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RESUMO 

 

 

Este trabalho buscou compreender de que formas a cultura do consumo constrói os hábitos 

alimentares de crianças de uma escola pública de educação infantil do município de Niterói e 

as mediações realizadas pela escola sobre as temáticas do consumo e da alimentação. No campo 

da Educação Ambiental, dialogamos com as perspectivas crítica e dos estudos culturais. O 

aporte teórico que fundamentou este estudo trouxe os autores Zygmund Bauman, Néstor García 

Canclini, Isleide Fontenelle, Marisa Vorraber Costa e Fátima Portilho para debater o consumo. 

Jesús Contreras, Mabel Gracia e Rosa Garcia embasaram a temática da alimentação, em uma 

perspectiva de compreendê-la por seus significados sociais e culturais. No campo da infância, 

dialogamos com Sônia Kramer, David Buckingham e Mariangela Momo, entre outros. Neste 

estudo, a mídia e a publicidade foram entendidas como difusoras da cultura do consumo, de 

modo a tratar dos atravessamentos deste campo nas experiências da infância contemporânea. A 

pesquisa encontrou na etnografia os instrumentos metodológicos para atingir os objetivos 

propostos e os dados foram produzidos em uma das turmas da escola investigada. Através da 

observação participante, do diálogo com as crianças, de análise de documentos e de entrevistas 

com as professoras da turma e uma das gestoras da instituição, identificou-se que a cultura do 

consumo constrói os hábitos alimentares das crianças investigadas por meio da família, da mídia 

e da publicidade. A escola investigada, apesar de um espaço que está inserido na cultura em 

que vivemos, a do consumo, não fortalece suas concepções e representa um movimento de 

resistência. A mesma demonstrou ser um importante espaço de discussão e problematização 

acerca da alimentação como produto da cultura do consumo, seja pela inclusão da temática em 

atividades pedagógicas, seja pelas práticas alimentares observadas na instituição. 

 

 

Palavras-chave: Infância. Cultura do consumo. Alimentação. Educação infantil. Educação 

Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work sought to understand the ways in which the consumer culture builds the eating habits 

of children of a public school of early childhood education in the city of Niterói and the 

mediations carried out by the school on the themes of consumption and alimentation. In the 

field of Environmental Education, we dialogue with critical perspectives and cultural studies. 

The theoretical contribution that underpinned this study brought the authors Zygmund Bauman, 

Néstor García Canclini, Isleide Fontenelle, Marisa Vorraber Costa and Fátima Portilho to 

discuss consumption. Jesús Contreras, Mabel Gracia and Rosa Garcia supported the theme of 

alimentation, with a view to understanding it through its social and cultural meanings. In the 

field of childhood, we talked with Sônia Kramer, David Buckingham and Mariangela Momo, 

among others. In this study, the media and advertising were understood as diffusing the 

consumer culture, in order to deal with the crossings of this field in the experiences of 

contemporary childhood. The research found in the ethnography the methodological 

instruments to reach the proposed objectives and the data were produced in one of the classes 

of the investigated school. Through participant observation, dialogue with children, analysis of 

documents and interviews with the teachers of the class and one of the managers of the 

institution, it was identified that the consumer culture builds the eating habits of the children 

investigated through the family, the media and advertising. The investigated school, although a 

space that is inserted in the culture in which we live, the one of the consumption, does not 

strengthen its conceptions and represents a movement of resistance. It has been shown to be an 

important space for discussion and problematization about alimentation as a product of 

consumer culture, either by inclusion of the theme in pedagogical activities or by the eating 

practices observed in the institution. 

 

 

Keywords: Childhood. Consumer culture. Alimentation. Child education. Environmental 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Este trabalho tem como temática a relação entre infância, consumo e alimentação no 

contexto escolar. Para tal, trago como eixo norteador a Educação Ambiental, a partir do qual 

abordamos as temáticas do consumo e da alimentação. Delimitando o contexto pesquisado, opto 

pela educação infantil, já que, como Pedagoga, minha habilitação se dá para o magistério das 

séries iniciais, abrangendo a educação infantil e o primeiro segmento do Ensino Fundamental, 

por acreditar que este é um espaço legítimo e promissor para uma pesquisa na confluência entre 

os campos da educação ambiental e da infância. Entrelaçar a Educação Ambiental e a educação 

infantil têm sido uma tarefa extremamente desafiadora, deste modo, faz-se necessário trazer   

uma breve apresentação dos caminhos que me levaram a optar por estes campos. 

  Meu primeiro contato com a Educação Ambiental foi durante minha primeira 

graduação, em Turismo, cujo foco principal eram as atividades turísticas que se relacionavam 

ao meio ambiente e à natureza. Essa graduação me levou ao trabalho como professora tutora 

presencial no Consórcio CEDERJ para o curso de Licenciatura em Turismo semipresencial da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Neste curso, ofereço atualmente as disciplinas 

Educação Ambiental e Turismo e Meio Ambiente.  

  Paralelamente à minha atuação como tutora, cursava a graduação em Pedagogia. 

Diante de uma vaga para a disciplina Educação Ambiental, fui indicada para assumi-la, mas 

confesso que eu pouco sabia sobre essa área. Resolvi aceitar o desafio e precisei retomar meus 

estudos sobre o tema. Foi aí que a Educação Ambiental começou a ganhar um novo sentido, já 

que passei a entendê-la para além da natureza. As problemáticas sociais se encaixavam em 

diversos questionamentos sobre os desafios enfrentados pela sociedade, então minha atenção 

se voltou para as questões socioambientais e para a necessidade de promover a Educação 

Ambiental. Ao mesmo tempo, o consumo passou a ser uma das temáticas mais abordadas nas 

tutorias presenciais. 

 Durante a graduação em Pedagogia, me apropriei de diversos conteúdos para o 

exercício do magistério na Educação Infantil sob a ótica da psicologia, da sociologia e da 

antropologia, desenvolvendo alguns trabalhos referentes à infância. Dentre os temas já 

pesquisados, destaco um estudo para a disciplina de Psicologia da Educação sobre questões 

contemporâneas na escola. O assunto abordado por mim foi a influência da mídia no 

comportamento infantil. Nesta perspectiva, foram identificados subtemas como consumismo, 

obesidade infantil, erotização precoce, violência, agressividade e adultização da infância. A 

publicidade direcionada ao público infantil e a indução ao consumo em uma idade onde a 
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capacidade crítica está em desenvolvimento foram alguns dos apontamentos deste trabalho. O 

consumo despontou novamente na minha trajetória como professora e pesquisadora. 

 Confesso que no período da graduação em Pedagogia, meu olhar para a educação 

infantil não era o mesmo de hoje em dia. Quando optei por fazer uma segunda graduação e 

escolhi o curso de Pedagogia, minha intenção não era ser professora desta etapa de ensino. 

Assumo que talvez por um certo preconceito, como algo que as/os formandos do curso normal 

poderiam fazer. No estágio supervisionado I, em escolas de educação infantil, meu olhar 

começou a mudar. Visitei várias escolas, conheci diversas formas de trabalho, inclusive a 

Escola de Educação Infantil Terra1, onde desenvolvi a presente pesquisa. Vi tantas 

possibilidades, vi crianças tão diferentes, tão fascinantes. Ainda assim, não pretendia ser 

professora da educação infantil. 

 Essa condição mudou quando fui trabalhar em uma escola de tempo integral, na 

educação infantil. O contato com as crianças durante todo o dia despertou em mim o interesse 

por entender melhor as questões da infância e, mesmo antes de entrar no mestrado, refiz várias 

leituras dos tempos da graduação em Pedagogia, que ganharam novos sentidos, ou melhor, 

passaram a fazer sentido. Eu conseguia fazer associações do meu cotidiano, refletir sobre meus 

erros e acertos e sobre a dificuldade de lidar com crianças pequenas, mas também o prazer de 

experimentar a convivência com elas. Hoje, fora daquele contexto e com mais maturidade e 

capacidade reflexiva, entendo que as crianças não são iguais e nem precisam ser.  

 E naquele momento como professora da educação infantil e ao mesmo tempo tutora 

presencial de um curso de graduação, quer dizer, lidando com jovens e adultos e trabalhando 

com a disciplina de Educação Ambiental, as questões relacionadas ao consumo e à alimentação 

eram as que mais me chamavam a atenção e me faziam relacioná-las também ao meu trabalho 

com a educação infantil. 

 Às segundas-feiras, as crianças chegavam na escola contando o que tinham feito no 

final de semana. Grande parte delas citava idas ao shopping e lanche na praça de alimentação, 

os brinquedos que ganharam ou viram na loja do shopping, enfim, era o consumo mais uma vez 

saltando aos meus olhos. Me chamava a atenção o fato de serem tão pequenas e pronunciarem 

McDonald´s e Burger King melhor do que muitos adultos, e a felicidade que isso representava 

pra eles. 

 Minha rotina como professora incluía participar das refeições das crianças, mas apenas 

para vigiá-los e “manter a ordem”. Eu as colocava no refeitório e a merendeira as servia. Eu 

                                                      
1 Por questões éticas, criamos um nome fictício para a escola onde foi realizada a pesquisa de campo.  
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participava do primeiro lanche, do almoço e do segundo lanche. O momento do jantar não 

estava dentro da minha jornada de trabalho. Como se tratava de uma escola privada, os pais 

pagavam pelo turno e pela quantidade de refeições que as crianças faziam na escola. Às sextas-

feiras, elas podiam levar de casa o que quisessem comer, apenas para o lanche da manhã. Neste 

dia também fazíamos o dia do brinquedo, onde elas podiam levar os brinquedos que desejassem. 

Nos outros dias, todas as refeições eram oferecidas pela escola, em cardápio informado aos pais 

mensalmente e que, segundo a direção da escola, eram planejados por uma nutricionista e 

levavam em consideração as restrições alimentares dos alunos previamente informadas pelos 

pais. 

 Nesse lanche levado pelas crianças, percebia a ausência de frutas. Era quase sempre 

um biscoito, e recheado. Refrigerante, guaraná em copo, sucos de caixa e bebidas lácteas eram 

as bebidas que compunham a lancheira. Durante o almoço, a grande maioria rejeitava os 

legumes e verduras disponíveis. Era inevitável refletir sobre os hábitos alimentares deles que, 

tão pequenos, consumiam tantos produtos industrializados. 

 Impossível não relacionar essa experiência à minha infância, marcada por experiências 

de alimentação saudável. Grande parte dos produtos que eu consumia eram cultivados no sítio 

do meu avô, ou seja, oriundos da agricultura familiar. Tenho inúmeras recordações sobre a 

minha alimentação, especificamente no contexto escolar, onde a convivência com outras 

crianças, de certa forma, passou a interferir (ou tentar) nos meus hábitos alimentares.  

 Entendo que uma alimentação saudável abranja a oferta de alimentos frescos e 

variados, como frutas, verduras, legumes e proteína animal, e seu preparo se dê a partir do uso 

de especiarias para saborizá-los, evitando o excesso de sal. Alimentos assados ou refogados, no 

meu entender, são as melhores opções. Frituras devem ser evitadas ao máximo e o açúcar deve 

ser consumido com moderação. Como venho de uma família com histórico de diabetes, aprendi 

que açúcar pode ser um veneno. Os sucos de fruta também estão incluídos, de preferência sem 

adição de açúcar. Saladas de alface, rúcula, agrião e tomate devem compor as refeições. Minha 

mãe fazia muitos bolos em casa, especialmente os de frutas. Aliás, sempre comi frutas. No sítio 

do meu avô tinha muitas árvores frutíferas, e desde muito cedo tive acesso a elas e as mais 

variadas: laranja, banana, carambola, pinha, manga, jabuticaba, pitanga, acerola, amora, 

abacate, mamão, jamelão, coco, jambo, caju, figo, limão... Tinha também as ervas: cresci 

tomando muitos chás de erva cidreira e capim limão. Minha avó fazia um xarope caseiro com 

mel, limão, capim limão e agrião, que é minha eterna paixão. Meu avô nos incentivava a 

experimentar tudo que tínhamos lá. Ele ia para debaixo dos pés de frutas comigo e com meus 
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primos, comia e nos oferecia. Hoje, adulta, enxergo que a melhor forma de fazer com que uma 

criança se alimente de forma saudável é através do exemplo da família.  

 Uma lembrança marcante sobre esta relação envolve a merenda escolar. Frequentei 

escolas privadas, e no período do que hoje chamamos de educação infantil e nas duas primeiras 

séries do Ensino Fundamental, estudei na mesma instituição. Minha merenda era composta por 

itens que eu levava de casa, quase sempre preparados pela minha mãe. Raramente eu comprava 

itens na cantina da escola. As bebidas mais consumidas por mim eram os sucos de fruta, em 

especial o de beterraba, laranja e cenoura. O biscoito era de nata, caseiro, preparado pela minha 

mãe. Bolos caseiros e frutas também faziam parte deste cardápio. 

 Certa vez uma criança na escola questionou o meu suco “roxo” – de laranja, cenoura 

e beterraba – e eu cheguei em casa dizendo para minha mãe que queria comprar refrigerante na 

cantina, como várias outras crianças da sala. Minha mãe, em uma atitude que hoje eu julgo 

muito sábia, me disse que os sucos que eu levava eram todos refrigerantes, em especial o suco 

“roxo” era a Fanta uva, que ela tinha descoberto a fórmula secreta e preparava pra mim. Quando 

levei novamente este suco, a mesma criança tentou me importunar e a resposta foi repetir tudo 

aquilo que minha mãe tinha me dito em casa. 

 Hoje, entendo perfeitamente que o contexto social e cultural no qual eu estava inserida 

na minha infância não é o mesmo daquela e de outras crianças com as quais eu convivia, 

tampouco o de muitas crianças de hoje, e daquelas que convivi de perto como professora. Minha 

mãe era dona de casa, não trabalhava fora e dedicava seus cuidados à família. Hoje, grande 

parte das mulheres trabalha fora e os cuidados com a casa e família representam uma dupla ou 

tripla jornada.  

 Especificamente sobre o consumo, posso dizer que grande parte das minhas frustrações 

até bem pouco tempo atrás se relacionavam a ele. Mesmo sendo de uma família com poucos 

recursos, com mãe pouco escolarizada e com meu pai sendo a única fonte de recursos 

financeiros da casa, sempre estudei em escola privada, até mesmo porque no bairro onde eu 

morava havia escassez de escolas públicas, em especial de educação infantil e primeiro ciclo 

do Ensino Fundamental. Então, estudar em escola privada significava participar de festividades 

e passeios que precisavam ser pagos pelos meus pais, conviver com crianças com brinquedos 

que eu queria ter, mas meus pais não tinham condições de me dar, meninas com roupas bonitas 

etc. Enfim, foi nesse ambiente que eu passei a desejar, e até mesmo sonhar, com itens que meus 

pais não podiam me dar. Sonhei por muitos anos em ter uma boneca Barbie, e não realizei, 

muito embora brincar de boneca não me enchia os olhos. Acho que eu queria porque via na 

televisão e uma colega tinha. Sonhava em ter um lápis de cor Faber-Castell de 48 cores, 
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canetinhas coloridas, cadernos do Ursinho Pooh e da Minnie. Eu me sentia no direito de ter 

também aquelas coisas, assim como minhas colegas. Faço aniversário em fevereiro, então 

raramente eu ganhava presente dos meus pais nessa data e a justificativa era que meu pai 

precisava juntar dinheiro para comprar os livros escolares, sobrando muito pouco para os 

cadernos e outros materiais, que eram sempre muito básicos. Eu também queria “merendar” na 

cantina da escola, comer pizza e hambúrguer, tomar refrigerante, assim como meus colegas. 

Acho que sobre a “merenda”, isso começou a ser um problema quando minha mãe conseguiu 

uma bolsa de estudos e fui estudar em um colégio considerado o melhor de São Gonçalo, que 

também era o mais caro e o que tinha alunos com maior renda. Ou seja, não ter determinados 

itens na minha infância me trouxe certo sofrimento e algumas lembranças ruins. 

 Nasci em meados da década de 1980 e cresci em uma época onde os programas infantis 

dominavam a programação da TV aberta, em especial na Rede Globo e SBT. Fui Baixinha da 

Xuxa e quis ser sua Paquita, inclusive cheguei a fazer uma mecha loira no meu cabelo quando 

tinha 8 anos, escondido da minha mãe. Sou da geração Chaves-Chapolin, mas também Jaspion 

e Jiraya. Tive a sandália da Xuxa e o óculos-canudo do Chaves. Dublava e dançava as músicas 

da Xuxa, mas também lutava como os ninjas japoneses, enfim, era a cultura midiática brotando 

aos meus olhos e das crianças da minha época. Posso afirmar que minha infância foi marcada 

pela mídia, através dos programas de TV e, com o passar dos anos, com videogame e 

computador. 

 Em recente conversa com meu pai, ele me recordou que fui uma das primeiras crianças 

da rua onde morávamos a ter computador em casa. Em 1995, para ser mais precisa. Eu tinha 

mudado de escola no ano anterior e passei a ter aula de informática. Diante da minha “esperteza” 

para as questões tecnológicas, meu pai tirou o pouco dinheiro que guardava na poupança e me 

presenteou com um computador, usado, na época um pouco ultrapassado (um Intel 386, mas 

com Windows 95, em tempos de existência do 586). Meu irmão, com 6 anos, passava também 

a experimentar os sabores daquilo que já se apresentava como uma ferramenta tecnológica que 

mudaria o mundo. E mudou. Talvez isso explique o fato do meu irmão ter como profissão a 

Ciência da Computação. Pouco tempo passou e a internet, mesmo que discada e usada após 

meia-noite, sábados após as 14 horas e domingo livremente – era o período em que não havia 

cobrança do pulso telefônico –, se tornaram uma realidade na vida da minha família.  

 Cresci junto com o rápido desenvolvimento dos computadores e acho que isso justifica 

minha habilidade e fascínio por eles. Vi a internet deixar de ser discada, vivi a era da primeira 

rede social, o Orkut. Usei os primeiros programas de mensagens instantâneas, como o ICQ e o 

MSN. Presenciei o surgimento do Skype e do YouTube.  
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 Narro estes fatos porque somente agora, durante a escrita deste trabalho, tive a 

dimensão do quanto minha infância foi marcada pelo consumo e pela mídia, muito embora 

minha mãe e meu avô representassem um movimento de resistência, principalmente na questão 

da alimentação. Brinquei muito na rua e das mais variadas brincadeiras. Meu irmão menos que 

eu. Tive gato, cachorro, cabrita. Subi em árvore, ralei o joelho. Mas tive computador e poderia 

ter brincado mais na rua. Ao mesmo tempo, entendo que não tinha como não presenciar tudo 

isso. Era a cultura do consumo e da mídia atravessando a minha infância. Não só a minha. 

 Hoje eu vejo que mais importante do que ter uma Barbie, foi ter crescido num lugar 

repleto de árvores frutíferas, onde eu podia brincar o dia todo, descalça, subindo nas árvores e 

correndo e que de certa forma, eu tive aquilo que estava além das possibilidades financeiras da 

minha família: um computador. A maturidade tem me trazido esse tipo de reflexão. Minha vida 

atual, depois do casamento, também me fez ver que precisamos de muito pouco pra viver. Moro 

num sítio, cheio de árvores e grande parte delas frutíferas, tenho muitos animais ao meu redor 

e o que mais me deixa feliz é sentir a brisa no meu rosto, consumir as frutas das árvores que eu 

cuido, comer um queijo ou um iogurte preparados por mim e com o leite da vaca que temos 

(meu marido e eu), comer um ovo da galinha criada no meu quintal, fazer para o jantar uma 

abóbora ou um aipim (mandioca) colhidos na minha casa, enfim, a natureza é que me traz as 

melhores experiências da minha vida adulta. 

