo nas relações educativas entre adultos e crianças e
entre as crianças e o espaço-tempo do comer, a partir de uma pesquisa
de campo, realizada em uma instituição pública de educação infantil da
Rede Municipal de Educação da cidade de Florianópolis. Entretanto, a
revelação que fazem as crianças do mundo social e das relações
educativas que se voltam para elas no contexto das práticas do comer no
coletivo institucional não se faz isolada de outras relações, na qual a
geração adulta se coloca como representante e legitimadora de uma dada
ordem social.
Uma ferramenta metodológica fundamental para a pesquisa
foram os conceitos de campo (BOURDIEU, 2001) e de ordem
geracional (ALANEN, 1994), no sentido de compreender as relações
entre as ações das crianças e a ordem social. Consideramos que, para
construir o campo, era necessário construir as relações estabelecidas no
espaço social observado, mas também construir o campo implicava
situá-lo no conjunto de relações objetivas em que se encontra. Nesse
caso, em uma primeira etapa da pesquisa, procedemos a tentar mapear
essas relações objetivas, o que significou situar a creche investigada no
campo educacional de que faz parte e isso nos levou a observar as
relações econômicas e políticas que atravessam o campo da pesquisa. A
apreensão do campo e suas relações macrovariáveis nos permitiram
traçar um mapa de vinculações das relações, captando o fenômeno
investigado (o comer na creche) em suas múltiplas determinações
materiais e simbólicas. À medida que esses determinantes produzem
concepções políticas, econômicas e sociais da infância, concebemos e
posicionamos a creche como um objeto de luta social, exigindo, assim,
levar em conta nossas concepções acerca dessa luta, que também é
conceitual.
Na pesquisa etnográfica, alguns limites e possibilidades
emergiram no próprio processo de condução da pesquisa, pelas suas
próprias configurações, principalmente, no fato de abranger um coletivo
maior de crianças participantes da pesquisa. Nesse aspecto, fazer com
que todas as crianças participantes trouxessem de casa a devolutiva do
Termo de Consentimento de participação na pesquisa, autorizado pelas
famílias, levou-nos a buscá-las pessoalmente e isso abriu algumas
possibilidades reflexivas. Ao jogarmos acento para esse espaço do
contexto público educativo da educação infantil, interpretando os
momentos do comer como espaços de aprendizagens, permitiu-nos, à
medida que conduzíamos a pesquisa de campo, traçar uma reflexão
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sobre a forma como se percebe e se pensa a alimentação em nossos dias
e nesse contexto.
Foi o caso de passarmos a dimensionar como a questão do comer
estava assentada em uma questão nutricional e como isso precisaria ser
esclarecido entre as famílias. Da mesma maneira, abordar com as
famílias a questão do comer das crianças possibilitava uma abertura para
a conversa, já que expressavam um interesse particular por essa
atividade da criança na rotina da creche ou algum tipo de preocupação.
A construção do campo que guiou nossas análises consistiu, em
um primeiro passo, em situar o contexto investigado no campo de poder
político, econômico e educacional. Nesse momento, as análises nos
permitiram observar as múltiplas determinações que constituem o
campo pedagógico das relações educativas investigadas. Em um
segundo passo, construímos aquilo que viemos chamando da ordem
geracional que atua na construção da infância investigada. Nessa
ocasião, as análises nos mostraram, nas relações das crianças com a
ordem geracional, no âmbito da construção das suas práticas do comer,
como um nomos alimentar dominante que se evidenciava parte das
relações de confronto.
Por outro lado, a construção do campo e da ordem geracional
como ferramentas analíticas também nos direciona a outras
possibilidades de exploração das relações entre a produção de uma
norma alimentar no campo da creche e as distintas normas alimentares
do campo familiar. Outros campos, como a família, a mídia, o mercado,
podem ser considerados na questão do comer das crianças.
Considerando que era de nosso interesse investigar as relações das
crianças, no contexto das práticas intergeracionais e educativas do
comer na creche, procedemos à construção da ordem geracional
delimitando-a como o espaço de relações intergeracionais e
intrageracionais nos momentos da rotina pedagógica envolvendo o
comer. Sendo assim, nossas escolhas e recortes levaram em conta o foco
na relação entre o campo educativo e as relações de força identificadas
no espaço social investigado: relação adulto-criança e relação criançacriança. Destes dois tipos principais de relações se desdobraram outras,
na medida em que íamos identificando as posições dos agentes no jogo:
adulto-professora, adulto-mãe/pai/familiar, adulto-pesquisadora, adultocozinheira, adulto-profissional da limpeza, criança mais velha, criança
mais nova, irmã/o, amiga/o, filho/a.