 O que pretendo trazer com essas narrativas sobre a minha vida pessoal, principalmente 

da infância e da minha atuação como professora, que tem como pano de fundo o consumo e a 

alimentação, é que elas me ajudaram a construir um olhar para a minha pesquisa.  

 A escrita acadêmica apresenta padrões, estruturas e normas que, se nos guiam, também 

nos limitam. Em sentido oposto, a narrativa se desenha conforme o sujeito significa sua história, 

entre idas e vindas ao passado e ao presente, na forma como uma memória é retratada e a 

experiência é contada, levando em conta as demandas, questionamentos e motivações atuais 

(RAMÔA; RIBEIRO; SILVA, 2018). Assim como Bragança (2016, p. 193), entendo que “a 

arte de narrar expressa o movimento de dizer e produzir a vida cotidiana, delineia o humano na 

interação consigo mesmo, com os muitos outros que nos atravessam e com a natureza-cultura”. 

Deste modo, a partir dessas narrativas, pude perceber que aquilo que vivenciamos pode nos 

trazer questionamentos e motivações para a construção de uma pesquisa, além de nos fazer 

enxergar a multiplicidade de caminhos que podemos seguir. 

 O consumo e a alimentação são temáticas abordadas pela Educação Ambiental, visto 

que se relacionam à natureza, à agricultura e à produção de resíduos.  Neste caminho que venho 

trilhando, que tem como percursos a Educação Ambiental e a educação infantil, a partir de 
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algumas inquietações que surgiram durante minha trajetória profissional e em diálogo com 

minha história de vida, surgiu a necessidade de compreender a relação entre o consumo e a 

constituição dos hábitos alimentares das crianças no contexto da educação infantil e o papel 

mediador da escola nesta relação.  

 O consumo é uma marca da sociedade atual, identificada por Bauman (2008) como 

sociedade de consumidores. Neste sentido, as crianças, enquanto sujeitos sociais e históricos 

(KRAMER, 1999), são parte integrante desta sociedade, na qual as pessoas são ao mesmo 

tempo consumidoras e mercadorias, sem reconhecer diferenças de idade, classe ou gênero 

(BAUMAN, 2008). 

 Compreendendo que “o consumo é o centro organizador da ordem social, política, 

econômica e cultural do presente, e todos nós somos educados para e por ele” (COSTA, 2009, 

p. 35), que as crianças são integrantes da sociedade de consumo (BAUMAN, 2008) e que a 

alimentação é entendida por seus significados sociais e culturais do consumo de comida e 

práticas alimentares (CARNEIRO, 2003), buscamos neste estudo pensar sobre as formas como 

a cultura do consumo constrói os hábitos alimentares de crianças de 3 a 5 anos e as mediações 

realizadas por uma escola de educação infantil. . 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública de educação infantil localizada no 

município de Niterói e teve como perguntas/questões: 

i) De que formas os hábitos alimentares das crianças são construídos pela cultura do 

consumo? 

ii) Como a escola lida com a relação entre consumo e alimentação? 

iii) Quais estratégias pedagógicas são adotadas pela escola para promover ou problematizar 

o consumo de alimentos industrializados na educação infantil?  

iv) No que diz respeito à alimentação, em que medidas as atividades pedagógicas 

reproduzem as concepções da cultura do consumo e/ou representa um movimento de 

resistência? 

  Os objetivos específicos são: 

• Compreender como a escola avalia e se posiciona em relação à circulação de propaganda 

de alimentos no ambiente escolar, por meio de rótulos, campanhas publicitárias e outros; 

• Verificar as iniciativas e estratégias que promovem ou não a alimentação saudável na 

escola; 

• Identificar as percepções das crianças sobre a relação consumo/alimentação no contexto 

escolar. 
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  A relevância deste trabalho está em articular as temáticas da infância, do consumo e 

da alimentação com foco no contexto de uma escola pública de educação infantil. Essas 

temáticas têm sido trabalhadas nos últimos anos, conforme identificamos a partir da revisão de 

literatura, articulando infância e consumo ou infância e alimentação, esta última sob o enfoque 

da nutrição. Reunir estes campos em uma única pesquisa, embora não seja uma tarefa fácil, se 

mostra relevante para o entendimento da escola como um espaço de desenvolvimento integral 

do educando, considerando a centralidade dos temas consumo e alimentação. 

  O caminho trilhado por esta pesquisa se encontra estruturado em quatro capítulos, os 

quais apresento, de forma resumida, a seguir. 

  A infância na sociedade de consumidores, título do segundo capítulo, aborda as 

transformações na concepção de infância, ressaltando que as crianças são concebidas como 

sujeitos sociais e históricos, criadores de cultura. Diante desta perspectiva, tratamos neste 

capítulo de aspectos como a sociologia da infância, a criança na cultura do consumo, a era das 

mídias eletrônicas e digitais e suas marcas na infância contemporânea, a publicidade e o 

mercado consumidor infantil, a legislação sobre a publicidade direcionada a crianças e a 

educação infantil enquanto experiência da infância contemporânea. A fundamentação teórica 

se dá através de autores como Sônia Kramer, David Buckingham, Mariangela Momo entre 

outros. 

  O terceiro capítulo, nomeado O consumo e a Alimentação, inicia seu trajeto tratando 

do consumo e da alimentação nas abordagens da Educação Ambiental. A centralidade do 

consumo no mundo contemporâneo é discutida sob a ótica de Zygmund Bauman, Néstor García 

Canclini, Marisa Vorraber Costa, Isleide Fontenelle, Fátima Portilho e outros. A alimentação: 

significados sociais e culturais é um dos tópicos deste capítulo e traz discussões sobre as 

mudanças ocorridas nos hábitos alimentares da sociedade diante da globalização e das novas 

tecnologias a partir de autores como Jésus Contreras, Mabel Gracia, Rosa Garcia entre outros. 

Os discursos sobre a alimentação saudável, a escola enquanto espaço de promoção da 

alimentação saudável e adequada pelas políticas públicas e de prática alimentar e a publicidade 

e alimentação infantil compõem as abordagens do capítulo. 

  Os caminhos da pesquisa, quarto capítulo, apresenta o percurso metodológico trilhado 

por essa pesquisa, as escolhas dos instrumentos utilizados para a produção e análise dos dados, 

a descrição do campo e as observações sobre o consumo e a alimentação na escola investigada, 

a partir da  observação participante,  diálogos com as crianças, análise de documentos e 

entrevistas semiestruturadas realizadas individualmente com as duas professoras da turma e 

uma das gestoras da escola. 
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  As considerações finais apresentam as impressões finais acerca da realização desta 

pesquisa, assim como um indicativo de possíveis desdobramentos que possam surgir com as 

questões que não foram respondidas neste estudo e com outras que surgiram durante seu 

desenvolvimento.  
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2 A INFÂNCIA NA SOCIEDADE DE CONSUMIDORES 

 

2.1 BREVE PANORAMA DAS MUDANÇAS NA CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

 

 
As crianças são seres sociais, têm uma história, pertencem a uma classe social, 

estabelecem relações segundo seu contexto de origem, têm uma linguagem, ocupam 

um espaço geográfico e são valorizadas de acordo com os padrões do seu contexto 

familiar e com a sua própria inserção nesse contexto. Elas são pessoas, enraizadas 

num todo social que as envolve e que nelas imprime padrões de autoridade, 

linguagem, costumes. Essa visão de quem são as crianças - cidadãos de pouca idade, 

sujeitos sociais e históricos, criadores de cultura - é condição para que se atue no 

sentido de favorecer seu crescimento e constituição [...] (Kramer, 1999, p. 2). 

 

 

  Tomando como ponto de partida o pensamento de Sonia Kramer, iniciamos este 

tópico, que objetiva trazer a temática da infância com foco em sua inserção na sociedade de 

consumidores, ressaltando que a criança em questão é concebida em sua condição social de ser 

histórico, político e cultural. 

 Para chegarmos à concepção de infância que desejamos abordar aqui, é preciso citar 

como essa ideia foi construída, já que a infância, como etapa da vida, nem sempre foi vista da 

forma como se apresenta hoje. De acordo com Kramer (2006, p. 13), “a infância é entendida 

como período da história de cada um, que se estende na nossa sociedade, do nascimento até 

aproximadamente dez anos de idade”. 

 Iniciamos este trajeto, assim como diversos estudos no campo da infância ‒ Charlot 

(2013); Kramer (1996, 2002a) ‒, trazendo a importância da obra do historiador Philippe Ariés, 

que na década de 1960 publicou na França o livro História social da criança e da família, 

inaugurando uma linha de investigação que trata da história da infância, influenciando 

pesquisadores do mundo inteiro, estudando a transformação da concepção de infância e família 

através de exames de pinturas, antigos diários, testamentos, inscrições em igrejas e pedras 

tumulares. 

 Nesta obra, Ariés (1981) apresenta como a modernidade concebeu o lugar da criança 

na sociedade e o que ele chama de surgimento do sentimento de infância, trazendo 

transformações no modo de ver as crianças.  

 Ariés (1981) destaca que na sociedade medieval, período que tomou como ponto de 

partida em seus estudos, o sentimento de infância não existia.  No entanto, ressalta que essa 

inexistência não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, desprezadas ou 

abandonadas. Para o autor, o sentimento de infância, que não significa o mesmo que afeição 

pelas crianças, corresponde à consciência da particularidade infantil, ou seja, o que distingue 
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essencialmente a criança do adulto. Neste sentido, enfatiza que essa consciência não existia. 

“Por essa razão, assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua 

mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes” 

(ARIÉS, 1981, p. 99). 

  Para Ariés (1978),  
 

 

o sentimento moderno de infância corresponde a duas atitudes contraditórias dos 

adultos: uma considera a criança ingênua, inocente e pura e é traduzida pelo que ele 

chamou de ‘paparicação’; a outra surge simultaneamente à primeira, mas se contrapõe 

a ela, tomando a criança como um ser imperfeito e incompleto, que necessita da 

“moralização” e da educação feitas pelo adulto (apud KRAMER, 1996, p. 19). 

 

 

  Deste modo, Kramer (1995, p. 19) aponta que: 

 

 
A ideia de infância, como se pode concluir, não existiu sempre e da mesma maneira. 

Ao contrário, ela aparece com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida 

em que mudam a inserção e o papel social da criança na comunidade. Se, na sociedade 

feudal, a criança exercia um papel produtivo direto (“de adulto”) assim que 

ultrapassava o período de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela passa a ser 

alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para a atuação futura. Este 

conceito de infância é, pois, determinado historicamente pela modificação nas formas 

de organização da sociedade. 

 

 

 Além da história com os estudos de Ariés, outros campos teóricos contribuíram para a 

compreensão da infância. Kramer (1996) assinala que da sociologia2 de tradição francesa temos 

a ampliação do questionamento quanto ao caráter ideológico do conceito de infância presente 

na pedagogia, em especial na sociedade capitalista, possibilitando a crítica à ação reprodutora 

da escola.  

 No âmbito da psicologia, a autora registra que a ruptura provocada pela psicanálise3 e 

pela psicologia sócio-histórica4 quanto à visão idealizada de infância que a pedagogia lidara até 

então, “traziam a possibilidade de compreender como o sujeito individual era/é tecido pelas 

tramas do contexto, sendo ao mesmo tempo ativo e criativo neste processo” (p. 23), ou seja, no 

que ela chama de concepção de infância concreta e historicamente situada. Nos estudos da 

epistemologia das ciências humanas5, temos como contribuição a centralidade da linguagem 

para a compreensão da condição e da dimensão humanas. Nos estudos da linguagem6, cita as 

                                                      
2
 A autora refere-se aos trabalhos de Bourdieu, Passeron, Baudelot, Establet e Boltanski. 

3
 Kramer aponta como autores Guattari e Donzelot. 

4
 Kramer menciona Vygotsky, Leontiev e Luria. 

5
  A autora se referencia em Japiassu e Foucault. 

6
 Lacan a Baktin, passando por Barthes e Foucault seriam os referenciais para este campo, conforme a autora. 
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várias abordagens teórico-metodológicas da linguagem e sua contribuição com referencial para 

as investigações relativas à sociedade contemporânea e as várias facetas da infância. 

 O campo da antropologia também é apontado por Kramer (1996) como contribuição, 

na medida que traz elementos que enfatizam “a dimensão da cultura, a necessidade de pesquisar 

a diversidade e a importância de estranhar o familiar e de compreender o outro nos seus próprios 

termos” (p. 24). Ao citar este campo, a autora registra a importância das pesquisas de cunho 

etnográfico para os estudos do cotidiano escolar, da prática pedagógica e das interações entre 

crianças e adultos. Paulo Freire e Célestin Freinet são citados por Kramer (1996) como 

contribuição do campo da pedagogia e apontados como marcos fundamentais ao considerarem 

crianças e adultos como cidadãos, criadores de e criados na cultura, produtores da e produzidos 

na história, feitos de e na linguagem.  

 Mas, e a infância na contemporaneidade? Como chegamos à concepção atual de 

infância? Existe um conceito único de infância? E a infância na sociedade de consumidores? 

 Kramer (1996, p. 19) aponta que “a mudança da concepção de infância foi 

compreendida como sendo eco da própria mudança nas formas de organização da sociedade, 

das relações de trabalho, das atividades realizadas e dos tipos de inserção que nessa sociedade 

têm as crianças”. Em vista disso, podemos entender que a concepção de infância é inerente ao 

contexto social de seu surgimento. 

 Pereira (2002 apud SANTOS, 2005), assim como Kramer, faz esse apontamento e 

deixa claro que o conceito de infância se formatou no curso das grandes transformações que 

caracterizaram a modernidade, como aquelas ocorridas no arranjo familiar mais restrito, 

práticas públicas e privadas mais definidas dentre outras que acompanharam o surgimento e 

consolidação dos modos de produção capitalista. Ela também assinala que um conceito único 

de infância é insuficiente para abarcar a multiplicidade das experiências da infância. 

 De acordo com Buckingham (2007), “a ideia de que a infância é uma construção social 

é hoje um lugar-comum na história e na sociologia da infância e está sendo cada vez mais aceita, 

até mesmo por alguns psicólogos” (p. 19). Para o autor, “o significado de ‘infância’ está sujeito 

a um constante processo de luta e negociação, tanto no discurso público [...] como nas relações 

pessoais, entre colegas e familiares” (p. 19). 

 Ao conceber a infância como uma construção social, historicamente produzida, Santos 

(2005) sinaliza que se faz necessário pensá-la nos diferentes contextos, que produzem diferentes 

infâncias, a partir de uma organização da sociedade na qual tais infâncias estão inseridas. Assim 

sendo, não é possível pensar numa infância abstrata, isolada da sua classe social. 
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 Conceber a infância como uma construção social propõe que seja pensada como mais 

do que uma fase da vida, compreendendo-a em suas especificidades, nos modos como ela se 

apresenta hoje e não como deveria ser, como promessa para um futuro, que apenas tem sentido 

na vida adulta. Consequentemente, não há um modo perfeito de conceber a infância, posto que 

as ideias relativas a esse tempo da vida ganham sentido na sociedade e na época em que são 

forjadas (SALGADO, 2014). 

 No mesmo sentido, Esperança (2015, p. 46) menciona que “os modos de ser e viver 

das crianças se situam em tempos e espaços específicos e se produzem de forma heterogênea, 

sendo profundamente afetados pelas dinâmicas socioculturais, pelas diferenças de classe, 

gênero, etnia etc. [...]”. 

 Assim como Buckingham (2007) e os autores mencionados acima, concordamos que 

a vida das crianças e, por conseguinte, o significado atribuído à infância mudaram 

significativamente nas últimas duas ou três décadas. Essas mudanças ressaltam a natureza 

provisória e diversificada da infância contemporânea, que, para o autor, se relacionam ao lugar 

das crianças na família, às suas experiências educacionais e profissionais, ao uso que fazem de 

seu tempo de lazer e às interações com as mídias eletrônicas. Embora o contexto7 analisado 

pelo autor seja relativo ao Reino Unido, as mudanças apontadas por ele nos três campos citados, 

mesmo que de forma generalizada, como o próprio admite no prefácio à edição brasileira do 

livro Crescer na era das mídias eletrônicas, podem ser percebidas, também, no Brasil. 

 No campo do lar e da família, as famílias estão ficando cada vez menores. O número 

de casamentos diminuiu e o índice de divórcios aumentou. Os índices de fertilidade também 

diminuíram, já que muitas mulheres estão optando por ter menos filhos ou não os ter. A 

proporção de mães trabalhadoras aumentou significativamente. Para o autor, esses dados 

sugerem que para uma alta proporção de crianças, a família não é mais o ambiente estável que 

muitos agentes políticos conservadores imaginam. Em contrapartida, há sinais de que o lugar 

da criança dentro da família se tornou mais significativo, pelo menos simbolicamente, e atribui-

se ao aumento da proporção de renda familiar destinada às crianças, resultado da ênfase dada a 

esses sujeitos enquanto mercado em potencial e hoje visadas como consumidoras elas próprias. 

O estilo de cuidar das crianças também aparece como fator preponderante para as mudanças na 

                                                      
7 O autor menciona que sua reflexão foi organizada nos três campos mencionados e que para tal, utilizou-se de 

diferentes fontes, desde estudos históricos e sociológicos até relatórios oficiais e estatísticas do governo do Reino 

Unido. Como o foco deste trabalho não é identificar como essas mudanças ocorreram no Brasil, não estamos 

apresentando dados comparativos e sim que a realidade do Reino Unido, embora muito diversa, no que diz respeito 

aos itens mencionados, se assemelha à realidade brasileira. 



26 
 

infância contemporânea, na medida que os relacionamentos entre pais e filhos se tornaram mais 

amigáveis e íntimos (BUCKINGHAM, 2007).  

 A experiência educacional das crianças é outro campo indicado por Buckingham que 

ocasionou mudanças em suas vidas. O aumento no número de crianças de 3 e 4 anos que 

ingressaram na escola, a educação tornando-se mais proeminente nos debates públicos e 

propostas do governo, a introdução de um currículo nacional, as escolas cada vez mais se 

submetendo a uma forma de mercantilização, a intensificação da competitividade na escola e 

entre as crianças, o estabelecimento de metas nacionais para as escolas e a observância de 

crianças realizando trabalhos remunerados, legalmente ou não, foram algumas das 

características observadas por Buckingham no contexto do Reino Unido nas três últimas 

décadas e que também podemos dizer que retratam a realidade brasileira (BUCKINGHAM, 

2007). Sobre a experiência educacional no Brasil, abordaremos essas mudanças com mais 

detalhes no tópico Educação Infantil enquanto experiência da infância contemporânea. 

 Buckingham (2007) identificou também no campo do lazer mudanças significativas 

nas vidas das crianças: o tempo de lazer delas foi sendo privatizado e submetido à supervisão 

dos adultos. As pesquisas no Reino Unido sugerem que as crianças estão cada vez mais 

confinadas em casa, seja pela diminuição das áreas públicas disponíveis para brincadeiras, tanto 

nas cidades como no interior, seja pela percepção de risco, atrelada à violência, o 

entretenimento público (ida ao cinema) perdeu espaço para o entretenimento doméstico (assistir 

TV com a família), e a experiência das crianças com as mídias (TV, computador, videogame) 

são alguns dos fatores que representam essas mudanças. 

 Percebemos que, além dos efeitos da mídia, que discutiremos posteriormente, o 

consumo está atrelado às mudanças observadas por Buckingham, dentre elas, o fato de as 

crianças hoje serem consideradas consumidoras e não mais apenas como mercado em potencial 

através de seus pais. Desta forma, compreendemos que o consumo e a mídia são elementos 

centrais na constituição do mundo contemporâneo; por conseguinte, se relacionam às 

experiências das crianças que nascem e crescem nele. 

 Na contemporaneidade, o consumo assumiu posição de centralidade. Se outrora a 

sociedade moderna era conhecida como sociedade de produtores, transformou-se na atual 

sociedade de consumidores, quer dizer, o consumo deixou de ser uma prática banal para se 

transformar no eixo das sociedades do presente (BAUMAN, 2008). Assim, temos o que 

Bauman (2008) intitula sociedade de consumidores, que “concentra seu treinamento, assim 

como as pressões coercitivas exercidas sobre seus membros desde a infância e ao longo de suas 

vidas [...]” (p. 72-73). 



27 
 

 Salgado (2014) também demarca que a infância contemporânea é permeada pelo 

consumo. Neste sentido, argumenta que: 

 

 

A criança de hoje está imersa em um mundo muito diferente daquele de décadas atrás. 

Ela participa de diversas esferas da vida social de forma mais engajada. Ela traz uma 

experiência mais atravessada pela tecnologia, pela mídia. Vive uma infância mais 

voltada para o ambiente doméstico, para a escola e muito permeada pelo consumo 

[...]. Nesse sentido, possui conhecimentos e experiências que não estão mais restritos 

ao âmbito da família e da escola, mas se processam nas interações com a mídia e com 

os mais diversos meios de informação (SALGADO, 2014, s.p.). 

 

 

 Em vista disso, compreendemos que a concepção de infância contemporânea é 

constituída pelas marcas da sociedade de consumidores, no qual “o envolvimento das crianças 

com as coisas materiais, a mídia, as imagens e os significados que surgem se referem e se 

emaranham com o mundo do comércio, são aspectos centrais na construção de pessoas e de 

posições morais na vida contemporânea” (COOK, 2004 apud BAUMAN, 2008, p. 73). 

 

2.2 A CRIANÇA ENQUANTO SUJEITO SOCIAL: UM POUCO SOBRE A SOCIOLOGIA 

DA INFÂNCIA 

 

 Por considerarmos a criança enquanto sujeito social, assim como Kramer (1999), é 

pertinente citarmos as contribuições do campo de estudos da Sociologia da infância, visto que, 

nele, a ideia de infância como construção social é um lugar-comum, como afirma Buckingham 

(2007). 

 Interpretamos também que este campo se alinha ao enfoque social e cultural das 

temáticas do consumo e da alimentação, por se apresentar como uma oportunidade de 

investigação das crianças, mesmo que no contexto escolar, para além de sua condição de alunos 

ou de seres em desenvolvimento.  

 Neste contexto, o objetivo é conhecê-las nas múltiplas relações que estabelecem nas 

experiências cotidianas e o contexto do trabalho pedagógico observado na escola onde foi 

realizada a pesquisa de campo, que serão descritos no quarto capítulo deste estudo. 

 A Sociologia da infância se constrói “a partir da inflexão da concepção de 

socialização”, que vinha sendo pensada até então com aporte em Durkheim, onde estudava-se 

“a influência desta socialização na vida das crianças a partir de uma perspectiva estrutural-

funcional” (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010, p. 41), ou seja, de que a socialização era uma 

“ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para sua vida 
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social” (DURKHEIM, 2007, p. 53 apud CUNHA, 2013, p. 90). “Esta inflexão permite pensar 

a criança como sujeito e ator social do seu processo de socialização, e também como 

construtores de sua infância como atores plenos, e não apenas como objetos passivos deste 

processo e de qualquer outro” (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010, p. 42). 

 Desta forma, “é principalmente por oposição a essa concepção de infância, 

considerada como um simples objeto passivo de uma socialização regida por instituições, que 

vão surgir e se fixar os primeiros elementos de uma sociologia da infância” (SIROTA, 2001, p. 

9), sendo possível reconsiderar “a criança como ator”. Nesta concepção,  a criança é sujeito 

ativo no processo de construção social (SARMENTO, 2013),  privilegiando  “as relações de 

pares, mas também com os adultos, as culturas da infância, os rituais e as práticas sociais, as 

brincadeiras e os jogos, em contextos tão variados como a escola, a família, a cidade, os lugares 

de entretenimento, e ainda, face aos media8” (SARMENTO, 2013, p. 26).  

 Sobre a infância contemporânea, Sarmento (2013) mostra que a Sociologia da Infância 

é convidada a analisá-la e interpretá-la, já que a concepção de infância se modificou, deixando 

para trás a imagem da criança dependente do adulto, incompetente, vulnerável, incapaz de 

produzir cultura, passiva, submissa e obediente, dando lugar a um sujeito de direitos, cidadão e 

membro da sociedade. 

 Sarmento e Pinto (1997), ao dialogarem sobre as culturas da infância e os fatores de 

homogeneidade e heterogeneidade das crianças, apontam que as interpretações das culturas 

infantis não podem ser realizadas no vazio social, mas precisam se basear na análise das 

condições em que elas vivem, interagem e dão sentido ao que fazem. A variação das condições 

sociais em que vivem as crianças são o principal fator de heterogeneidade, que vai além de suas 

diferenças individuais, já que as crianças se distribuem na estrutura social de acordo com sua 

classe social, etnia, gênero e cultura. 

 O campo da sociologia da infância trouxe grandes contribuições para os estudos da 

infância.  Dentre elas, destacamos o uso de conceitos fundamentais como protagonismo infantil, 

cultura de pares, alteridade, etnografia com crianças, cultura(s) da(s) infância(s), autoria social, 

processos de socialização e categoria geracional (BORGES; RODRIGUES, 2014), nos levando 

a refletir sobre as relações entre adultos e crianças travadas no interior das instituições 

educativas, levando em conta que a criança é um sujeito social que participa de uma 

coletividade, mas deve ter seus direitos garantidos, respeitadas em suas diferenças nos mais 

diversos aspectos (FINCO; OLIVEIRA, 2011). 

                                                      
8
 Vocábulo usado em português de Portugal. No Brasil utiliza-se mídia. 
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 Conforme vimos anteriormente, o lugar da criança se tornou mais significativo na 

contemporaneidade. Veremos nos tópicos seguintes que a criança ganha o status de 

consumidora na cultura do consumo e que exerce papel de influência nos processos de decisão 

de compras das suas famílias. A mídia e a publicidade voltam todos os seus esforços para atingir 

o público infantil. Essas informações nos levam a identificar que, diante desse crescimento na 

participação familiar e social, as crianças fortalecem o seu papel de protagonistas, passando a 

ter mais voz ativa em seus lares.   

 No Brasil, quando o assunto é educação infantil, temos percebido, assim como 

Nascimento (2011), o desenvolvimento de inúmeros trabalhos orientados pela sociologia da 

infância, focalizando os diferentes atores sociais, suas interações e os diversos contextos sociais 

em que vivem. No entanto, embora tenhamos cada vez mais trabalhos nesta área, a atenção dada 

a abordagens com crianças pequenas ainda vem ganhando fôlego, principalmente diante das 

especificidades e diversidades das crianças brasileiras.  

 

2.3 A CRIANÇA NA CULTURA DO CONSUMO 

 

 Diversos autores abordam a questão do consumo nas sociedades atuais, dentre eles, 

Marisa Vorraber Costa, que estuda esta temática e sua conexão com a educação, orientada por 

autores como Zygmund Bauman, Beatriz Sarlo e Néstor García Canclini.  Estes autores e 

autoras apontam o consumo como o mais poderoso marco identitário da pós-modernidade. 

 Segundo Costa (2009, p. 35), “o consumo é o centro organizador da ordem social, 

política, econômica e cultural do presente, e todos nós somos educados para e por ele”. 

Seguindo esta lógica, não pretendemos neste estudo apontar o consumo como vilão, e sim como 

um importante marco identitário para a infância contemporânea. 

 As crianças têm uma longa história como consumidoras e como atores econômicos, 

posto que essa relação se dá desde que vivenciamos um sistema capitalista. No entanto, a 

crescente importância delas na cultura contemporânea, regulada sob o consumo, é um fenômeno 

sem precedentes. A centralidade das crianças como alvo do marketing demarca uma mudança 

de rumo histórico na cultura do consumo, na qual as crianças, que outrora eram atingidas por 

uma antiga estratégia de vendas através de uma aliança com suas mães, agora se tornam seu 

foco, buscando nelas estabelecer um vínculo de lealdade às marcas de produtos e serviços que 

se prolongue por toda a vida. Como usuárias de bens e serviços, são capazes de controlar uma 
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parcela da renda da família e afetarem as decisões de compra dos adultos. (ESPERANÇA, 

2013). 

Embora elas [as crianças] tenham uma longa participação no mercado consumidor, 

até recentemente eram considerados pequenos agentes ou compradores de produtos. 

Elas atraíam uma pequena parcela dos talentos e recursos das indústrias e eram 

abordadas principalmente por intermédio de suas mães. Isso se alterou. Hoje em dia, 

crianças e adolescentes são o epicentro da cultura de consumo [...] Suas preferências 

direcionam as tendências de mercado. Suas opiniões modelam decisões estratégicas 

coorporativas (SCHOR, 2009, p. 2 apud ESPERANÇA, 2013, p. 56). 

 

 

 Neste caminho, Castro (1998) revela que as crianças da época atual nascem e crescem 

na cultura do consumo, “sendo, por conseguinte, constituídos pela experiência de que as 

demandas de consumo se renovam constante e permanentemente” (p. 47), fazendo com que a 

realidade social delas seja construída com orientações desta cultura de consumo. 

 Fontenelle (2017, p. 13-14) define cultura do consumo como “uma cultura impregnada 

da forma-mercadoria e que, por isso, tornou-se um modo de vida que foi ressignificando os 

usos dos objetos, assim como os hábitos, valores, desejos, paixões e ilusões de uma época”. A 

autora enfatiza que a cultura do consumo teve início quando a produção de mercadorias se 

tornou mais importante que sua utilidade. A cultura do consumo é a cultura na qual vivemos, 

que formata o que somos, como nos comportamos e nos relacionamos (FONTENELLE, 2017). 

 A referida cultura se fundamenta em práticas sociais que vão desde o ato de adquirir 

bens, mercadorias e experiências, até a criação e perpetuação de desejos em relação ao que não 

se tem, incitando novas necessidades do consumo, levando em conta que os sujeitos humanos 

são susceptíveis às experiências relativas à ausência de algo que os falta (CASTRO, 1998).  

 Castro (1998) destaca que o conteúdo veiculado pela mídia através de anúncios e 

propagandas, no caso as imagens, desencadearam um processo onde o lugar da criança na 

cultura foi redefinido, gerando novas práticas culturais que confrontam a posição social que a 

criança tem ocupado na sociedade moderna, como é o caso de adquirirem o mesmo status do 

adulto, ou seja, de consumidoras. Apesar do status de consumidora, a criança não tem os 

mesmos meios que os adultos, como é o caso do poder aquisitivo para a compra de bens e 

serviços, necessitando da aquiescência dos pais para tornar o consumo uma realidade; ou seja, 

na cultura do consumo contemporânea, possuem o status de consumidores em potencial. Fato 

é que são consideradas capazes de consumir e de contribuir na dinâmica social (CASTRO, 

1998). Deste modo, capazes de consumir enquanto crianças e futuros consumidores quando se 

tornarem adultos. 

 De acordo com Momo (2007), práticas sociais midiáticas e de consumo são 

constituídas e constituintes de cultura, onde mídia e cultura produzem, de certa forma, a cultura 
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cotidiana da qual participamos e que regulam nossa conduta. Para a autora, isso não acontece 

de forma impositiva, não significando que os sujeitos não tenham escolha, mas esses elementos 

“fazem parte da nossa esfera cotidiana de negociação de significados de tal modo que acabamos 

por constituir uma cultura midiática e de consumo” (p. 55). 

 A cultura do consumo promove, ideologicamente, a cultura da obsolescência, a cultura 

da renovação pela renovação (CASTRO, 1998), na medida que o novo é melhor, de que a busca 

da atualização representa impor-se aos olhos do outro, isto é, garante inserção e reconhecimento 

social. Muitas vezes queremos ter algo para nos sentirmos aceitos ou nos encaixarmos em uma 

conjuntura social que nos coloque em posição de igualdade com o outro. “O caráter sedutor e 

apelativo das práticas de consumo reside, justamente, na sua oferta de um caminho encurtado 

para a criança se tornar visível e reconhecível para os demais” (CASTRO, 1998, p. 51). 

 Nesta perspectiva, Ignácio (2009) cita que nas sociedades atuais, o consumo assume 

não só a função de suprir necessidades, mas também, entre outras, a de identificação social, 

onde o processo de aquisição de objetos “passa pelo crivo de sua importância e seu significado 

social para o grupo que o sujeito pertence, e eles determinam quais as posições e funções sociais 

que o sujeito ocupará e desempenhará” (p. 47). Deste modo, crianças e jovens aprendem desde 

muito cedo a buscar aceitação social pelo consumo. Por conseguinte, com base nessas 

constatações e no pensamento de Bauman (1999), a autora chega à conclusão que o ato de 

consumir está hoje conectado à identidade e à cidadania. 

 A partir desses argumentos, entendemos que, como a infância é uma construção social 

historicamente produzida na contemporaneidade, a cultura do consumo, através do marketing 

e da mídia ‒ que coloca as crianças em posição de centralidade por suas potencialidades como 

consumidoras e por afetarem as decisões de compra de suas casas ‒, constitui as experiências 

da infância, que se relacionarão até mesmo à formação de seus hábitos alimentares. 

 Diante deste cenário, é oportuno trazermos para este estudo a discussão sobre como a 

mídia e a publicidade se relacionam à constituição da infância contemporânea, assim como no 

espaço da educação infantil, onde as crianças produzem e reproduzem o ideário da cultura do 

consumo.  

2.4 A ERA DAS MÍDIAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS E SUAS MARCAS NA 

INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA 

 

 Quando o assunto é a relação entre infância e mídia, dois debates, com linhas de 

pensamento opostas, são comumente observados: um afirma que as crianças são vítimas 
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passivas da mídia e que ela sinaliza a “morte da infância”; outro defende que as crianças, através 

da mídia, são ativas e produtoras de cultura. Alguns autores apontam a mídia como responsável 

pelas mudanças que vem acontecendo na infância, no entanto, Buckingham (2007) argumenta 

que as mídias estão longe de ser a causa única destas mudanças.  Segundo este autor, não são 

suas destruidoras e nem suas libertadoras, sendo necessário pensarmos num contexto mais 

amplo, levando em conta as mudanças no estatuto social das crianças e as diferentes formas 

como a infância foi definida ao longo da história. Buckingham acrescenta que este é um 

processo irreversível e que a grande preocupação com a mídia não deveria estar no conteúdo 

(controle e regulação) que ela veicula, e sim na preparação e participação das crianças nesse 

processo.  

 

 

As mídias eletrônicas têm um papel cada vez mais significativo na definição das 

experiências culturais da infância contemporânea. Não há mais como excluir as 

crianças dessas mídias e das coisas que elas representam, nem como confiná-las a 

materiais que adultos julguem bons para elas. A tentativa de proteger as crianças 

restringindo o acesso às mídias está destinada ao fracasso. Ao contrário, precisamos 

prestar muito mais atenção em como preparar as crianças para lidar com estas 

experiências, e ao fazê-lo, temos de parar de defini-las simplesmente em termos do 

que lhes falta (BUCKINGHAM, 2007, p. 32). 

 

   

 Buckingham (2007, p. 7) cita que em todas as sociedades industrializadas, e também 

em muitos países em desenvolvimento, as crianças passam mais tempo em companhia dos 

meios de comunicação do que com suas famílias, amigos e professores e parecem cada vez mais 

viver “infâncias midiáticas”, onde suas experiências diárias são produzidas pela mídia.  

 Ao abordar o poder atribuído à tecnologia nas discussões referentes à relação entre 

infância e mídia, Buckingham (2007) nos diz que este é um argumento problemático em vista 

que elas [tecnologias], não produzem mudança social independentemente dos contextos em que 

são usadas, além de não serem absolutas as diferenças relativas às tecnologias. No entanto, o 

autor evidencia que em combinação com outras mudanças, as novas tecnologias, especialmente 

as tecnologias digitais, têm modificado o processo de produção em quase todas as áreas da 

indústria da mídia e também transformado os processos de distribuição e recepção. 

 As mudanças recentes nas tecnologias da mídia podem ser compreendidas como uma 

questão de proliferação, por um processo de convergência e pelas implicações quanto ao acesso. 

Quanto à proliferação, ela se deu pela multiplicação de formas de mídias digitais: videogames, 

jogos de computador e até a internet.  A convergência se deu entre tecnologias de comunicação 

e de informação, se norteando pelo comércio. Esta também foi possível devido à digitalização, 

confrontando as opções de difusão linear da mídia de modelo aberto, como a televisão 
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convencional, e a difusão estreita e interativa, como é o caso da internet. Referente ao acesso, 

essas mudanças se deram pelo alcance do consumo doméstico, uma vez que itens como 

computadores e câmeras digitais tiveram queda nos preços à medida que suas capacidades 

aumentaram. Essas mudanças têm consequências para as crianças porque elas e os pais são os 

mercados mais importantes para essas tecnologias, fazendo com que esses itens sejam mais 

consumidos (BUCKINGHAM, 2007). 

 O próprio significado de infância contemporânea está sendo criado e definido por meio 

das interações que as crianças têm com as mídias eletrônicas (BUCKINGHAM, 2007). Momo 

(2007), com base nos argumentos de Debord (1997), Vattimo (1989) e Lyotard (1999), afirma 

que “a mídia tem sido entendida como uma das principais ‘responsáveis’ pelas modificações 

na face do mundo” (p. 56). 

 As interações das crianças com a mídia ocupam uma posição central na experiência da 

infância na contemporaneidade, sobretudo com a mídia eletrônica, e o consumo como uma 

prática social têm trazido um diferencial visível nas experiências que têm apresentado hoje 

(SALGADO, 2014). 

 Postman (1999) aponta a mídia e mais especificamente a TV, como marca da infância 

contemporânea. Sobre o alcance da TV, seja nos programas ou nos intervalos comerciais, é fato 

que são assimilados por todos, seja criança ou adulto. Desta forma, Postman (1999, p. 93) nos 

diz que “[...] um comercial do MC Donald’s é tão simples de entender quanto um comercial da 

Xerox. Por isso é que, na verdade, não existe na TV programação infantil.  Tudo é para todos”.  