Os recortes em termos de construção da ordem geracional, por
sua vez, não deixaram de refletir a pluralidade de agentes de distintos
campos atravessando as análises, como aquelas em que observamos uma
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intensa participação familiar na vida das crianças na creche, por meio do
acompanhamento da última refeição da jornada institucional, nesse caso,
a janta. Também vimos como os agenciamentos das profissionais da
cozinha permitem que o espaço seja formado de relações entre crianças
e família produzidas pelas práticas do comer. Nessa situação, uma
prática tão familiar, como o alimentar sua criança, é realizada no espaço
institucional, o que confere um sentido de pertencimento do espaço à
criança ao poder nele compartilhar com um adulto-familiar sua prática
diária da instituição, pelo comer no refeitório. Assim, qual outra prática
social da rotina pedagógica da criança a família poderia participar de
forma mais ativa senão pelo comer? A participação das famílias, que
ocorre por meio do acompanhamento das atividades do comer das
crianças no cotidiano da instituição, tal como mostraram os dados,
revela que outras formas de participação precisam ser consideradas. Isso
implica pensar em formas de participação de tipo deliberativo, dialogado
e consultivo, tal como no registro em que as cozinheiras consultaram as
famílias se queriam alimentar as crianças antes de irem embora.
Na relação com as cozinheiras e, entre as negociações que vão se
fazendo da pesquisa com os agentes diretamente envolvidos, passado
um tempo de convívio, foi possível tecer uma relação mais solta e rica
de significados, na qual, elas apontavam para uma dificuldade
instaurada de perceber a dimensão educativa do comer na creche, tal
como se evidenciava também nas relações com as famílias das crianças.
Essas possibilidades de reflexão acerca da construção de nosso objeto de
pesquisa se abriram pelas relações da pesquisa com os agentes atuantes
no campo, mas cuja posição pertencia a outros campos (como o da
família e o das profissionais da cozinha), o que nos permitiu observar
também o papel relevante que tiveram as cozinheiras na pesquisa de
campo. Isso faz com que, ao pensarmos nas relações educativas no
espaço do comer na creche, também se considere a função social e
educativa que desempenha a cozinha na rotina pedagógica e na relação
com as crianças durante os momentos das refeições. Se voltarmos maior
atenção à dimensão da cozinha como determinante do contexto
alimentar na creche, as análises nos indicam pistas para pensarmos nos
espaços de margem de manobra que encontravam as cozinheiras ao
agenciarem contextos família-criança, pelo poder que têm sobre o comer
e ao fazerem ressignificações da ementa, a partir dos conhecimentos que
tinham acerca dos gostos das crianças. Por meio desses agenciamentos,
no espaço da cozinha, as cozinheiras mostram como criam resistência
aos determinantes que incidem sobre a estrutura institucional a que estão
vinculadas.
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Foram, portanto, esses dois outros campos de relações: cozinha e
família que atravessaram os contextos de relações observadas, para além
das relações pedagógicas, no caso, as relações educativas entre adultos e
crianças e entre as crianças durante os momentos do comer na creche.
Entre os determinantes materiais e simbólicos que atuam no
contexto investigado, constatamos que o espaço e o tempo, além de toda
estrutura institucional, recaem sobre os diferentes momentos diários das
refeições na rotina das crianças na educação infantil como
condicionantes das suas práticas do comer. A pesquisa buscou mostrar
como a condicionabilidade que age sobre as práticas das crianças
durante o comer se revelava ao ser colocada em jogo nas relações
geracionais que ocorriam no espaço, por meio de diversas formas
manifestadas pelos agentes crianças e adultos. Nas relações entre as
crianças, buscamos mostrar os processos de produção de uma doxa do
comer, interpretados a partir das produções simbólicas específicas
geradas no espaço do refeitório.