 A TV é o meio de comunicação mais utilizado no Brasil, segundo a Pesquisa Brasileira 

de Mídia9 realizada em 2016, na qual 63% dos brasileiros entrevistados mencionaram a TV 

como meio de comunicação mais utilizado. A Internet aparece em segundo lugar, com 26% dos 

entrevistados. Os dispositivos de acesso à Internet mais mencionados foram o celular, por 93% 

dos entrevistados e o computador por 65% deles, considerando a menção de mais de um 

dispositivo utilizado. 

 Analisando a história da programação infantil na TV, observa-se que a década de 

1980 foi marcada pelo aparecimento de programas voltados para o público infantil, os quais 

impulsionaram o setor de vendas destinadas às crianças, promovendo produtos licenciados com 

a marca e os nomes de apresentadores (ROSSI, 2007 apud ESPERANÇA, 2013). No Brasil, 

nessa época surgiram o Xou da Xuxa, Clube da Criança, Balão Mágico, etc. Nesses programas, 

havia ainda a exibição de desenhos animados, grande parte deles produzidos em outros países. 

                                                      
9 Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 - Hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Disponível 

em: <http://pesquisademidia.gov.br/#/Geral> Acesso em 09 Nov. 2018. 
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Uma infinidade de produtos relacionados a esses programas e aos desenhos animados se 

apresentaram ao público infantil: bonecas e bonecos, carrinhos, sapatos, roupas, acessórios, 

materiais escolares e até mesmo produtos alimentícios. Ter a sandália da Xuxa, os óculos da 

Barbie e a mochila da Minnie representava alguns dos desejos das meninas daquela época. 

 Nos dias de hoje, 2019, identificamos o mesmo processo. Os programas e personagens 

infantis desencadeiam um processo multiplicador. Eles são consumidos e trazem à tona uma 

série de produtos vinculados a eles.  

 

 

Basta aparecer um desenho animado na TV para que uma série de produtos estejam 

disponíveis no mercado. Os personagens da TV prontamente são materializados em 

roupas, calçados, bonecos, jogos, cartas, vídeo game, biscoitos, acessórios, alimentos, 

material escolar, vale-brindes e uma série de gadgets, possíveis de serem consumidos 

em contextos e momentos diversos da vida (SALGADO, 2015, p. 377-378). 

 

 

 O Instituto Alana10 alerta sobre o tempo dispensado pelas crianças assistindo TV. As 

crianças brasileiras (de 4 a 11 anos) ficaram em média 5 horas e 35 minutos por dia assistindo 

TV no ano de 2014, de acordo com o Projeto Criança e Consumo/Instituto Alana/Painel 

Nacional de Televisão do Ibope Media. Para fins de comparação, as crianças passam em média 

3 horas na escola.  

 Uma pesquisa realizada pela Hulu e Tremor Vídeo, revelou que o tempo dispensado 

assistindo TV por crianças de 2 a 11 anos caiu mais de 20% entre 2014 e 2017, comportamento 

este que também pode ser identificado entre os adultos, embora a TV aberta ainda seja a campeã 

de audiência no Brasil. Essa queda está relacionada a conteúdos on-demand, ou seja, conteúdos 

que não seguem uma grade de horário e à falta de conteúdos destinados às crianças em grande 

parte dos canais da TV aberta, além de um crescimento significativo do tempo em que os 

brasileiros passam assistindo vídeos na Internet. 

 Diante da falta de conteúdos destinados às crianças em grande parte dos canais da TV 

aberta ‒, temos a Rede Globo como exemplo, onde o horário da manhã até 2012 era ocupado 

por programas infantis e hoje é predominantemente tomado por programas destinados à adultos 

‒ observamos que na TV paga eles possuem mais de 10 opções de canais com programação 

infantil. Em um ranking de audiência de todos os canais da TV paga durante o mês de agosto 

de 2018, segundo dados do Ibope, nas 10 primeiras colocações estavam 4 canais destinados à 

                                                      
10 O Instituto Alana apresenta-se como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e tem como missão 

“honrar a criança”. Tem como um de seus programas, o Criança e Consumo, que objetiva divulgar e debater ideias 

sobre as questões relacionadas à publicidade dirigida às crianças, assim como apontar caminhos para minimizar e 

prevenir os prejuízos decorrentes dessa comunicação mercadológica. 
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conteúdos para crianças, estando um deles em primeiro lugar: 1º Cartoon, 3º Discovery Kids, 

7º Nickelodeon e 8º Gloob. 

 Em sua dissertação de mestrado, Infância, práticas culturais e consumo: um olhar 

sobre crianças e adultos numa escola pública, Santos (2005) observou nítida interferência nas 

práticas culturais das crianças, sem, no entanto, ser totalmente substitutiva de suas práticas 

tradicionais, mas sim um elemento constitutivo da sua cultura que se manifesta nas brincadeiras 

cotidianas. 

Sobre a proliferação de outras mídias na atualidade ‒, videogame, computador, televisão 

a cabo, telefone celular etc ‒ Esperança (2013, p. 56-57), entende que estes “são elementos 

centrais na comercialização da cultura infantil, uma vez que esses meios [...] levam ao 

crescimento de apelos e demandas de consumo voltadas para as crianças-consumidoras”. 

 As mídias ganharam reforço com os avanços tecnológicos. A internet, “uma estrutura 

construída no âmbito da sociedade de consumo” (FERREIRA, 2007, p. 57) e as tecnologias da 

informação e comunicação ‒ TICs ‒ estão cada vez mais presentes na vida das crianças. Oito 

em cada dez crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos são usuários de Internet, 

segundo a Pesquisa TIC Kids Online Brasil 201611. Ainda que esta faixa etária não seja a 

observada na pesquisa de campo deste estudo, ela nos fornece indícios sobre a forte presença 

das TICs na vida das crianças, não importando a faixa etária.  

 Ainda que representem parcela significativa dos usuários de TICs, Marina Pita do 

Instituto Alana evidencia que a criação de produtos e serviços que levem em consideração o 

bem-estar e melhor interesse das crianças ainda engatinha.  Sendo produzidos por adultos, 

raramente as especificidades de pessoas nesta fase peculiar de desenvolvimento e as 

necessidades decorrentes desta condição [das crianças] está presente nos equipamentos e 

plataformas utilizadas por elas. Similarmente, Buckingham (2007) entende que as crianças 

precisam ser habilitadas a produzir elas mesmas os materiais que queiram realmente assistir. 

 Quanto ao cotidiano das crianças, a tecnologia, seja através de computadores e jogos 

eletrônicos e até mesmo das opções atuais da TV (conteúdos on-demand, canais pagos), alterou 

as formas de brincar, o uso do tempo livre, dos espaços para brincadeiras, a inserção de novas 

linguagens, o desenvolvimento de novos consumos e até mudanças nas formas de ler e escrever, 

ou seja, as mídias tecnológicas produzem novas condições de subjetivação, em termos de 

modos de perceber, de interagir e de aprender (CASTRO; MARTINS, 2011). 

                                                      
11  Disponível em: <http://cetic.br/pesquisa/kids-online/> Acesso em: 08 Nov. 2018. 
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 Outro fator que pode ser observado a partir da relação das crianças com a mídia é que, 

como resultado da disseminação global das mídias eletrônicas, crianças de diferentes culturas 

podem ter mais em comum entre si do que com seus próprios pais, isto é, as mídias fornecem 

uma cultura comum global às crianças que transcende fronteiras e as diferenças culturais 

estabelecidas (BUCKINGHAM, 2007). 

 Neste sentido, Momo (2007) observa que parece estarmos vivendo um processo de 

homogeneização cultural; por outro lado, temos a possibilidade de viver o apagamento das 

fronteiras entre a alta cultura e a cultura de massa ou popular. Cita como exemplo que não 

precisamos ir a Paris para ver o sorriso de Monalisa no Museu do Louvre, basta termos um 

adesivo com a Monalisa colado na porta da geladeira ou tê-la estampada em uma plotagem num 

carro alegórico de um desfile de Carnaval. A autora ressalta, com base em Lipovetsky (2005), 

que não estamos vivendo uma homogeneização de gostos e práticas, e sim uma cultura mais 

fluida. 

 A mídia tem nos permitido experienciar uma cultura comum, a cultura da mídia, que 

se caracteriza, dentre outras coisas, por fornecer múltiplas e contínuas opções comuns de 

consumo, sendo um dos principais responsáveis por tornar marcas desconhecidas em objetos 

de desejo global (MOMO, 2007). Através das mídias, não importando nossa localização 

geográfica, temos acesso a opções culturais comuns, onde quer que estejamos. Na era do 

consumo, “[...] as identidades se organizam cada vez menos em torno de símbolos nacionais e 

passam a formar-se a partir do que propõe, por exemplo, Hollywood, Televisa e MTV” 

(CANCLINI, 1999, p. 14 apud MOMO, 2007, p. 59). Um tênis da Nike é objeto de desejo no 

Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em muitos outros países. Um filme da Disney é 

assistido por milhares de crianças ao redor do mundo e seus personagens ganham fãs por onde 

quer que passe. Um super-herói  ‒, Homem de ferro, Homem Aranha e muitos outros 

‒ personagem da Marvel tem seu rosto estampado em peças do vestuário infantil,  mochilas, 

cadernos, pacotes de biscoito, viram temas de festas de aniversário e são utilizados em muitos 

outros produtos licenciados por uma marca ou não, sendo facilmente encontrados num shopping 

na Zona Sul do Rio de Janeiro ou numa loja popular do Mercadão de Madureira.  

 As crianças de hoje, pobres ou ricas, vivem em um tempo onde a vida se organiza 

dentro do universo tecnológico, que modificam suas formas de pensar, seus sonhos, desejos e 

significados (MOMO, 2009). A convivência com crianças dentro das escolas públicas ou 

privadas, e também fora delas, pertencentes a classes sociais diferentes e com rendas familiares 

diversas, nos fazem perceber que a tecnologia está cada vez mais presente em suas vidas. Hoje 

não é difícil ver um bebê com o celular dos pais assistindo um vídeo da Peppa Pig ou da Galinha 
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Pintadinha, ou no Meu primeiro Tablet, Meu primeiro Smartphone ou A minha primeira 

Câmera12. O acesso ao mundo tecnológico das mídias inicia-se cada vez mais cedo, de modo 

que seus sonhos e desejos se moldam neste sentido.  

 

 

As novas tecnologias da comunicação e da informação borraram fronteiras e 

embaralharam desejos e capacidades. Crianças que sequer dispõem de condições 

mínimas de saneamento em suas casas conhecem o funcionamento e a finalidade de 

artefatos sofisticados (como notebooks, celulares digitais e iPods) tanto quanto 

crianças de condições econômicas privilegiadas, ou tanto quanto adultos. Elas 

aprendem cedo com a mídia a dominar a “gramática” tecnológica (MOMO, 2009, p. 

204). 

 

 

 Para Buckingham (2007), é preciso “entender a extensão – e as limitações – da 

competência que as crianças têm de participar do mundo adulto” (p. 278). Em relação às mídias, 

o autor expõe que “temos de reconhecer a habilidade que as crianças têm de avaliar as 

representações daquele mundo disponíveis para elas e identificar o que elas ainda precisam 

aprender para fazê-lo de forma mais plena e produtiva” (p. 278). 

 Além das possibilidades midiáticas citadas até aqui, não podemos deixar de mencionar 

o YouTube e as perspectivas que essa ferramenta traz para a infância contemporânea. O 

YouTube, uma plataforma de compartilhamento de vídeos criada em 2005 e que conta com mais 

de 1,9 bilhão de usuários13 e o quarto site mais acessado no Brasil14, tem se mostrado um espaço 

promissor na difusão de conteúdos endereçados ao público infantil. Uma pesquisa15 realizada 

em outubro de 2018 pela Snack Intelligence divulgou que o canal da Galinha Pintadinha ficou 

em primeiro lugar com 9,8 bilhões de visualizações. Em seguida, o canal da Turma da Mônica 

com 7,1 bilhões de visualizações e em 3º lugar Rezendeevil, com 6,9 bilhões de visualizações. 

No ranking dos youtubers mais influentes, o canal comandado por Felipe Neto ficou em 

primeiro lugar com 1042 IS (Influencer Score16) ‒ 6º lugar no ranking de visualizações com 4,8 

bilhões ‒, seguido por Lucas Neto, com 959 IS ‒ em 7º lugar com 4,6 bilhões de visualizações.  

                                                      
12 A Estrela, marca de brinquedos infantis, lançou o Meu primeiro tablet, Meu primeiro smartphone e Minha 

primeira câmera, três brinquedos tecnológicos para crianças a partir de 1 ano. Existe também o Babypad, da marca 

Elka que embora não seja uma tela eletrônica, tem como slogan “O Tablet do bebê”, destinado a bebês a partir de 

6 meses. 
13 Dado informado na própria plataforma, onde o usuário pode navegar em até 80 idiomas. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/> Acesso em: 11 Nov. 2018. 
14 Informação disponível em: <https://agenciatrampo.com.br/seo-100-sites-mais-acessados-do-brasil/> 
15 O ranking dos mais assistidos foi baseado no número de visualizações de cada canal até a data da pesquisa, 

realizada em outubro de 2018. Disponível em: <http://idgnow.com.br/internet/2018/10/12/conheca-os-10-canais-

infantis-do-youtube-mais-vistos-no-brasil/> Acesso em 11 Nov. 2018. 
16 A pontuação dos mais influentes (Influencer Score – IS) levou em consideração o alcance, a frequência de 

postagem e a capacidade de influenciar a audiência. É uma fórmula que analisa 10 diferentes métricas. 

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/
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 O canal de Felipe Neto tem sido alvo de inúmeros debates e críticas, principalmente 

por questões polêmicas que envolveram o Youtuber. Em março deste ano, ele participou de um 

evento promovido por supermercadistas, na condição de palestrante do painel “Lugar de criança 

é no supermercado: O Poder de Compras do Público Infanto-Juvenil”. De acordo com a 

organização do evento, o objetivo da palestra era discutir o poder que as crianças têm em torno 

das compras das famílias.  Essa fala gerou grande repercussão e críticas negativas nas redes 

sociais por parte de pais de crianças que alegaram ser uma problemática envolver a figura de 

Neto para incentivar o consumo de alimentos não saudáveis. 

 Luccas Neto, irmão de Felipe Neto, o segundo lugar no ranking dos mais influentes, é 

autor de um vídeo bastante polêmico e que também causou grande repercussão nas redes 

sociais: Banheira de Nutella17. No vídeo, ele aparece em um supermercado comprando vários 

potes de Nutella, colocando-os em uma banheira e comendo a Nutella. O youtuber diz ter 

utilizado 80 kg do produto no vídeo, que tem mais de 18 milhões de visualizações até o 

momento. Nas redes sociais, grande parte das críticas ao vídeo gira em torno da banalidade do 

conteúdo, do alto valor monetário do produto, além do valor nutricional do mesmo. Embora 

tenha sido extremamente criticado pelos adultos, os números acima revelam que ele e seu irmão 

possuem um público cativo, crianças e jovens, que os coloca como os maiores influenciadores 

digitais do Brasil. 

 Os irmãos Neto têm sido bastante criticados por apelarem em seus vídeos ao 

merchandising voltado ao público infantil, pelo uso de “palavrões”, ingestão de doces e 

alimentos industrializados e incentivo ao consumismo, além de utilizarem a popularidade que 

alcançaram para abrir uma loja online18, onde são vendidos brinquedos, roupas e acessórios de 

moda, acessórios de celular, livros, entre outros. 

 Ao assistirmos a alguns vídeos de seus canais, percebemos que grande parte deles tem 

como intuito apresentar às crianças as mais variadas opções de brinquedos e acessórios 

atrelados ao universo infantil, em uma linguagem simples e divertida. Também existem 

diversos vídeos que tratam do consumo de alimentos e de brinquedos com formatos de 

alimentos. Os números de visualizações dos vídeos são impressionantes. Grande parte deles 

com mais de 15 milhões cada. 

 Além disso, as crianças saíram de suas posições de expectadoras e se tornaram 

apresentadoras de seus canais no YouTube: são os youtubers mirins. Dois deles tiveram seus 

                                                      
17 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BlnmecAwz1s> Acesso em: 10 Nov. 2018. 
18 Disponível em: <https://www.lojadosneto.com.br/> Acesso em 09 Nov. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=BlnmecAwz1s
https://www.lojadosneto.com.br/
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nomes indicados na pesquisa da Snack Intelligence: o canal Erlania e Valentina, com 3,2 

bilhões de visualizações e Paulinho e Toquinho, com 2,8 bilhões.  

 Erlania e Valentina são mãe e filha. Valentina é uma criança de 6 anos. Nos vídeos, 

elas aparecem brincando, mostrando seus brinquedos e também em lojas que os vendem. 

Também apresentam brincadeiras com embalagens de produtos conhecidos como 

achocolatados, refrigerantes, chocolates e balas. Ao final de um dos últimos vídeos postados, a 

mensagem final traz um convite para que as pessoas sigam o canal e tornem a Valentina a maior 

YouTuber mirim do Brasil. Paulinho e Toquinho são irmãos: Paulinho tem 8 anos e Toquinho, 

4. Eles fazem vídeos infantis com brinquedos, brincadeiras, na piscina, no parquinho e com 

curiosidades do dia a dia. Os dois canais seguem a mesma linha, apresentando produtos, em 

especial brinquedos novos, onde suas marcas são expostas. 

 Diante da expressividade dos números alcançados pela plataforma YouTube, foi criado 

o aplicativo YouTube Kids, que chegou ao Brasil em 2016, sendo este uma versão do serviço 

voltado para crianças na faixa de 2 a 8 anos, que reúne, em sua interface, sugestões de desenhos 

animados e filmes infantis e que tem mais de 11 milhões de usuários ativos semanalmente. O 

diferencial deste aplicativo é que tem políticas de publicidade mais restritivas19, como é o caso 

de alimentos e bebidas consumíveis, que são proibidos, independentemente do teor nutricional. 

 O fenômeno YouTube é tão arrebatador que existe uma escola, a Happy Code, que 

criou um curso de youtuber para crianças de 8 a 14 anos, no qual as crianças aprendem sobre a 

concepção da ideia do canal, noções de direitos autorais, roteirização etc. 

 No Instagram, uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos lançada 

em 2010, identificamos situação semelhante ao YouTube no que tange à participação de crianças 

como influenciadores digitais. Zayra e Dudinha20 tem mais em comum do que serem duas 

crianças: são influenciadoras digitais mirins ou “blogueirinhas”. Zayra, com 5 anos, tem até o 

momento 101 mil seguidores. Sua página se intitula Mini Miss Fashionista, já que, além de 

influenciadora digital mirim, ela foi Miss Mirim Rio Grande do Norte. Dudinha, 6 anos, se 

apresenta como mini digital influencer e é seguida por 73,4 mil pessoas. O conteúdo de suas 

páginas também é muito semelhante, com postagens de fotos e vídeos para divulgar looks, 

mostrar brinquedos que ganham, maquiagens e produtos para cabelo. As meninas também 

fazem participação em eventos, campanhas de moda e desfiles. Nas suas contas, também 

sorteiam brindes entre seus seguidores, como itens de maquiagem. Nas suas postagens, 

                                                      
19 Disponível em: < https://support.google.com/youtube/answer/6168681?hl=pt-BR> Acesso em 10 Nov. 2018. 
20 As contas das influenciadoras Zara e Dudinha no Instagram são: @zayra_oficial e @dudinhayamazaki. 

https://support.google.com/youtube/answer/6168681?hl=pt-BR
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podemos perceber os comentários de várias crianças, ou seja, elas estão como influenciadoras 

e como seguidoras. 

 Em tempo, não poderíamos finalizar este tópico sem mencionar as interações das 

crianças com os videogames e os jogos online. Os videogames atravessaram gerações e 

continuam a encantá-las, assim como aos adultos, mas as experiências se modificaram nas duas 

últimas décadas. Switch, Play Station e Xbox são os consoles mais consumidos atualmente, 

oferecendo diversos tipos de jogos eletrônicos, entre eles os de realidade virtual e de dança. Os 

jogos estão cada vez mais complexos e detalhados, com histórias mais profundas e cenários 

realistas. Aliados às TVs cada vez mais modernas, como as 4K, as imagens nos colocam dentro 

dos cenários. Os aparelhos inclusive têm acesso à internet. Para as crianças menores, existem 

as opções de jogos de montagem de blocos do Lego ou o Minecraft. Em síntese, os videogames 

de hoje são criados para atender crianças e adultos e para proporcionarem as mais diversas 

experiências.  

 Também há a opção de jogos online, no computador, no tablet ou no celular. Assim 

como nos videogames, as opções são as mais diversas: futebol, lutas, dança, conquista de 

territórios. O que muda com essa modalidade é que os jogos se dão em tempo real e um usuário 

no Brasil pode estar disputando uma partida com um jogador na China. 71% das crianças na 

faixa de 7 a 11 anos jogam online e 87% das crianças de 4 a 6 anos jogam em sites de 

“joguinhos”. Crianças de 2 ou 3 anos são estimuladas pelos pais a brincar com joguinhos nos 

tablets e celulares, segundo dados da Pesquisa PapagaioPipa21 2013, realizada pela MultiFocus 

Inteligência de Mercado (COMKIDS, 2013). 

 Em concordância com Momo (2007, 2009), percebemos que a mercantilização da 

cultura infantil e as próprias configurações do mundo contemporâneo promovem a produção de 

uma nova infância. Uma infância que tem acesso à TV aberta ou paga, à internet, ao videogame 

com jogos de realidade virtual, que assiste vídeos no YouTube e que pode se tornar 

influenciadora digital no Instagram. Enfim, inúmeras possibilidades de acesso à mídia e aos 

conteúdos que ela difunde. Uma infância identificada como “Superespertinhos”, “infância Hi-

tech” e “infância digital”. Uma infância que é alvo preferencial de uma série de invenções 

midiáticas-tecnológicas que orientam suas práticas de consumo. 

 

                                                      
21 Em 2017 foi realizada a mesma pesquisa, porém ainda não foram divulgados os dados. Entramos em contato 

com a empresa que a realizou solicitando esses novos dados, mas eles disseram que ainda não o divulgarão. 
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2.5 A PUBLICIDADE E O MERCADO CONSUMIDOR INFANTIL COMO ALVO 

 

A publicidade e o marketing possuem um papel de destaque na sociedade de consumo, 

uma vez que são responsáveis por gerar demandas e estimular o consumo dos produtos 

oferecidos pelo sistema capitalista. Não obstante, são também eles responsáveis por 

gerar novos produtos e por transformar em produto qualquer coisa que possa ser 

consumida na sociedade contemporânea – desde carros até ideais políticos, passando 

por sentimentos e sensações como a felicidade (FERREIRA, 2017, p. 10). 

 

 

 Na sociedade de consumo, que não exclui as crianças por serem elas sujeitos de menos 

idade e que as coloca como consumidoras, a publicidade22 se configura como uma das 

ferramentas mais poderosas para orientá-las ao consumo. 

 No documentário Criança, a alma do negócio (2008), podemos perceber os efeitos da 

mídia de massa e da publicidade em relação às crianças, evidenciando que elas são o alvo para 

vender um produto, assim como influenciam os hábitos de compra de suas casas e que as 

propagandas influenciam o consumo. 

 A psicóloga norte-americana Susan Linn (2006), em seu livro Crianças do consumo: 

a infância roubada, embora aborde o contexto de crianças norte-americanas, nos apresenta 

questões importantes sobre o que ela chama de infância moderna, como o marketing 

direcionado às crianças, que vão desde “hambúrgueres até minivans” (p. 21). 

 No prefácio à edição brasileira do livro de Susan Linn, a pedagoga brasileira Ana Lúcia 

Villela faz um apontamento sobre o marketing voltado para a criança, que, segundo ela, atinge 

muito bem seu público e ressalta que em 2005, o Brasil ficou em primeiro lugar, até mesmo 

antes dos Estados Unidos, na quantidade de tempo que as crianças ficam diante do televisor, 

sendo esta uma das causas da obesidade infantil. 

 Linn (2006) menciona que as crianças são “atacadas” por propagandas em casa, na 

escola, quadras de esporte, playgrounds e nas ruas. Passam quase 40 horas por semana 

envolvidas com a mídia, seja através do rádio, televisão, filmes, revistas e Internet, sendo a 

maioria delas envolvida em comerciais. Ressalta que, na média, uma criança assiste a 40 mil 

comerciais por ano apenas na televisão. Outra questão apontada pela autora é a imersão das 

crianças na cultura comercial, que traz consequências que vão além do que elas compram ou 

não. “O marketing é formulado para influenciar mais do que preferências por comida ou 

escolhas de roupas. Ele procura afetar os valores essenciais como as escolhas de vida: como 

definimos a felicidade e como medimos nosso valor próprio” (p. 29). 

                                                      
22 Optamos por utilizar o termo publicidade, embora alguns autores mencionados neste tópico utilizem a palavra 

propaganda, porque no Brasil eles são utilizados indistintamente e por abarcar o sentido comercial do consumo. 
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 Em 201623, de acordo com dados do Ibope Monitor, em uma análise sobre as 

campanhas publicitárias em televisão no período que antecede o dia das crianças (entre 10 de 

setembro e 09 de outubro), foram veiculados mais de 7 mil comerciais de anunciantes do setor 

de brinquedos a acessórios. Empresas de brinquedos como Mattel, Hasbro e Estrela foram os 

anunciantes que mais investiram em campanhas publicitárias na TV aberta neste período. No 

que diz respeito a investimentos publicitários na Internet, Carrefour, Alobebe, Abracadabra, Ri 

Happy, Dedo Brinquedo, Walmart, Bebê Store, Tricae, Grão de Gente e Super Brinquedos 

foram as empresas com artigos da categoria de produtos infantis que mais investiram na compra 

de links patrocinados24 entre 12 de setembro de 2016 e 11 de outubro de 2016. 

 Embora os dados acima sejam de 2016, eles demonstram que os investimentos 

publicitários para produtos infantis, em especial na categoria brinquedos, seja na TV ou na 

Internet, representam o quanto esse mercado é grandioso, reconhecendo o potencial de consumo 

desse público. 

 O mercado infantil no Brasil, segundo Giacomini Filho (1998), é um dos mais 

importantes para a comercialização de produtos, fazendo com que o marketing tenha como 

objetivos persuadi-las, principalmente porque “a criança identifica logomarcas antes mesmo de 

ser alfabetizada (p. 136), ou seja, desde os primeiros anos de vida estão aptas a absorver 

mensagens promocionais.  

 As crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de compra de uma família. Essa 

afirmação, baseada em uma pesquisa do IBGE/Interscience, é referente ao ano de 2003. O IBGE 

não divulgou uma pesquisa mais recente, no entanto, em busca de dados para embasar este 

estudo, encontramos uma pesquisa realizada em 2015 pelo SPC Brasil/Meu Bolso Feliz, com 

mães de crianças e adolescentes de 02 a 18 anos e que residam com seus filhos. Esta revelou 

que 60% das mães25 cedem à vontade dos filhos na hora das compras.   

 Outro dado relevante e que tem como foco analisar a influência do consumidor infantil 

na decisão de compras da família na área de alimentos, é proveniente do estudo de Maciel et al. 

(2018) e revela que 66,8% dos pais entrevistados disseram perceber a influência de seus filhos 

no processo de decisão de compra e consumo de alimentos. No caso deste estudo, o dado 

informado refere-se à influência percebida pela família, respondendo a uma pergunta direta.  

No entanto, com base na análise conjunta de outros dados (considerando influência direta e 

                                                      
23 Não foram divulgados dados mais recentes, considerando os anos de 2017 e 2018. 
24 São anúncios publicitários pagos veiculados na internet, encontrados nos mecanismos de busca e nas redes 

sociais, onde o anunciante paga pelo custo do clique. 
25 A pesquisa optou por entrevistar mães de crianças e adolescentes de 02 a 18 anos e que residam com seus filhos 

por entender que desta forma atenderia aos objetivos do estudo. 
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indireta dos filhos), a influência aferida chega a 88% dos casos. Outros dados que especificam 

mais a questão da alimentação serão abordados no capítulo Consumo e Alimentação. 

 Em suma, o público infantil é reconhecidamente um novo segmento de consumo e com 

capacidade de influenciar as decisões de compra de suas famílias. Deste modo, atingi-las se 

torna um dos objetivos da publicidade. 

 

 

Atentos às mudanças comportamentais na sociedade, os publicitários e profissionais 

de marketing reconheceram o público infantil como um novo segmento de consumo, 

motivando muitas empresas a investirem em pesquisas sobre como atingir crianças, 

seja para incitá-las ao consumo final, seja para estimulá-las a influenciarem a compra 

de produtos voltados a adultos (MARTINS, 2015, p. 8). 

 

 

  Nessa continuidade,  
 

 

A antiga estratégia que vendia produtos infantis por meio de uma aliança com as mães, 

abordagem desenvolvida no pós-guerra, cedeu lugar à conexão direta com as crianças. 

Esse deslocamento significou o incremento e a expansão do mercado de produtos 

infantis, promovendo novas demandas de consumo orientadas pelo imperativo da 

satisfação imediata. Articuladas à mudança de foco da publicidade, que faz da criança 

um alvo comercial específico, modificações históricas operadas no âmbito das 

famílias, tais como o crescimento do número de mulheres trabalhando fora do espaço 

doméstico e a diminuição do número de filhos, estão entre as condições que levam ao 

reconhecimento premente das escolhas e desejos das crianças, intensificando seu 

potencial de consumo (ESPERANÇA, 2013, p. 56). 

 

 

 O papel da criança como influenciadora de compras aumentou significativamente nos 

últimos anos, representando mais um caminho propício para atingir o orçamento dos adultos. 

A publicidade é uma das causas dessa influência (MARTINS, 2015). A atuação das crianças se 

dá de duas formas: direta ou indireta. Quando convencem seus pais a comprarem os produtos 

que desejam, seja através de pedidos e indicações, tem-se a influência direta. Ao reconhecerem 

as marcas, preferências e escolhas dos filhos sem que elas tenham indicado ou pedido, tem-se 

a influência indireta (KOTLER; KELLER, 2012 apud MARTINS, 2015). Essa influência é 

mais eficaz na etapa final da infância, mas existem diversos anúncios direcionados ao público 

infantil pré-escolar, como afirma Martins (2015). 

 Como vimos no tópico anterior, as crianças se relacionam cada vez mais com a mídia. 

Através da TV ou do YouTube, ou através de ambos, além dos conteúdos midiáticos, inúmeras 

campanhas publicitárias destinadas a elas se fazem presentes, convidando-as a comprar algo 

que desejam ou a desejarem novos itens.  
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 No tocante aos investimentos publicitários, no ano de 2017 foram movimentados mais 

de R$ 134 bilhões em compra de mídia no Brasil26, com a exposição de mais de 84 mil marcas. 

A TV aberta absorveu a maior parte desta verba designada à compra de espaço publicitário ‒ 

R$ 71,9 bilhões.  Em segundo lugar aparece a TV por assinatura, com R$ 17,6 bilhões. Os 

investimentos em meios digitais alcançaram R$ 6,2 bilhões, representando um crescimento de 

9%. Esse aumento foi impulsionado pela compra de links patrocinados, que cresceu 91% se 

comparado a 2016.  

 Ao abordar o marketing de alimentos, Linn (2006) traz à tona sua relação com a mídia 

e os problemas que isso pode acarretar na vida das crianças, como a obesidade, distúrbios 

alimentares, hipertensão e a diabetes. A autora associa essas doenças ao tempo que as crianças 

passam assistindo TV, com jogos de computador, na internet e assistindo vídeos, além de se 

tornarem sedentárias, e argumenta que a publicidade de alimentos funciona. 

 Acerca das técnicas utilizadas para alvejar o público infantil, Linn (2006) aponta que: 

 

 

Devido ao fato de a publicidade e o marketing criarem uma necessidade contínua por 

produtos, uma das mais poderosas técnicas que os profissionais de marketing da mídia 

empregam para prender as crianças é a exploração de suas aspirações. As empresas 

de marketing conduzem pesquisas com crianças projetadas para captar informações 

sobre – entre outras coisas – quem e o que gostariam de ser (p. 145). 

 

 

 Um dos muitos recursos utilizados para atingir as crianças por meio da publicidade 

está na utilização de personagens nas ações mercadológicas, tornando os produtos ainda mais 

atrativos. As marcas de fast food que o digam. Miniaturas de personagens são atrelados a um 

lanche específico e colecionáveis, de maneira que para ter os 7 personagens disponíveis, é 

necessário adquirir 7 hambúrgueres, 7 porções de batata frita e 7 copos de refrigerante. Outra 

forma de aliar o personagem ao produto se dá através de peças do vestuário, material escolar, 

higiene pessoal e até cama, mesa e banho, inclusive agregando maior valor a eles por essa 

vinculação. Não é a qualidade dos produtos que importa para as crianças, e sim se ele é do 

Capitão América ou da Lady Bug. No caso do uso de alguns personagens, os produtos são 

licenciados pelas marcas que detém seus direitos autorais, como é o caso das produções da 

Disney e da Marvel, entre outros.  

 Em uma visita numa loja online27 que vende produtos licenciados da Disney, da 

Marvel e da Star Wars, podemos perceber a dimensão e a variedade dos produtos existentes. 

                                                      
26 Dados disponíveis em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/investimento-publicitario-

movimenta-r-134-bi-em-2017.shtml> 
27 Disponível em: <https://www.magiaeimaginacao.com.br/> Acesso em 09 Nov. 2018.  

https://www.magiaeimaginacao.com.br/
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Para fins de contextualização, as opções passam por talheres, utensílios domésticos, sacos para 

presentes, enfeites de natal, peças do vestuário, copos, canecas, almofadas, roupa de cama, 

toalhas, fantasias, pelúcias, papelaria e itens para festas. Na página da loja é possível observar 

também um vídeo onde o vendedor explica, com a ajuda de uma criança, o funcionamento de 

uma cafeteira prensa francesa do Mickey.  

 Santos (2005), ao investigar como se dá a inserção das crianças, do ponto de vista 

delas, no mundo do consumo, percebeu que há um encantamento quando os personagens 

representam a marca de um produto ou brinquedo, onde a sedução acontece em função da 

possibilidade da fantasia, da dimensão lúdica utilizada como estratégia de marketing. 

 Os debates em torno da publicidade direcionada ao público infantil e seus reflexos no 

mundo do consumo não são um consenso. Há aqueles que a defendem, aqueles que se mostram 

preocupados com seus efeitos e os que buscam encontrar na publicidade um culpado para o 

consumo infantil.  

 A defesa vem por parte dos idealizadores da publicidade. “Os profissionais de 

marketing não hesitam em seu posicionamento sobre o tema: as crianças também são pessoas 

e, portanto, seus desejos (por mercadorias) devem ser atendidos” (MARTINS, 2015). Em 

contrapartida, conforme identificamos nos argumentos de Linn (2006), os efeitos da 

publicidade são preocupantes e, segundo ela, pelo fato das crianças não saberem se defender 

das mensagens que visam explorar ou influenciar o nosso sistema de valores. 

 

 

Como adultos, com nossa experiência, habilidades cognitivas amadurecidas e valores 

solidificados, alguém pode crer que é nossa responsabilidade nos defender das 

mensagens que visam explorar ou influenciar o nosso sistema de valores. As crianças 

não sabem fazer isso. O que os psicólogos do desenvolvimento nos ensinaram até hoje 

é demonstrado graficamente por imagens neurais. A capacidade das crianças – de 

pensar, de ver além das próprias necessidades e de administrar suas emoções – 

desenvolve-se com o tempo. Seus valores e comportamentos são influenciados por 

suas experiências. As crianças na idade pré-escolar são as mais suscetíveis à influência 

do que as crianças mais velhas ou os adultos (LINN, 2006, p. 230). 

 

 

 De acordo com Martins (2005), a responsabilidade pelo consumo infantil não é 

exclusividade da publicidade, mas representa uma porcentagem de contribuição muito 

significativa, tanto quanto a postura dos pais e responsáveis pelas crianças.  

 Embora muitos autores associem a tendência de consumo infantil à publicidade, os 

dois temas não estão necessariamente entrelaçados, já que a criança também pode ser tornar 

consumidora por motivos alheios ao apelo de marketing. Um desses motivos poderia ser, por 

exemplo, a convivência de filhos com pais consumistas, e que aprendem que comprar, mesmo 
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sem meios para pagar, se torna um hábito justificável (MARTINS, 2015). É reconhecida a 

eficiência da publicidade para vender bens e serviços, caso contrário, não seriam gastos bilhões 

de reais todos os anos em compras de espaços publicitários no Brasil. Deste modo, sendo 

favorável ou não ao seu intuito, é fato que ela [a publicidade] permeia nossas vidas e nos 

apresenta os mais diversos produtos, objetivando que se reverta em compra. As crianças, por 

serem consideradas consumidoras e influenciadoras de compras, se tornam seu mercado alvo e 

são alcançadas pela publicidade nas mais variadas mídias. 

 

2.5.1 O que diz a legislação sobre a publicidade dirigida às crianças? 

 

 Embora as crianças sejam o público-alvo da mídia e das propagandas, existem leis que 

visam coibir ou restringir algumas práticas direcionadas a elas. 

 No caso do Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 37, proíbe a 

publicidade abusiva ou enganosa, dispondo que:  

 

 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 

produtos e serviços. 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a 

que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz 

de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde 

ou segurança. 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar 

de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

 

 

 No Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, no artigo 76, está disposto que “as 

emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto 

juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas” (BRASIL, 

1990). 

  Quanto ao marketing voltado para as crianças, no Brasil não existe regulamentação, e 

sim autorregulamentação, ou seja, temos que confiar que o órgão, que é formado pelas próprias 

agências de publicidade, trate deste assunto com a devida atenção. A autorregulamentação, de 

acordo com Sampaio (2009, p. 20 apud MARTINS, 2015, p. 126), seria “uma tentativa do 

próprio sistema publicitário de evitar a ação reguladora do Estado”, além de ser “insuficiente 

para assegurar a proteção da infância”. 
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 O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), no artigo 37, 

trata exclusivamente de crianças e jovens e diz que os pais, educadores, autoridades e 

comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de “cidadãos 

responsáveis” e “consumidores conscientes”,   propondo que o uso de crianças e adolescentes 

deve ser proibido para sugerir o consumo de produtos e que estes não devem figurar como 

modelos publicitários em anúncio que promova o consumo de quaisquer bens e serviços 

incompatíveis com sua condição; que os anúncios devem abster-se de impor a noção de que o 

consumo pode proporcionar superioridade, e o não consumo indicar inferioridade, e que não 

provoquem deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular daqueles que, por 

qualquer motivo, não sejam consumidores do produto.  