Ao construirmos o campo e, nele, identificarmos as relações a
serem pesquisadas, direcionamos a atenção para os processos
geracionais que se evidenciavam nas dinâmicas de relações educativas
construídas no contexto das práticas do comer das crianças na rotina da
creche. Para tanto, as análises dos dados foram apresentadas, conforme
fomos trazendo as lógicas de funcionamento do comer na creche, o que
nos permitiu adensar temas que emergiam dessa organização. As
análises dos registros de campo, do mesmo modo em que permitiram
ilustrar a realidade investigada, também foram interpretadas à luz dos
conceitos trazidos pela teoria sociológica de Bourdieu (2001, 2002) e
pelos estudos sociais da infância, no caso, tanto aqueles que abordam a
perspectiva geracional e relacional como o conjunto de estudos que
tomaram como problemática as práticas do comer das crianças em
contextos institucionais.
Nas análises, buscamos explorar como as várias faces da agência
das crianças eram colocadas em jogo por elas na relação com a ordem
geracional do comer. Com base nos conceitos de campo, jogo, illusio,
regras e disposições (BOURDIEU, 2001, 2002), passamos a construir
uma segunda camada do campo, mais relativa, dessa vez, às dinâmicas
geracionais envolvendo as crianças nas relações com as regras do comer
no coletivo da creche. Nesse sentido, foi possível analisar os modos
como elas produzem significações no âmbito do grupo de pares que
expressam como a ordem geracional (as relações educativas) se
apresenta a elas.
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Nas próximas linhas, procedemos uma retomada deste percurso
da tese, no sentido de apresentar, em caráter de síntese, aquilo que
consistiu nos achados da pesquisa, a partir dos objetivos geral e
específico a que tínhamos proposto: examinar os determinantes
simbólicos e materiais que condicionam as práticas do comer das
crianças e, posteriormente, investigar nas relações das crianças como
elas reproduzem e/ou transformam esses condicionantes.
Duas relações de força, intergeracionais e intrageracionais,
operaram na construção do espaço social e das regras do comer. A partir
delas, observamos a produção de três tipos distintos de regras
construídas com base nas diferentes posições dos agentes nas relações
(adulto-criança e criança-criança) e que consistiram naquilo que
chamamos por: regras explícitas, regras implícitas e regras ocultas. As
primeiras, observamos no âmbito das relações adultos-crianças mais
novas; a segunda, no âmbito das relações adultos-crianças mais velhas;
e, a terceira, no interior das relações entre as diferentes idades das
crianças (3 a 6 anos).
Entre as regras explícitas do refeitório, as práticas das crianças
vão sendo condicionadas aos modos próprios do comer, que consistem
em comer toda a comida e de acordo com as disposições corporais e
temporais exigidas: aprender a sentar-se à mesa e fazer sua refeição,
aprender a comer utilizando talheres, aprender a descascar a própria
fruta, atentar-se para a temperatura da comida, reconhecer quando está
muito quente e saber assoprar, além de aprender a comer juntos.
Ao observarmos os modos distintos de organização dos
momentos da alimentação, conforme os grupos etários, vimos como as
diferenças das idades da infância vão sendo classificadas de acordo com
o reconhecimento adulto das capacidades das crianças de agir e de
produzir de forma cada vez mais autônoma suas práticas sociais. Em
particular, no caso das crianças entre 1 e 2 anos, percebemos como a
questão da experiência social das crianças na creche (veteranas ou
novatas) é determinante para as competências do comer no espaço
coletivo do refeitório, e não propriamente a faixa etária.
Além das disposições do comer colocadas em jogo pela ordem
geracional nas relações com as crianças durante as refeições,
capacidades outras são expressas por elas, como as de atribuir sentido às
suas próprias práticas sociais, caracterizando um agir e pensar sobre a
ação ao mesmo tempo, e aquelas envolvendo um modo próprio de se
relacionar com a comida e com o espaço-tempo do comer.
Por sua vez, a ordem geracional, em sua lógica temporal,
processa-se em práticas intergeracionais agenciadas por colheres que são
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oferecidas pelos adultos à boca das crianças. Esse (des)encontro, entre o
que se configura pela perspectiva das crianças nas suas relações com o
comer e a comida, instaura outra lógica: a de uma ação mecânica e
irrefletida (abrir a boca, mastigar, engolir, voltar a abrir a boca etc.).
Nesse sentido, distintos modos de comer revelam distintos modos
de relação com a comida: uma intensa relação com o comer e com a
construção de suas práticas e outra distanciada e esvaziada de sentido,
na qual a ordem geracional incide como reguladora dos ritmos de tempo.