 Nas disposições gerais do código, existe um tópico exclusivo para propaganda 

comercial de alimentos: refrigerantes, sucos, achocolatados, bebidas não carbonatadas e as 

isentas de álcool a elas assemelhadas, que veta a publicidade que estimule o consumo excessivo, 

apresentem produtos em substituição a refeições e gerem confusão quanto ao valor calórico. 

Também devem abster-se de desmerecer o papel dos pais, educadores, autoridades e 

profissionais de saúde quanto à correta orientação sobre hábitos alimentares saudáveis e outros 

cuidados com a saúde. Determina ainda que, ao utilizar personagens do universo infantil ou 

apresentadores de programas dirigidos a este público-alvo, deve fazê-lo apenas nos intervalos 

comerciais, evidenciando a distinção entre a mensagem publicitária e o conteúdo editorial ou 

da programação. 

 Por fim, a Resolução nº 163, de 13 de março de 2014, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – dispõe sobre a abusividade do 

direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à criança e ao adolescente e 

resolve:  

 

 

Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional de atendimento da criança 

e do adolescente, a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação 

mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer 

produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, dos seguintes aspectos: I - linguagem 

infantil, efeitos especiais e excesso de cores; II - trilhas sonoras de músicas infantis 

ou cantadas por vozes de criança; III - representação de criança; IV - pessoas ou 

celebridades com apelo ao público infantil; V - personagens ou apresentadores 

infantis; VI - desenho animado ou de animação; VII - bonecos ou similares; VIII - 

promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao 

público infantil; e IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público 

infantil (BRASIL, 2014). 
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 Mesmo com a existência dessas legislações, conforme podemos perceber diante dos 

materiais produzidos pelo programa “Criança e Consumo” do Instituto Alana, é que em muitos 

casos elas não são respeitadas. Existem várias ações jurídicas por parte do Instituto, que 

recebem denúncias e queixas através das redes sociais, e quando constatado o abuso, a equipe 

jurídica é acionada e os responsáveis são notificados, sendo acompanhados até o desfecho das 

mesmas. Dentre as ações, muitas se relacionam a empresas de alimentos, brinquedos, bebidas, 

marcas de roupas, canais infantis e até mesmo o YouTube. 

 De acordo com o programa “Criança e Consumo”, a criança enfrenta sérias 

dificuldades para diferenciar publicidade de entretenimento, e, por esse e por outros motivos, 

não se trata de prática adequada anunciar para o público de até 12 anos, tornando-se necessário 

acompanhar se as legislações em vigor estão sendo respeitadas. 

 

2.6 A EDUCAÇÃO INFANTIL ENQUANTO EXPERIÊNCIA DA INFÂNCIA 

CONTEMPORÂNEA 

 

2.6.1 A educação infantil pelas políticas públicas 

 

 De acordo com dados do Censo Escolar 2017, temos no Brasil 8.508.731 crianças 

matriculadas na educação infantil (BRASIL, 2018). Esses números representam um recente 

avanço no atendimento educacional das crianças brasileiras, embora a educação infantil ainda 

não contemple todas as crianças brasileiras com idade escolar para tal. 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 representa uma conquista no 

reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e dever do 

Estado, que se deu a partir de lutas pela democratização da escola pública, pressões dos 

movimentos feministas e movimentos sociais de lutas por creches (OLIVEIRA, 2011). 

 Na década de 1990, o atendimento às crianças teve dois marcos: a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que concretizou as conquistas da Constituição 

e a promulgação de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996. Este último é um 

fato marcante na história da educação infantil, porque “tira as crianças pobres de seu 

confinamento em instituições vinculadas a órgãos de assistência social”, amplia o conceito de 

educação básica, que passa a ter a educação infantil enquanto etapa de ensino, e “expande o 

conceito de educação, vinculando o processo formativo ao mundo do trabalho e à prática social 
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exercida nas relações familiares, trabalhistas, de lazer e de convivência social” (OLIVEIRA, 

2011, p. 117). 

 A Lei 9.394/1996 (LDB) rompe com uma tradição assistencialista dada até então ao 

atendimento das crianças brasileiras de 0 a 5 anos, mas também representa a necessidade de 

debate em torno de quais seriam os modelos de qualidade para a educação coletiva de crianças 

pequenas (OLIVEIRA, 2011). 

 A redação dada pela Lei nº 9.394/1996 (alterada pela Lei nº 12.796/2013) – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – diz que “a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 1996). Deve ser oferecida em creches, ou entidades 

equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas, para crianças de 4 e 5 anos 

de idade, sendo estas atendidas por no mínimo 4 horas, no turno parcial, e no máximo 7 horas 

para a jornada integral. Destaca-se o dever do Estado em garantir educação básica obrigatória 

e gratuita a partir dos 4 anos de idade, isto é, o atendimento na pré-escola é obrigatório e 

garantido por lei. 

 A concepção de criança como sujeito ativo que interage com o mundo por meio da 

brincadeira e a preocupação com o direito de que ela viva sua infância é tratada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) de 1999 (Parecer CNE/CEB nº 

22/1998 e Resolução CNE/CEB nº 01/1999). Em 2009, as diretrizes foram revistas (Parecer 

CNE/CEB nº 20/2009 e Resolução CNE/CEB nº 05/2009), e reforçaram que as propostas 

pedagógicas desta etapa de ensino precisam ter como objetivo principal o desenvolvimento 

integral das crianças de 0 a 5 anos de idade, –  nas diretrizes de 1999 a idade era 0 a 6 anos – 

garantindo que elas tenham acesso à processos de construção de conhecimento, à proteção, à 

saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira e à convivência e interação com outras 

crianças (OLIVEIRA, 2011).  

 De acordo com as DCNEI, a fim de promover o desenvolvimento integral do 

educando, “o currículo na educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que 

buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico” (DCNEI, 2009). 

 No que se refere às propostas pedagógicas da educação infantil, segundo as DCNEI, 

elas devem considerar:  

 

 



50 
 

a criança como sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (DCNEI, 2009). 

 

 

 Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil, de acordo com o 

artigo 9 da DCNEI/2009, “são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças 

podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus 

pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização” 

(BRASIL, 2009). 

 As diretrizes e a LDB, ao tratarem do desenvolvimento integral da criança em diversos 

aspectos, marcam um novo olhar para a educação infantil e para as experiências das crianças 

nesta etapa de ensino. 

 Em 2017 foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação 

infantil. A BNCC apresenta-se como um documento de caráter normativo que visa nortear os 

currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as propostas 

pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas do país.  

 No que se refere à educação infantil, a BNCC estrutura-se em 5 campos de 

experiências e a partir deles são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

São eles: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, 

fala, pensamento e imaginação; e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os 

objetivos de aprendizagem são divididos em 3 grupos etários28: bebês, crianças bem pequenas 

e crianças pequenas. Segundo o documento da BNCC para a educação infantil, os campos de 

experiências e os objetivos não têm caráter de currículo, no entanto servem para auxiliar o 

professor no planejamento de atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em 

cada fase (BRASIL, 2017). 

 Os campos de experiências destacam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos 

que as crianças devem desenvolver dos 0 aos 5 anos, a fim de que seus direitos de aprendizagem 

sejam garantidos, Deste modo, o conhecimento está atrelado à experiência que cada criança terá 

no ambiente escolar (BRASIL, 2017). 

 

2.6.2 Educação infantil: encontros, descobertas, experiências 

 

                                                      
28 Os grupos etários são divididos em: Bebês (zero a 1 ano e 6 meses), Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses) e Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) (BRASIL, 2017). 
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[...] no mundo contemporâneo, diferentemente do passado, frequentar espaços de 

Educação Infantil não se relaciona mais à classe social, ou seja, não são apenas os 

filhos das mulheres trabalhadoras das classes populares que precisam de uma 

instituição para cuidar deles e educá-los (CORSINO, 2006, p. 5). 

  

 

 As políticas públicas para a educação infantil, apresentadas no tópico anterior, 

reforçam a afirmação acima. Elas representam os avanços no atendimento educacional dado às 

crianças brasileiras nos últimos anos, embora ainda não representem o ideal.  

 As mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas, em especial aquelas relacionadas 

ao lugar das crianças na sociedade e a responsabilidade por seu cuidado, concederam à 

educação infantil um papel importante na infância, independente de classe social, e como forma 

de complementar a ação da família. Assim, as crianças pequenas passaram a ter o seu cotidiano 

organizado também por uma na instituição educativa, sendo esta:  

 

 

Lugar de socialização, de convivência, de trocas e interações, de afetos, de ampliação 

e inserção sociocultural, de constituição de identidades e de subjetividades; neste 

lugar, partilham situações, experiências, culturas, rotinas, regras de convivência; estão 

sujeitas a tempos e espaços coletivos (CORSINO, 2006, p. 5). 

 

  
 Em vista disso, Corsino (2006) expõe que o acesso à educação infantil é um direito 

constitucional das crianças e que este engloba uma série de outros direitos, como protegê-las 

de qualquer tipo de negligência ou violência, garantir o abastecimento de suas necessidades 

básicas, sejam elas físicas ou emocionais, tais como afeto, alimentação, higiene, saúde, atenção, 

curiosidade, entre outras, além de participação social, através da expansão gradativa de suas 

experiências e conhecimentos. 

 A brincadeira, a linguagem, a perspectiva de humanização através da educação e da 

arte e os espaços disponíveis são alguns dos elementos indicados por Corsino (2006) como 

fundamentais no trabalho com a educação infantil.  

 A brincadeira é elemento fundamental para a criança interagir e construir 

conhecimentos sobre si mesma e sobre a realidade que a circunda, devendo estar inserida nas 

propostas educativas para crianças pequenas por fazer parte do processo de construção de 

conhecimento, de comunicação, de trocas e de experiência de cultura (CORSINO, 2006). Deste 

modo, através da brincadeira, a criança tem a possibilidade de interpretar os elementos da 

cultura, como também definir papéis, códigos e posições sociais que concretizam seus modos 

de organização social, que se refletirão na construção de suas identidades (SALGADO, 2015). 
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Nesse jogo de assimilação e produção cultural, as crianças são interpeladas pelos 

valores da cultura do seu tempo, em um movimento incessante de constituição de suas 

identidades. O consumo aparece como prática fornecedora de processos simbólicos 

de poder, reformulando os gostos e adaptando as opções disponíveis em elementos 

mais interessantes e atualizados (SALGADO, 2015, p. 382). 

 

 

 Nesta compreensão, o brincar representa uma forma de experimentar o mundo, de ser 

e estar nele, ou seja, podemos compreender que a partir das brincadeiras, as crianças 

representam o mundo em que estão inseridas e a realidade presente nele.  

 A linguagem, outro elemento fundamental no trabalho com a educação infantil citado 

por Corsino (2006), é um eixo que permeia todos os outros elementos e em uma proposta de 

trabalho para a educação infantil. Deve estar inserida de modo que possibilite abrir espaço para 

a voz da criança, suas narrativas, suas formas de ver, sentir e conhecer o mundo, e para seus 

registros feitos com o corpo – nas ações, dramatizações e brincadeiras –, com desenhos, 

pinturas, colagens, modelagens e escritas.  

 Desigualdade social, consumo exacerbado, individualismo, intolerância, agressões 

ambientais, violência, empobrecimento das relações e desequilíbrio ecológico são algumas 

questões que permeiam o viver contemporâneo, de acordo com Corsino.  Diante delas, a 

educação tem um importante papel para que as pessoas conheçam a si mesmas, o outro, o meio 

em que vivem e a natureza.  A arte também assume esse papel, na medida que aproxima o 

homem de si mesmo e do outro. Também provoca descobertas e transformações de ideias, 

emoções e formas de reagir e agir ao e no mundo, pelos sentidos construídos (CORSINO, 2006).  

 Os espaços disponíveis para a educação infantil precisam ser compreendidos como 

espaços sociais, onde o educador assume papel decisivo na organização e disposição dos 

recursos, na sua postura, na forma como media as relações, de como se relaciona com as 

crianças, de ouvi-las e instiga-las na busca por conhecimento, isto é, o educador dá o tom ao 

trabalho nesta etapa de ensino. Por fim, as instituições de educação infantil precisam pensar um 

trabalho que conecte o lúdico ao educativo, que encare o pedagógico como cultural, que rompa 

com a ideia de aluno e de aula e conceba o sujeito criança, sendo este um espaço de convívio 

coletivo,  onde as mais diversas relações possam se estabelecer (CORSINO, 2006). 

 Nesta perspectiva,  

 

 

A escola para as crianças pequenas torna-se um local em que cada criança e cada 

adulto chega, com suas culturas, seus hábitos e seus rituais, isto é, com sua particular 

concepção de mundo. Na vivência dessa experiência coletiva, todos vão descobrindo 

outros modos de ser e realizar as atividades que garantem a sua sobrevivência diária 

e que são realizadas por todos (BARBOSA, 2006, p. 112-113). 
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  De forma a garantir essa experiência coletiva, a educação infantil é organizada a fim 

de atender as necessidades das crianças, considerando os elementos mencionados por Corsino 

(2006), a partir de atividades que garantam a sua sobrevivência diária e de todos que a realizarão 

(BARBOSA, 2006). Assim, compreendemos que esses momentos que podemos chamar de 

rotina, configuram uma categoria pedagógica desta etapa de ensino (BARBOSA, 2006). 

  A rotina nas escolas é constituída por uma série de ações que se repetem, uma 

sequência de atividades que a educadora ou a instituição definem como importantes de serem 

realizadas no dia a dia. Seriam os momentos de higiene, horários de entrada e saída, recreio, 

lanche, almoço, jogos etc. isto é, todas as atividades de vida cotidiana (BARBOSA, 2006). 

 

 

A rotina nas escolas é marcada pelos espaçostempos29 das instituições. Às oito da 

manhã, desjejum; às oito e meia, atividades pedagógicas; às nove e meia, parque; às 

dez horas, almoço; às onze horas, higiene bucal; às onze e meia, saída. Ao longo da 

semana cada dia é marcado por uma atividade – dia da sala de leitura, dia da educação 

física, dia do jardim e por aí vai (ALVES; BRANDÃO, 2017, p. 96). 

 

 

  No ambiente doméstico, nosso cotidiano é marcado por ações que acontecem e nos 

organizam: tomar banho, escovar os dentes, tomar café. Assim também acontece nas 

instituições escolares (ALVES; BRANDÃO, 2017).  Colação, recreio, almoço, lanche são 

algumas das práticas relacionadas à alimentação na educação infantil e que estão presentes no 

cotidiano das crianças, sendo estas exemplos de atividades regulares de rotina, que se repetem 

todos os dias (BARBOSA, 2006). 

  A alimentação é uma atividade social e cultural, e aos poucos, a partir dela, as crianças 

são capazes de assimilar as bases da cultura alimentar que as circundam. O apetite, a escolha 

do que comer e a variedade dos alimentos ingeridos têm implicações, envolvendo fatores 

fisiológicos, religiosos, emocionais, econômicos, educacionais, culturais, ambientais e 

históricos (MELLO, 2017). 

 Mediante o exposto até aqui, compreendemos que a educação infantil, primeira etapa 

de ensino da educação básica, um direito da criança e dever do Estado, local de vivência 

coletiva, é uma experiência da infância contemporânea. Considerando experiência na 

perspectiva benjaminiana, na qual experiências são os acontecimentos que nos ligam à 

coletividade (BENJAMIN, 2012), as crianças, ao frequentarem a educação infantil, tem a 

chance de realizar encontros com pessoas para além de sua família, ampliando sua compreensão 

                                                      
29 As autoras justificam a opção pela junção dos conceitos e coloca-los em itálico para lembrarem de seus limites 

e identificá-los aos que as lêem. 
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de mundo. As instituições de educação infantil representam um espaço de convívio entre 

crianças e adultos. Espaço este e relações estas de constituição de suas identidades e 

subjetividades, de ampliação e inserção sociocultural, onde suas necessidades de afeto, 

alimentação, higiene, saúde, atenção e curiosidade devem ser providas. Um espaço onde os 

valores sociais e culturais do seu tempo estão presentes ‒ aqui inserimos a centralidade 

assumida pelo consumo na contemporaneidade, as interações com a mídia e as crianças 

consideradas consumidoras e mercado alvo da publicidade. Enfim, um espaço de descobertas, 

encontros e experiências. 

 Finalizamos este tópico com uma reflexão sobre os desafios postos à educação no 

século XXI que podemos transpor para a educação infantil – diante da sociedade e da cultura 

contemporâneas – novas tecnologias, mídia, consumo – e que representam o olhar que 

buscamos trazer ao longo de todo este capítulo. O consumo é o eixo das sociedades do presente. 

Precisamos compreendê-lo. Não demonizá-lo, nem endeusá-lo. 

 

 

[...] educar não significa apenas, como tentam nos fazer crer, dar conta de algumas 

novas competências técnicas, científicas e pedagógicas. Educar hoje é muito mais do 

que isso. Implica acuidade, certa sensibilidade para conseguir penetrar um pouco este 

“espírito” do nosso tempo, procurando compreender, com cuidado e humildade, essa 

enigmática mutação que nos enreda.  Nessa delicada tarefa, uma conduta 

recomendável, a meu ver, é não demonizar nem endeusar as culturas e seu tempo 

(COSTA, 2009, p. 70). 
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3 O CONSUMO E A ALIMENTAÇÃO 

 
“A terra provê o suficiente a necessidade de todos, mas não para a voracidade de todos”.  

Mahatma Gandhi  

 

3.1 O CONSUMO E A ALIMENTAÇÃO NAS ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

  O consumo e a alimentação são duas temáticas que se relacionam e que encontram na 

Educação Ambiental mais um campo de estudo, já que também possuem abordagens no campo 

da saúde, da administração, do marketing e da psicologia, entre outros.  

  Sob a ótica da Educação Ambiental, o consumo e a alimentação estão presentes nas 

discussões sobre os padrões de consumo da sociedade, consumo e cidadania, sustentabilidade, 

agricultura, produção de alimentos, uso de agrotóxicos e resíduos gerados pela produção de 

bens de consumo e de alimentos. 

 Entendemos a Educação Ambiental como “uma práxis educativa e social que tem por 

finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida e atuação lúcida e responsável de atores sociais individuais 

e coletivos no ambiente” (LOUREIRO, 2008, p. 69). Na Conferência Intergovernamental de 

Tbilisi, a EA foi definida como: 

 

 

[...] um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, 

objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação 

ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas 

culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com 

a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade 

de vida (Conferência Intergovernamental de Tbilisi, 1977). 

 

 

 Como qualquer campo social, a Educação Ambiental possui diversas concepções e 

talvez por envolver os campos da educação e do meio ambiente, os discursos observados são 

diversos. Layrargues e Lima (2011) mapearam para a EA três macrotendências político-

pedagógicas: Conservacionista, Pragmática e Crítica. 

 Em linhas gerais, a macrotendência Conservadora “se expressa por meio das correntes 

conservacionista, comportamentalista, da Alfabetização Ecológica, do autoconhecimento” 

(2011, p. 8), apoiando-se “nos princípios da ecologia, na valorização da dimensão afetiva em 

relação à natureza e na mudança dos comportamentos individuais em relação ao ambiente” 

(2011, p. 8). A macrotendência Pragmática abrange “as correntes da Educação para o 
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Desenvolvimento Sustentável e para o Consumo Sustentável, tem suas raízes no estilo de 

produção e consumo advindos do pós-guerra e percebe o meio ambiente destituído de 

componentes humanos” (p. 8). Caracteriza-se pela ausência de reflexão sobre as causas e 

consequências dos problemas ambientais e acaba recebendo algumas críticas por seu teor de 

adequação às conjunturas política e econômica, como o discurso do desenvolvimento 

sustentável. Quanto à macrotendência Crítica, engloba “correntes da Educação Ambiental 

Popular, Emancipatória, Transformadora e no Processo de Gestão Ambiental” (p. 11), 

procurando contextualizar e politizar o debate ambiental, problematizar as contradições dos 

modelos de desenvolvimento e de sociedade. 

 

 

A Educação Ambiental Crítica tende a conjugar-se com o pensamento da 

complexidade ao perceber que as questões contemporâneas, como é o caso da questão 

ambiental, não encontram respostas em soluções reducionistas.  

Por essa perspectiva complexa torna-se não só possível como necessária a 

incorporação das questões culturais, individuais, identitárias e subjetivas que 

emergem com as transformações das sociedades contemporâneas, a ressignificação da 

noção de política, a politização da vida cotidiana e da esfera privada, expressas nos 

novos movimentos sociais e na gênese do próprio ambientalismo (2011, p. 11, grifos 

nossos). 

 

 

 Enfatizamos que as macrotendências mapeadas por Layrargues e Lima (2011) não 

abarcam todas as correntes de pesquisa do campo da EA, como é o caso da perspectiva dos 

estudos culturais, que têm trazido novos olhares e que também nos orientam nesta pesquisa. 

 Buckingham (2012), embora não seja um autor da Educação Ambiental, ao discutir a 

criança e a mídia nos ajuda a compreender que os estudos culturais “analisam como os prazeres 

e significados culturais são produzidos e difundidos dentro da sociedade; como os indivíduos e 

os grupos sociais usam e interpretam os textos  culturais; e o papel das práticas culturais na 

construção das identidades sociais das pessoas” (p. 94-95). 

 Guimarães e Sampaio (2014), ao abordarem a ampliação da noção do conceito de 

cultura no estudo Educação Ambiental e as pedagogias do presente, destacam que: 

 

 

os Estudos Culturais reconhecem que a cultura é importante como dimensão 

constitutiva de todas as realidades vividas e como uma poderosa prática articuladora 

que mapeia as relações cambiantes entre práticas discursivas e não-discursivas que 

formam um contexto (GROSSBERG, 2012, p. 50 apud GUIMARÃES; SAMPAIO, 

2014, p. 127). 

 

 

 Sobre os efeitos dos Estudos Culturais na Educação Ambiental, os autores chegam à 

conclusão que possibilitam uma abertura à multiplicidade ao contar histórias sobre as relações 
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socioambientais e sobre os nossos modos de viver, não podendo se reduzir a um único plano de 

efeitos, defendendo uma EA aberta à multiplicidade e à invenção. 

 Levando em consideração a relação entre o consumo e a alimentação na 

contemporaneidade, os pressupostos da Educação Ambiental Crítica são compatíveis com o 

que objetivamos compreender neste estudo. Também percebemos produtividade nos estudos 

culturais e em autores do pós-estruturalismo para a compreensão de aspectos identitários da 

sociedade de consumidores (BAUMAN, 2008), fundamentais para a discussão que travamos. 

Assim, dialogamos com ambas as perspectivas. 

 A partir de uma revisão de literatura em busca dos trabalhos produzidos sobre a 

alimentação e o consumo nas abordagens da Educação Ambiental, recorremos aos Anais de 

todos os Encontros Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA30) realizados até então, em busca 

de dimensionar de que forma essas temáticas vêm sendo trabalhadas. Escolhemos trabalhos do 

EPEA por considerarmos que este é um importante evento na área de EA e os trabalhos 

apresentados nestes encontros abarcam diversos olhares sobre a EA. 

 Referente à temática da alimentação, encontramos apenas um trabalho, intitulado A 

segurança alimentar sob o olhar da Educação Ambiental Crítica, apresentado no IX EPEA por 

Marina Festozo e Janaina Michelini, que discutiu a alimentação como prática cultural e ato 

político, com base na problematização da segurança alimentar de forma articulada à Educação 

Ambiental Crítica. 

 Sobre o consumo, o trabalho ‘Sonhos de Consumo’: uma pesquisa com jovens de duas 

escolas públicas do município do Rio de Janeiro, trabalho divulgado no VIII EPEA e produzido 

por Caio Bastos, Alessandra Soares, Maira Figueira, Thais Assumpção e Jacqueline Girão 

Lima, apresentou resultados parciais de pesquisa sobre consumo juvenil desenvolvida com 

alunos de duas escolas públicas do Rio de Janeiro em 2013 e 2014. O trabalho dialoga com 

autores críticos e pós-críticos que discutem educação ambiental, cultura, identidade e consumo. 

Este trabalho, registrou uma percepção crítica por parte dos estudantes quanto aos seus hábitos 

de consumo. 

                                                      
30 De acordo com informações disponibilizadas no site, o EPEA surgiu a partir de uma série de reuniões conjuntas, 

desde 2000, do Grupo de Pesquisa “A Temática Ambiental e o Processo Educativo" do Programa de Pós 

Graduação em Educação - IB - UNESP/Rio Claro, associado ao Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental – 

GEPEA, vinculado aos Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais e ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFSCar e ao Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e de Educação Ambiental do 

Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador – LAIFE, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da 

USP/Ribeirão Preto, que assumiram conjuntamente a tarefa de organizar, em 2001, o I Encontro de Pesquisa em 

Educação Ambiental (EPEA). Os encontros acontecem a cada 2 anos e todos os trabalhos aprovados e apresentados 

desde o primeiro evento estão disponíveis online. 
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 O consumo consciente foi discutido no artigo intitulado O estímulo ao consumo 

consciente por meio da venda direta: o caso dos consultores Natura de Sorocaba/SP-Consumo 

consciente Natura Cosméticos consultores ações socioambientais, exposto no VII EPEA e 

produzido por Andrea Hernandez e Andrea Rabinovici, teve como objetivo avaliar se os valores 

da empresa influenciam as atitudes dos consultores durante a venda para a disseminação do 

consumo consciente.  

 Ainda no VII EPEA, Marta Pereira e Silvia Fernandes abordaram o consumo 

sustentável no trabalho intitulado Consumo sustentável e as questões ambientais: concepção 

de estudantes do curso técnico em curtimento - Consumo Sustentável Curso Técnico em 

Curtimento Consumerismo, que apresentou resultados de uma pesquisa dissertativa em que o 

objetivo foi investigar como os estudantes matriculados em um Curso Técnico em Curtimento 

concebiam o conceito de consumo sustentável e quais eram as práticas ambientalmente 

sustentáveis desenvolvidas pelos alunos, possibilitadas pela escola e presentes no currículo. 

 Estudos culturais em educação ambiental: usos e consumos foi título do trabalho 

apresentado no VI EPEA por Flávia Ribeiro e Martha Tristão, e teve como objetivo 

compreender de que forma os produtos culturais em Educação Ambiental são traduzidos na 

produção de narrativas e formação de identidades a partir dos processos sociais, políticos e das 

relações de poder.  

 Em uma outra perspectiva de consumo, Valéria Santana e Wildson Santos produziram 

o trabalho Energia e ambiente: um projeto de educação ambiental com o desafio de mudar 

concepções de estudantes sobre meio ambiente e reduzir o consumo de energia, apresentado 

no IV EPEA e tinha como questão central apresentar o projeto “Energia e Meio Ambiente” e 

seus resultados em uma turma do Ensino Fundamental. 

 Também sob um viés do consumo de um recurso, Água potável: o desafio de 

sensibilizar para um consumo responsável, apresentado no II EPEA por Maria Nunes e Maria 

Levy, teve como objetivo avaliar em que medida uma Proposta Didática, tendo por centro o 

consumo responsável de água potável, pode contribuir na sensibilização para a tomada de 

consciência, estruturação de valores, atitudes e desenvolvimento de competências que 

contribuam para a superação do problema socioambiental causado pelo desperdício no consumo 

de água potável.. 

 Percebemos uma predominância de trabalhos que tem o consumo como tema, embora 

nem todos tenham a mesma perspectiva, ou seja, alguns se relacionam ao consumo como 

quantidade utilizada, como é o caso de energia e água. Os trabalhos dos IX, VIII e VI EPEA 

nos ajudaram na compreensão das temáticas investigadas neste estudo. 
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 Além das produções levantadas nos anais do EPEA, outras produções na área de 

Educação Ambiental que trazem o consumo ou a alimentação como tema foram coletados na 

busca por artigos científicos. 

 Educação ambiental: meio ambiente e hábitos alimentares saudáveis no resgate da 

saúde e da cidadania31, artigo produzido por Suzi Mattos e disponível para consulta no 

Observatório Geográfico da América Latina, relaciona os pressupostos da EA à saúde e à 

cidadania, objetivando difundir informações, conhecimentos e práticas de como trabalhar a 

questão ambiental (preservação/regeneração do solo) vinculando-a à alimentação saudável. A 

autora chega à conclusão que a Educação Ambiental, por reunir as melhores condições de 

abordagem para tratar a questão ambiental, deve estar associada à educação alimentar nas 

escolas. 

 Nos anais do VII Encontro Regional de Ensino de Biologia ‒ EREBIO RJ/ES, 

encontramos o trabalho Educação ambiental, consumo e alimentação: uma temática para o 

ensino de ciências, produzido por Maira Figueira, Alessandra Soares, Caio Bastos, Gil Costa, 

Thais Assumpção e Jacqueline Girão, que teve como objetivo expandir a discussão em torno 

da alimentação, para além da ênfase dada às questões nutricionais e às doenças provocadas por 

excesso ou carência de nutrientes. Neste sentido, foram elaboradas oficinas para trabalhar a 

relação entre produção e consumo, agrotóxicos, transgênicos, nutrientes presentes em alimentos 

industrializados e as influências midiáticas na alimentação infantil. As oficinas, realizadas com 

professores da educação básica e professores universitários, buscou estimular o olhar crítico 

cujo enfoque não seja apenas a mudança individual de hábitos alimentares, mas sim mudanças 

nos âmbitos coletivos e governamentais, exercendo pressão sobre agências reguladoras. 

 Resgate de práticas saudáveis e sustentáveis a partir de vivências com a agroecologia 

e agricultura urbana, artigo produzido por Silvana Maria Ribeiro, Jessica Vaz Franco, Mariana 

Tarricone Garcia, Cláudia Maria Bógus e Helena Akemi Wada Watanabe, é uma publicação de 

2017, disponível no periódico científico Demetra32, que traz uma discussão sobre o resgate de 

práticas voltadas à alimentação, saúde e meio ambiente, decorrentes de envolvimento em 

atividades de agricultura urbana agroecológica, sob o enfoque da Promoção da Saúde e da 

Segurança Alimentar e Nutricional. Os autores concluíram que a mescla de conhecimentos 

tradicionais e científicos, trabalhados através de estratégias pedagógicas participativas e 

                                                      
31Disponível em: 

<http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarro

lloeducativo/53.pdf>  Acesso em: 11 Nov. 2018. 
32 Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/viewFile/28751/22871> Acesso 

em: 11 Nov. 2018. 

http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/53.pdf
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/53.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/viewFile/28751/22871
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dialógicas, permite a troca de experiências sob diversos aspectos da alimentação e sugere que 

as iniciativas analisadas pelo estudo podem contribuir para o resgate cultural, o empoderamento 

e o desenvolvimento de práticas sustentáveis e promotoras de saúde. 

 A abordagem do tema alimentação como prática socioambiental: relato de atividades 

desenvolvidas no CAp UFRJ, trabalho produzido por Rayssa Motta Faro, Camila de Melo 

Lopes, Thais Machado de Souza, Maria Jacqueline Girão Soares de Lima e Carla Mendes 

Maciel, publicado na Revista da SBEnBIO33, teve como objetivo explorar o tema na disciplina 

Biologia em uma perspectiva CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente), no contexto 

da prática de ensino em Ciências Biológicas em duas atividades didáticas voltadas para alunos 

do 1º ano do Ensino Médio.  As autoras destacam a relevância de integrar aspectos 

socioambientais à nutrição no currículo de Biologia e a importância dessa experiência na 

formação inicial dos autores do trabalho.  

 Esse breve levantamento certamente não apresentou todas as produções na área de 

Educação Ambiental que discutem o consumo e a alimentação, mas acreditamos que, a partir 

da exposição de alguns deles, podemos dimensionar que elas não têm centralidade no campo e 

que são trabalhadas sob perspectivas diferentes. 

 Nosso olhar sobre o consumo e a alimentação foram construídos tomando como base 

a Educação Ambiental enquanto práxis educativa e social que possibilita o entendimento da 

realidade de vida (LOUREIRO, 2008). Adotamos a perspectiva crítica por estamos diante de 

questões contemporâneas e por elas não encontrarem respostas em soluções reducionistas. Da 

mesma forma, incorporamos algumas discussões dos Estudos Culturais por compreendermos a 

cultura como uma dimensão constitutiva de todas as realidades vividas (GUIMARÃES; 

SAMPAIO, 2014). 

 

3.2 A CENTRALIDADE DO CONSUMO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

 Ao abordar a temática do consumo em seu livro Vida para o consumo: a 

transformação de pessoas em mercadorias, o sociólogo polonês Zygmund Bauman nos 

apresenta uma análise sobre como a sociedade de produtores tornou-se sociedade de 

consumidores. Para Bauman (2008), na sociedade de consumidores, a transformação das 

                                                      
33 Disponível em: <http://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> Acesso em: 11 

Nov. 2018. 
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pessoas em mercadorias se dá porque elas precisam ser aceitas no espaço social, ou seja, notadas 

em um mundo onde tudo se torna efêmero. 

 Em uma análise bem próxima da realidade que vivemos atualmente, Bauman (2008) 

nos apresenta uma reflexão sobre o uso das novas tecnologias – sem culpá-las pelos efeitos que 

acarretam –, em uma “sociedade cada vez mais plugada”, “sem fio” (p. 7).  A partir da exposição 

de três casos ‒ o sucesso das redes sociais e a velocidade com que se espalham; o 

desenvolvimento de um software para classificar o tipo de cliente e assim atendê-lo 

considerando um ranking; o uso de um novo sistema de imigração baseado em pontuações para 

atrair imigrantes melhores e mais inteligentes ‒,  Bauman menciona que são três casos distintos, 

que envolvem pessoas diferentes, mas que se conectam porque as pessoas, aparentemente 

distintas, “são aliciadas, estimuladas ou forçadas a promover uma mercadoria atraente e 

desejável” (p. 13): elas mesmas. E o objetivo? Atrair a atenção a fim de obter reconhecimento 

e aprovação para permanecer no jogo da sociabilidade, uma forma das pessoas se colocarem no 

mercado, se promoverem e se venderem. Se promovem e ao mesmo tempo são mercadorias.  

 Como vimos no capítulo anterior, mais especificamente no tópico em que tratamos 

sobre a era das mídias eletrônicas, na contemporaneidade, as crianças não estão mais apenas na 

posição de expectadoras das mídias: elas assumiram o outro lado das telas e ganharam espaço 

como influenciadores digitais mirins, “blogueirinhas e blogueirinhos” e youtubers mirins. A 

explicação para essa mudança pode estar em uma das características que Bauman (2008) aponta 

como mais proeminente da sociedade de consumidores: “a transformação dos consumidores em 

mercadorias” (p. 20). Ainda sobre este aspecto, Bauman nos diz que “na era da informação, a 

invisibilidade é equivalente à morte” (p. 21) e que “numa sociedade de consumidores, tornar-

se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e contos de 

fadas” (p. 22). 

 Seguindo adiante, Bauman trata de outro importante aspecto para as discussões em 

torno do consumo: a diferença entre consumo e consumismo, termos bastante utilizados pelo 

senso comum como se tivessem o mesmo significado. Neste contexto, o consumo ‘é 

basicamente uma característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, ao passo 

que o consumismo é um “atributo da sociedade”, “[...] um tipo de arranjo social resultante da 

reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes [...]” (BAUMAN, 

2008, p. 41). Em outras palavras, o consumo é entendido como algo fundamental para a 

natureza humana. Em contraposição, o consumismo seria o dispensável, aquilo que determina 

estilos de vida, relacionando-se à satisfação das necessidades concebidas pelo sistema 

capitalista. 
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 A respeito do consumismo, cabe acrescentar que para Bauman (2008), “o advento do 

consumismo augura uma era de ‘obsolescência embutida’ dos bens oferecidos no mercado e 

assinala um aumento espetacular na indústria da remoção do lixo” (p. 45). Sob este ponto de 

vista, podemos pensar no descarte destes bens, que muitas vezes não é feito adequadamente, 

acarretando problemas ambientais.  

 Resumidamente, para Bauman (2008), em uma sociedade de consumidores, nem todos 

os seus membros são consumistas, no entanto, representa um conjunto característico de 

condições existenciais em que há uma elevada probabilidade de que eles [seus membros] sigam 

os preceitos da cultura consumista. 

 

 

[...] a cultura consumista é o modo peculiar pelo qual os membros de uma sociedade 

de consumidores pensam em seus comportamentos ou pelo qual se comportam “de 

forma irrefletida” ‒ ou, em outras palavras, sem pensar no que consideram ser objetivo 

de vida e o que acreditam ser os meios corretos de alcançá-lo, sobre como separam as 

coisas e atos relevantes para este fim das coisas e atos que descartam como 

irrelevantes, acerca de o que os excita e o que os deixa sem entusiasmo ou indiferentes, 

o que os atrai e o que os repele, o que os estimula a agir e o que os incita a fugir, o 

que desejam, o que temem e em que ponto temores e desejos se equilibram 

mutuamente [...] (BAUMAN, 2008, p. 70, grifos nossos). 

 

 

 Costa (2009), com base no pensamento de Bauman, afirma que “o consumo deixou de 

ser uma prática banal do dia a dia, com raízes antigas, que atravessou os séculos, para se 

transformar no eixo das sociedades do presente” (p. 34), inspirando as formas de vida e das 

relações entre as pessoas. A autora acrescenta ainda que “na sociedade de consumidores somos 

constantemente ensinados, segundo os moldes da melhor pedagogia do exercício e do exemplo, 

a formatar nossas ações rigorosamente dentro de preceitos e táticas que fomentam a realização 

dos desígnios dessa sociedade” (COSTA, 2009, p. 35). 

 Bauman (2008) também sinaliza que o mundo do consumo envolve os desejos 

humanos e que com a promessa de satisfazê-los, tem-se a base da sociedade de consumo, que 

só alcança prosperidade quando consegue tornar esses desejos perpétuos, ou seja, quando seus 

membros não estão satisfeitos. Para atingir a não satisfação, os produtos de consumo precisam 

ser depreciados e desvalorizados “logo depois de terem sido promovidos no universo dos 

desejos dos consumidores” (p. 64).  