Já entre as crianças mais velhas, outras estratégias intergeracionais de
ajustes entre ritmos do comer das crianças e a marcação desse ritmo na
rotina são colocadas em jogo, por meio de relações de negociação e da
construção de regras implícitas.
Dessa maneira, o dar a comida na boca, como uma ação que
designa uma relação de cuidado, traz consigo o controle do tempo
lento/apressado, fundamentalmente, das crianças mais novas (1 a 3
anos). Por outro lado, nessa dimensão que tem o cuidado no alimentar, o
outro encontra potência nas interações entre pares à mesa, à medida que
as crianças, em suas ações de dar a comida na boca de outras crianças,
expandem o cuidar de si ao cuidar do outro.
Outra competência revelada nos grupos de 1 a 3 anos é o desejo
por interagir com os pares com quem compartilham a mesa trazendo
para a centralidade do comer a dimensão propriamente social. Nas
relações intergeracionais, a relação criança-comida é central na
orientação das práticas das crianças, que não está tão somente na relação
com a comida, mas, sobretudo, com os pares.
Falar das regras acerca das atividades diárias das crianças na
rotina da creche implica falar tanto dos processos como se produzem
regularidades quanto das relações de tensões pelas quais elas se
constituem. Posto isso, observamos manifestações de posicionamento e
competência expressas pelas crianças por meio do silêncio, do gesto de
movimentar a cabeça em discordância, do corpo que se levanta da
cadeira ou se debruça sobre a mesa, do choro, do olhar que se encontra
perdido no espaço, da boca fechada que rejeita a colher de refeição
oferecida. Esse conjunto ilustrativo de gestos versaram sobre os meios
de expressão das crianças reveladores de seus posicionamentos e
marcadores de sua ação. Essas capacidades mostram os modos
específicos pelos quais crianças mais novas são agentes na construção
de autopercepções corporais.
Além dos modos distintos de organização da alimentação na
creche, o tempo foi observado como um dos determinantes que
condicionam as práticas do comer das crianças. A marcação de tempo
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que regula os momentos das refeições na rotina da creche e, assim, das
ações das crianças acaba por acentuar uma regularidade que permite a
elas ter o domínio das suas atividades diárias. Ao ajustarmos o foco de
análise do refeitório, tomando-o como um espaço no qual o tempo
orquestra os modos de organização e as práticas do comer das crianças,
esse foco nos permitiu observar, entre as crianças, como os tempos das
refeições atuam como geradores de um conhecimento tácito acerca das
temporalidades que marcam suas vidas diárias.
Relacionam-se com os determinantes materiais e simbólicos que
trouxemos o recurso a uma linguagem diretiva e imperativa
predominante nas relações dos adultos com as crianças. Esse fato nos
leva a refletir sobre como a linguagem cotidiana opera simbolicamente
nas relações adulto-criança e sugere que é a partir do reconhecimento da
natureza simbólica de poder presente que se abre possibilidades de
desconstrução de consensos pré-reflexivos e modalidades dóxicas sobre
a relação entre adultos e crianças.
O recurso diretivo da linguagem predominante na ordem
geracional e o caso dessa forma de comunicação supor sempre uma
ordem, um comando faz com que os agenciamentos de questionamento,
negociação e recusa das crianças sejam vistos como desobediência ou
falta de controle. Isso nos obriga a problematizar as concepções
educativas que configuram as relações intergeracionais baseadas numa
linguagem diretiva, o que implica a subordinação ou a desobediência.
Em tal situação, enquanto se seguir essa lógica, a ação da criança de
inventividade e improvisação permanecerá caracterizada como uma
subversão à regra. Nesse sentido, pensar as relações educativas tomando
como base o diálogo e a negociação geracional em torno de um modo de
vida coletivo, permitem encontrar outras possibilidades educativas e
escapar de uma concepção na qual, ao tomar como base o controle da
ação por meio daquilo que deve a criança fazer, acaba por se
fundamentar em um foco individualista. Uma linguagem voltada para a
negociação de sentidos e acordos, por exemplo, sugere mais uma
pergunta do que uma ordem, o que nos força a pensar em outras lógicas
que coloquem em jogo a reflexividade infantil e o compartilhamento de
significados entre crianças e com os adultos.
Partindo desses determinantes, passamos a mostrar as regras
implícitas que emergiram das relações intergeracionais de negociações e
acordos em torno das questões do comer, particularmente aquelas
referentes às regulações de quantidades e variedades de comida, que
foram sendo observadas à medida que analisávamos como os distintos
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modos de organização da alimentação na rotina da creche
condicionavam as práticas do comer das crianças.
O implícito contido na construção dessas regras envolveu um
conhecimento prático de uma lógica própria e distinta de agir no espaço
– saber permanecer na fila, saber servir-se em quantidade e variedade
certas, escolher um lugar à mesa, comer tudo, dispensar prato e talheres
usados e voltar para sala. –, assim como questões que iam sendo
colocadas pelas crianças aos adultos no decurso de suas ações sobre
quantidades e variedades certas do comer. Essas maneiras, que
acontecem no âmbito de uma determinada forma de gestão de grandes
grupos no espaço do refeitório, enquanto expressam uma ordem também
revelam a incorporação de um modo de vida e a construção entre as
crianças de noções de autopercepção, como saciedade, apetite, paladar.
A inclusão da participação das crianças nos modos de
organização do projeto refeitório revela como as práticas coletivas de
alimentação na creche são geradoras de microprocessos de autoorganização dos grupos infantis. Os quais permitem e potencializam a
capacidade das crianças de, desde muito pequenas, vivenciarem modos
de organização coletivos.
Ao observarmos as relações intrageracionais, pudemos verificar
os processos pelos quais as crianças contribuem ativamente e de uma
forma direta para a reprodução da ordem geracional no seio da
sociedade mais ampla ao reproduzirem interpretativamente as
disposições pautadas nas normas sociais e culturais do comer. Esses
posicionamentos são reveladores de como as crianças jogam com as
regras e como vão expressando o interesse pelo jogo. Enquanto um
valor compartilhado no jogo, a illusio que se produz em torno do comer
opera na lógica da reputação do estatuto da criança reconhecido pela
ordem geracional.
Portanto, notamos os posicionamentos das crianças expressos por
meio da capacidade de reproduzir as regras do comer na creche tanto nas
relações entre crianças mais novas/crianças mais velhas quanto naquelas
entre crianças de mesma idade. Nesses processos, elas não apenas
manifestaram a reprodução da ordem adulta, como também uma
apropriação bem orquestrada entre a reprodução e o conhecer as
condições favoráveis onde possa ser realizada. Ao refletir sobre essa
face reprodutora da agência das crianças no contexto coletivo do
refeitório na creche, percebemos como as companheiras e os
companheiros à mesa também podem ser educadores das crianças mais
novas, subvertendo a ordem geracional adulta, na qual as regras são
apresentadas às crianças com base na autoridade adulta.
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Entre os processos interpretativos de reprodução da ordem
geracional investigada, podemos notar que as crianças, ao reproduzirem
e reafirmarem as regras do comer com os pares, utilizam também o
recurso da linguagem cotidiana diretiva, observadas nas relações
intergeracionais. Essa apropriação (simbólica) da linguagem diretiva e
imperativa nos momentos de reprodução das regras nos grupos de pares,
lança luz para algo mais que o conteúdo dessas regras, mas às maneiras
como as relações entre gerações se baseiam. Se considerássemos que a
finalidade da regra anunciada nas relações intergeracionais seria sua
incorporação, poderíamos dizer, então, que esses processos nos revelam
um pouco do adulto que a criança se torna?
Nesse sentido, observar a capacidade reprodutora da agência das
crianças nos grupos de pares nos permite também traçar uma análise de
como a ordem social e, no caso, as relações educativas e pedagógicas se
apresentam para as crianças nos contextos de construção de suas práticas
sociais.
Uma terceira regra, oculta, emergiu a partir da questão dos
lugares e, particularmente, da escolha com quem se sentar à mesa,
tomada como uma situação em que as crianças têm uma relativa
liberdade de escolha, o que amplia suas possibilidades de ação. A regra
oculta emerge no seio das produções simbólicas das crianças durante o
espaço-tempo do comer na creche e, portanto, não se encontra nas
relações criança-adulto, ainda que tenha sua origem nas relações
pedagógicas, pela própria forma de conceber a organização no Projeto
refeitório. Esta regra construída pelas crianças consiste em uma
atividade de criação de novas maneiras de produzir sentidos sobre o
espaço-tempo da alimentação na creche e uma atividade característica
de produção de sentidos entre as crianças, que consiste na proteção dos
seus espaços interativos.
Essa característica revela a capacidade ativa delas prolongarem
suas relações criadas em outros espaços e situações da rotina da creche
para os momentos do comer. Assim, entre as questões envolvendo a
vivência diária no refeitório, a possibilidade de compartilhar a refeição à
mesa, escolher com quem quer sentar e dividir uma refeição, mostra-se
como uma questão central para as crianças. Isso implica, por sua vez,
concebermos as práticas do comer como um fenômeno complexo e
multidimensional, com um sentido tanto do nutrir para nos mantermos
vivos como, fundamentalmente, um sentido social e educativo.
As crianças mostram-nos que, a partir do comer, também
alimentamos nossas relações ao compartilhamos a mesa uns com os
outros. Portanto, o comer na creche consiste em um marcador de idade e
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estatuto social da criança. Na creche, a experiência coletiva do comer
representa, para as crianças, a própria relação com os pares. Essa
importância que tem o contexto interativo à mesa joga luz para a
dimensão comensal da alimentação, isto é, para a dimensão do tornar-se
aquele que compartilha a mesa e que compartilha ações, percepções,
formas de ver o mundo e aprendizagens.
Após analisarmos como se constrói a regra oculta entre as
crianças, em outro momento passamos a analisar os conteúdos que
circulam das relações intrageracionais sobre o comer no contexto da
educação infantil. Entre esses conteúdos, o compartilhamento de
valores, medos e preocupações no grupo de pares à mesa, cujos
repertórios incluíram preocupações em torno do risco alimentar e dos
perigos e desconfianças com relação a certos alimentos, os quais
revelam como as crianças vão construindo suas percepções sobre o
corpo e sobre a comida que ingerem.
Compõem esses conteúdos um conjunto de saberes em circulação
nas culturas infantis no contexto das práticas do comer, a saber:
percepção e apreciação da comida por meio de categorias doce/salgado;
percepção e apreciação dos tamanhos e medidas dos alimentos e
artefatos do refeitório, por meio de categorias alto/baixo,
grande/pequeno/bem pequeno/gigante, maior/menor, aumentar/diminuir,
autopercepção, autoapreciação de tamanho baixo/alto; classificações de
frutas, de comida e artefatos do comer; pronunciação de palavras,
contar, medir, comparar, observar os tamanhos, as formas dos artefatos
do comer, explorar o fruto que germinou duplamente, as sementes e o
funcionamento do corpo ao comer o alimento. Compreende ainda as
questões relacionadas às quantidades, variedades e temperaturas da
comida, as quais puderam ser identificadas quando colocadas em jogo
nas práticas intergeracionais, na construção das regras implícitas.
Esse complexo de saberes que se configurou com a análise dos
dados permite situar que os conhecimentos do mundo social geram
desse encontro com as práticas das crianças, mais do que com o
conhecimento abstrato e descolado da realidade social. Eles circulam,
essencialmente, pela coletividade que caracteriza o contexto e por meio
da dimensão lúdica trazida pelas crianças às suas atividades
compartilhadas. A coletividade constitutiva das práticas compartilhadas
na creche abre possibilidade para as crianças colocarem em jogo suas
capacidades ativas de transformar as rotinas do comer, vivenciadas
várias vezes ao dia, em atividades lúdicas e de produção de culturas
infantis.
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Nessa perspectiva, ainda que em um contexto restrito e no
interior de uma estrutura objetivamente limitada, o peso das interações
entre pares e a produção simbólica trazida pelas crianças permite refletir
sobre os modos específicos das crianças se apropriarem das
determinações do tempo e do espaço.
Nas interações à mesa, as crianças criaram jogos de taxonomias e
de palavras e significados, revelando como a dimensão lúdica é
fundacional das correlações reais e imaginárias que abrangem as
práticas do comer das crianças. Dessa forma, as práticas do comer das
crianças no espaço do refeitório mostram que a dimensão lúdica é uma
importante disposição não apenas para o aprender (ALCOCK, 2007),
como também para o comer.
Outro momento da investigação consistiu em jogar acento às
maneiras como as culturas infantis problematizam e resistem ao controle
e enquadramento institucional e à ordem geracional adulta que o
representa. No estudo, as crianças, ao mesmo tempo que expressavam
formas de resistir ao controle, posicionavam-se como agentes atuantes e
ativos no espaço, com capacidades para construir suas próprias
estratégias de não conformação à ordem geracional. Observamos três
tipos de estratégias agenciadas pelas crianças no confronto e resistência
à ordem geracional: fuga da vigilância, resistência silenciosa e relações
de negociação com a ordem geracional adulta, nas quais as crianças iam
colocando em jogo o enquadramento de questões acerca da saciedade,
do apetite, do paladar, enfim, disposições corporais do comer. Nessas
relações, agenciadas pelas crianças, podemos perceber estratégias de
negociações sendo colocadas em jogo pelos adultos, que, por sua vez,
abrem espaços para diálogos intergeracionais.
Por último, a apropriação material e simbólica das práticas do
comer envolveu a construção do gosto, expressa na capacidade das
crianças de discernirem os sabores da comida e em agência em relação
às suas preferências alimentares. Com relação a esse determinante,
apontamos o espaço da alimentação na rotina das crianças na creche
como um espaço de proteção da infância a uma refeição desvinculada
dos ditames do mercado. Em outras palavras, refletir sobre a construção
do gosto implica pensar que a comida que as crianças comem na creche
chega desprovida de mediação mercadológica e potente de outras
mediações. Sendo assim, a comida pode proporcionar ou valer-se do seu
valor em si mesmo. À mesa com os pares, as crianças vão elaborando e
afirmando seus gostos, ao mesmo tempo que pesam essas afirmações
com os argumentos dos pares.
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No entanto, pensar o comer na creche envolve questões culturais
e normativas e isso provoca, consequentemente, relações de tensões
entre culturas alimentares específicas e a norma alimentar dominante.
Nesse sentido, podemos problematizar o que constitui, de fato, práticas
alimentares saudáveis, considerando, primeiro, as diferentes concepções
acerca de uma alimentação saudável e, segundo, que a creche é formada
por um coletivo de crianças de formações culturais diferentes. Assim, a
ideia de alimentação saudável pode ser vista como uma categoria que
abarca distintas concepções e que, portanto, não é neutra e nem
autoevidente, mas envolve questões de normas culturais.
A perspectiva que aqui tomamos é crítica à uma concepção na
qual a valorização das práticas alimentares das crianças depende de um
processo de assimilação da cultura alimentar dominante. A partir disso,
a categoria “práticas alimentares saudáveis” só pode ser entendida se
inserida em um entendimento cultural particular. Esse fato abre
possibilidades para pesquisas que tomem como objeto de análise as
próprias pré-noções correntes sobre as práticas do comer.
Além disso, o estudo das práticas das crianças em torno do
comer, nos contextos educativos, abre possibilidades para outras
pesquisas que analisem como as diferentes práticas do comer das
crianças refletem diferentes concepções de crianças e de infância. Da
mesma forma, este estudo viabiliza pensar como diferentes práticas
sociais envolvendo a rotina pedagógica na educação infantil (como
aquelas dos cuidados pessoais, por exemplo) refletem as suas
concepções educativas. Por outro caminho, podemos dizer que as
concepções pedagógicas somente podem ser observadas na construção
das práticas das crianças e no contexto das relações de que são
interdependentes.
Por meio do comer e da questão “Quem ensina a quem quando se
está a comer com os pares?”, podemos pensar na construção de uma
concepção de infância distinta das relações pedagógicas tradicionais que
dimensiona o lugar do saber nas lógicas escolásticas (baseada no ensino
e no adulto como detentor dessa ação). As possibilidades de ação e de
autonomia que reivindicam as crianças na construção de suas práticas,
além do peso da coletividade que caracteriza o contexto coletivo da
creche permitem pensarmos os espaços de aprendizagens desde uma
dimensão multidimensional, como uma forma de abordar o mundo, de
interpretá-lo e construí-lo, que só é possível por meio da atividade
simbólica e da linguagem.
Por fim, ao olharmos para a potencialidade que tem as práticas do
comer no contexto educativo, esse movimento permitiu, ao mesmo
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tempo, voltar a atenção para um espaço pouco estudado extraindo das
análises uma reflexão pedagógica. Para além de observarmos apenas a
incorporação de categorias, a análise da questão do comer das crianças
na creche procurou mostrar como as relações entre gerações trabalham
umas sobre as outras.
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