 Em suma, a sociedade de consumidores que Bauman (2008) caracteriza é um tipo de 

sociedade que se dirige a seus integrantes  na condição de consumidores, que “promove, 

encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, e 

rejeita todas as opções culturais alternativas” (p. 71), “em que os vínculos humanos tendem a 
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ser conduzidos e mediados pelos mercados de bens de consumo” (p. 107-108). Para associar-

se a essa sociedade, é preciso adaptar-se aos princípios da cultura do consumo e segui-los 

inteiramente. Nela, as identidades são mutáveis, construídas e descontruídas a partir da 

necessidade dos consumidores se comodificarem, ou seja, se tornarem mercadorias atraentes, 

onde há uma “profusão impressionante de identidades novas [...] nunca mais distantes do que 

o shopping center mais próximo [...] (p. 144). 

 Em uma cultura consumista, há uma relação de dependência do indivíduo para com a 

mercadoria, na qual a mercadoria o oferece um tipo de segurança. A efemeridade em detrimento 

da duração é uma característica desta cultura, que “encurta radicalmente a expectativa de vida 

do desejo e a distância temporal entre este e sua satisfação, assim como entre a satisfação e o 

depósito de lixo” (BAUMAN, 2008, p. 111).  

 Assim, Bauman (2008) destaca que “tornar-se consumidor exige um nível de 

vigilância e esforço constantes que dificilmente deixa tempo para as atividades que tornar-se 

cidadão demanda” (p. 188). 

 Em uma exposição resumida sobre  a sociedade de consumo, Portilho (2005) apresenta 

três categorias: sociedade capitalista, dependente, para sua expansão, do desenvolvimento do 

capitalismo industrial, dirigida pelo lucro; sociedade racional e utilitária, feita por consumidores 

praticando o ato de consumir, onde este é um ator racional e sem restrições; e sociedade 

simbólica e de sinais e significados, parte do chamado hipercapitalismo ou capitalismo pós-

industrial que não inclui somente o consumo de bens materiais, mas também os bens 

intangíveis. A autora conclui que “o campo do consumo, e da Sociedade de Consumo é 

multifacetado, contraditório e ambíguo” (p. 105), sendo este um fenômeno econômico e 

cultural, que pode, ao mesmo tempo, explorar ou empoderar os consumidores. 

 O antropólogo argentino Néstor García Canclini, em Consumidores e cidadãos: 

conflitos multiculturais da globalização, nos aproxima das discussões em torno do consumo e 

do papel assumido por ele em nossa sociedade, apresentando sua visão sobre o consumo e 

relacionando-o à globalização e à cidadania. 

 “Acendo minha televisão japonesa e o que vejo é um filme-mundo, produzido em 

Hollywood, dirigido por um cineasta polonês [...]” (p. 16). “As grandes empresas que nos 

fornecem alimentos e roupas fazem-nos viajar e engarrafarmo-nos em auto-estradas idênticas 

em todo o planeta” (p. 17). Com essas sentenças, Canclini (1995) nos dimensiona sobre os 

efeitos da globalização que, segundo ele, é uma tendência irreversível, não sendo possível 

identificar os territórios originários dos produtos, onde a cultura é um processo de montagem 

multinacional no qual qualquer cidadão pode se reconhecer. 
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A globalização supõe uma interação funcional de atividades econômicas e culturais 

dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos centros, no qual é mais 

importante a velocidade com que se percorre o mundo do que as posições geográficas 

a partir das quais se está agindo (CANCLINI, 1995, p. 17). 

 

 

 Diante de um cenário em que o mercado determina as regras, Canclini (1995) declara 

que é necessário dirigir-se ao exercício da cidadania sem desvinculá-lo do consumo. Para pensar 

o consumo atrelado à cidadania e vice-versa, é necessário “descontruir as concepções que 

julgam os comportamentos dos consumidores predominantemente irracionais e as que somente 

veem os cidadãos atuando em função da racionalidade dos princípios ideológicos” 

(CANCLINI, 1995, p. 21).  

 Canclini (1995) critica a visão de consumo assumida pelo senso comum, que o associa 

a gastos inúteis e compulsões irracionais e menciona que os processos de consumo são bem 

mais complexos do que a “relação entre os meios manipuladores e dóceis audiências” (p. 51). 

 Na busca por responder o que significa consumo e o que faz com que ele se expanda 

e se renove incessantemente, Canclini (1995) expressa que existem diversas teorias [sobre 

consumo] e que elas reproduzem a segmentação e desconexão entre as ciências sociais, não 

existindo uma teoria sociocultural do consumo. Nesse seguimento, o autor propõe partir de uma 

definição que entende o consumo como “o conjunto de processos socioculturais em que se 

realizam a apropriação e os usos dos produtos” (p. 53). 

 Em diálogo com essa definição, Canclini cita que ela ajuda “a enxergar os atos pelos 

quais consumimos como algo mais do que simples exercícios de gostos, caprichos e compras 

irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como costuma ser 

explorado pelas pesquisas de mercado” (p. 53). Na perspectiva desta caracterização, o consumo 

pode ser compreendido por sua racionalidade econômica, por uma racionalidade sociopolítica 

interativa, pelos aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora e pela 

racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade (CANCLINI, 1995). 

  A racionalidade econômica, de acordo com este autor, considera o consumo como um 

momento do ciclo de produção e reprodução social, isto é, quando se completa o processo 

iniciado com a geração dos produtos, onde se efetiva a expansão do capital e se reproduz a força 

de trabalho. No consumo também se expressa uma racionalidade sociopolítica interativa, na 

medida em que “consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade 

produz e pelos modos de usá-los” (CANCLINI, 1995, p. 54). Neste sentido, o consumo é um 

campo que impulsiona os conflitos entre as classes, que se originam em função da participação 
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de cada um na estrutura produtiva e que ganham continuidade através da distribuição e 

apropriação dos bens.  

  A linha de trabalho que estuda o consumo como lugar de diferenciação e distinção 

entre classes e grupos, focaliza os aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade 

consumidora, na qual o lema que comanda a apropriação de bens enquanto objetos de distinção 

não é a satisfação das necessidades, mas sim a escassez dos bens e a impossibilidade de outros 

os possuírem. O consumo não serve apenas para dividir: nele se constrói parte da racionalidade 

integrativa e comunicativa de uma sociedade, isto é, seus membros compartilham os sentidos 

dos bens e os consomem por seu significado, não por seu conteúdo (CANCLINI, 1995).   

  Canclini acrescenta ainda que “consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o 

sólido se evapora” (p. 59); assim, as mercadorias e o consumo servem para ordenar 

politicamente cada sociedade, ao passo que “o consumo é um processo em que os desejos se 

transformam em demandas e em atos socialmente regulados” (1995, p. 59).  

 Isleide Arruda Fontenelle traz um interessante e produtivo olhar da psicologia social e 

da sociologia ao abordar a cultura do consumo. Em seu livro Cultura do consumo: fundamentos 

e formas contemporâneas, a autora nos ajuda a assimilar o lugar do consumo na sociedade atual 

e os impactos sobre as pessoas e na forma como elas agem. Ao trazer os fundamentos do 

consumo, resgata as raízes históricas da cultura do consumo, inclusive sobre a origem da 

palavra e seu uso atual. 

 Fontenelle (2017) busca as origens do termo consumir com base em Raymond 

Williams (2007) e percebe  “como foi necessária toda uma construção cultural para que o 

significado da palavra consumo se deslocasse de seu significado original e negativo e assumisse 

um valor positivo” (p. 18), já que em seus primeiros usos na língua inglesa, por volta do século 

XIV, tinha um “sentido desfavorável; significava destruir, esgotar, dilapidar, exaurir [...]” 

(WILLIAMS, 2007, p. 19 apud FONTENELLE, 2017, p. 16) e somente a partir de meados do 

século XX passou a ser empregada no sentido geral e popular que se tem hoje.  A autora afirma 

que a origem moderna da palavra é estadunidense, e conclui que “consumir tornou-se sinônimo 

do american way of life” (p. 19).   

 Conforme informado por Williams (2007), o marketing que surgia nesta época, como 

disciplina acadêmica, teve um papel fundamental na propagação da palavra consumo (apud 

FONTENELLE, 2017). A autora aponta a Revolução Industrial e a Revolução Francesa como 

acontecimentos que promoveram uma transformação nas mentalidades e fizeram com que a 

cultura do consumo surgisse.  O consumidor, personagem da cultura do consumo, foi construído 

historicamente: 
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Foi um longo processo de subjetivação no mundo moderno, que ocorreu em função 

das perdas das referências estáveis na passagem de um modo de vida assentado no 

pertencimento garantido em certa posição social, ao momento no qual se instituiu a 

possibilidade de mobilidade social e da livre escolha sob uma nova era: a era do 

indivíduo, essa também uma criação moderna (FONTENELLE, 2017, p. 26). 

 

 

 Fontenelle (2017) afirma que o surgimento de duas disciplinas, o marketing e as 

relações públicas, tiveram papel relevante no processo de formação da cultura do consumo, em 

fins do século XIX e início do século XX. “É preciso ter em mente que as relações públicas e o 

marketing foram parte de um projeto maior, de formação de uma nova mentalidade de 

consumo” (p. 52). A autora discorre ainda que “para que o consumo pudesse sedimentar uma 

cultura, foi preciso que certos fatores políticos, sociais e culturais mais amplos concorressem 

para a formação de certo espírito de época que legitimasse uma nova forma de viver, pautada 

pela lógica do consumo” (FONTENELLE, 2017, p. 52) e conclui que: 

 

 

[...] a história da cultura do consumo pode ser compreendida a partir do momento em 

que grandes corporações capitalistas somaram forças com o governo a fim de 

inaugurarem uma era de fusão entre propaganda e advertising, no sentido de uma 

aderência a um sistema ideológico que propunha um estilo de vida fundamentalmente 

moldado pelo consumo (FONTENELLE, 2017, p. 53). 

 

 

  Após abordar a transformação da publicidade ao longo dos anos até os dias atuais, 

Fontenelle (2017) ressalta que após um período de crise, onde o modo tradicional do advertising 

foi colocado em xeque, a busca pela reconfiguração da publicidade ensejou novos modos de 

fazer pesquisa, com destaque para as pesquisas de mercado de tendências culturais no 

planejamento estratégico dos negócios. Outro ponto importante destacado por Fontenelle 

(2017) é o surgimento do branding, que seria a “ação da empresa em torno da marca, uma 

gestão estratégica dos negócios que torna a marca seu centro vital” (p. 85). “Em nível cultural 

mais profundo, o branding significa ‘marcar o mundo’, marcar toda forma de vida” (p. 86). 

Como exemplos dos processos de branding, Fontenelle (2017, p. 89), orientada por Klein 

(2002), apresenta: “do conhecimento (a fusão entre marcas com escolas e universidades no 

desenvolvimento de seus projetos); da paisagem urbana (a fusão entre marcas e praças, ruas, 

bairros); da mídia (jornalística e de entretenimento), da música, do cinema, entre outros 

formatos”. A autora enfatiza que, nestes processos, o que importa às marcas não é apenas 

patrocinar ou se promover, e sim ser a cultura. 

 Ao abordar as formas contemporâneas da cultura do consumo, Fontenelle (2017) busca 

entender como esta vem se reinventando, levando em consideração as novas tecnologias da 

informação e a crise ambiental. Com isso, nos apresenta duas formas que vêm se configurando: 
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o consumo como experiência e o consumo responsável, que embora sejam tendências das 

décadas de 1980 e 1990, se apresentam como práticas atuais. 

 Sobre o consumo como experiência, a autora nos informa que embora a associação 

entre mercadorias e imagens seja usada desde os primórdios da cultura do consumo, foi se 

aperfeiçoando e se intensificando ao longo dos anos através de novas formas de publicidade, 

carregadas de dimensões simbólicas. Em vista disso, ao tentar compreender como a experiência 

se torna mercadoria, Fontenelle (2017) aponta a expansão continuada do Google e a grande 

quantidade de mídias e redes sociais virtuais como fatores que levaram ao atual estágio da 

cultura do consumo.  

 O consumo responsável condensa questões relacionadas ao meio ambiente, ao mundo 

social e ao equilíbrio do corpo humano e da psique, englobando termos como o “consumo 

verde, ecológico, ambiental, ético, ativista, eficiente-racional, consciente, saudável, sustentável, 

entre outros” (FONTENELLE, 2017, p. 141). “A crise ambiental, a exploração do trabalho 

humano, a busca por uma vida saudável são alguns dos fenômenos contemporâneos que estão 

na base da reflexão sobre os limites do consumo, determinados pela natureza, pelo outro ou 

pelo próprio sujeito” (FONTENELLE, 2017, p. 142). Para esta autora, a temática do consumo 

como responsável pela destruição da natureza se destacou no debate público por volta de 1990, 

sendo a Eco 92 um importante marco para essa discussão. 

 

 

 [...] é somente nas décadas finais do século XX que “ser responsável” pelo meio 

ambiente torna-se uma questão, de fato, para a cultura do consumo, na medida em que 

o que era restrito ao domínio de cientistas e ambientalistas começou a impregnar o 

imaginário popular através de filmes e documentários relacionado às catástrofes 

ambientais, assim como, via reportagens na grande mídia, na qual relatórios como os 

do IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) afirmavam que o consumo 

era um dos atos humanos responsáveis pelas mudanças climáticas (FONTENELLE, 

2017, p. 146). 

 

 

 Neste cenário, “diante da interpelação à responsabilidade pela natureza, a cultura do 

consumo, tal qual vem sendo constituída ao longo deste século, se encontra diante do seu 

próprio limite, na medida em que não foram colocados como questão os limites impostos pela 

natureza” (FONTENELLE, 2017, p. 148-149). Em busca de se reinventar, para além de 

campanhas publicitárias de greenwashing34, Fontenelle afirma que existem esforços de 

                                                      
34

 De acordo com o eCycle, o greenwashing é consiste na estratégia de promover discursos, anúncios, ações, 

documentos, propagandas e campanhas publicitárias sobre ser ambientalmente/ecologicamente correto, green, 

sustentável, verde, eco-friendly etc. com a intenção primordial de relacionar a imagem de quem divulga essas 

informações à defesa do ambiente, mas, na verdade, medidas reais que colaborem com a minimização ou solução 

dos problemas ambientais não são realmente adotadas e, muitas vezes, as ações tomadas geram impactos negativos 
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reconstrução dos próprios espaços institucionais que formataram a cultura do consumo, tanto 

por parte das agências de pesquisa e anúncios quanto do branding das grandes marcas. Em 

linhas gerais, a autora aponta a tendência do “consumo responsável” como um novo nicho de 

mercado. Nesse sentido, a cultura do consumo vem trazendo uma concepção de consumo 

saudável na qual corpo e mente se integram, ou seja, consumir responsavelmente é consumir 

produtos e serviços que proporcionem uma vida saudável.  

 Em diálogo com as novas formas contemporâneas da cultura do consumo apresentadas 

por Fontenelle, em especial no que diz respeito à crise ambiental, encontramos no pensamento 

de Fátima Portilho uma importante discussão sobre o consumo voltada para a sustentabilidade 

e para a cidadania. 

 Com um olhar das Ciências Sociais, Fátima Portilho, em Sustentabilidade ambiental, 

consumo e cidadania, se propõe a tratar o deslocamento no campo de disputas do 

ambientalismo internacional, no qual a questão ambiental se dirige do campo da produção para 

campo do consumo. Resumidamente, as abordagens em torno do consumo têm se deslocado 

para um novo discurso que coloca a crise ambiental como um problema da esfera do consumo. 

A partir deste deslocamento, a autora menciona o surgimento de políticas públicas e expressões 

como consumo verde, consumo sustentável, consumo ético, consumo responsável etc. 

 O surgimento da ideia de um consumo verde e, portanto, de um consumidor verde ‒ 

centralizando-se posteriormente no chamado “consumo sustentável”‒,  só foi possível após o 

deslocamento da definição da questão ambiental, da produção para o consumo, surgindo a partir 

da conjunção de três fatores inter-relacionados: o advento do ambientalismo público, a partir 

da década de 1970; a ambientalização do setor empresarial, a partir da década de 80; e a 

emergência, a partir da década de 90, da preocupação com o impacto ambiental de estilos de 

vida e consumo das sociedades afluentes são fatores propulsores deste processo. A partir dessa 

conjuntura, especialistas, autoridades, políticos e organizações ambientais começaram a 

considerar o papel e a corresponsabilidade dos indivíduos comuns, em suas tarefas cotidianas, 

para a crise ambiental, ocasionando ações individuais conscientes, bem informadas e 

preocupadas com questões ambientais , sendo estas uma nova estratégia para a solução dos 

problemas ligados ao meio ambiente e para as mudanças em direção à sociedade sustentável 

(PORTILHO, 2005). 

 O consumidor verde seria aquele que faz suas escolhas motivado pela variável 

qualidade/preço e por preocupações ambientais, optando por produtos que não agridam ou 

                                                      
ao meio ambiente. O greenwashing é como uma propaganda enganosa - uma imagem é passada, porém, a realidade 

é outra. 
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sejam percebidos como não-agressivos ao meio ambiente. O consumo verde estaria restrito a 

mudanças tecnológicas e de design de produtos/serviços e mudanças comportamentais dos 

indivíduos no mercado. Nesta proposta, o consumidor seria o principal agente de mudanças, 

com suas escolhas e demandas desempenhando o importante papel de estimular a modernização 

ecológica das indústrias. No Brasil, este movimento surgiu em menor escala após a Rio9235 e 

ganhou alguns adeptos, gerando opções de “compras ecológicas”, principalmente nos grandes 

centros urbanos, mas não se expandiu tanto como nos países centrais, talvez pelos altos preços 

dos “produtos verdes” (PORTILHO, 2005). 

 A ideia de que o consumo verde se multiplicaria a partir dos consumidores verdes, foi 

posta em questão, na medida que atacaria apenas uma parte da equação ‒ a tecnologia ‒, 

deixando de fora os processos de produção e distribuição, além da cultura do consumo. 

Conforme Irvine (1991 apud PORTILHO, 2005), além do aparato tecnológico, os valores 

culturais, as instituições políticas e o sistema econômico também precisariam mudar, já que a 

questão ambiental impõe uma mudança paradigmática da sociedade de consumo. 

 As reações ao consumo verde foram grandes. Mesmo que reconhecidos os benefícios 

desta estratégia ‒ na qual cidadãos comuns poderiam ajudar a reduzir os problemas ambientais 

‒, os limites sociais, econômicos, ecológicos e políticos não foram levados em consideração, 

colocando a responsabilidade da “mudança” apenas nas mãos dos cidadãos. A solução de alguns 

problemas ambientais não estaria na existência de produtos “mais verdes”, e sim na redução do 

consumo ou na adaptação a uma vida sem determinados produtos. Neste sentido, o consumo 

verde representaria uma simples modificação dos produtos consumidos, e não a necessidade de 

redução do consumo (PORTILHO, 2005).  

 As armadilhas em torno desta estratégia estavam na ideia de que para obter a necessária 

consciência ambiental ‒ para realizar escolhas ecologicamente corretas ‒, os consumidores 

deveriam adquirir conhecimento suficiente para tal. No entanto, o simples acesso a 

conhecimentos relacionados à questão ambiental não levaria a estilos de vida e práticas 

ambientalmente corretas, segundo Portilho (2005).   

 Uma das críticas em torno do consumo verde está em ver “o consumo como uma 

atividade sem dimensão simbólica nem social, baseada em escolhas racionais e independentes 

por parte dos indivíduos para maximizar seu bem-estar pessoal” (PORTILHO, 2005, p. 127), 

                                                      
35 A Rio92 foi uma Conferência da Organização das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Essa 

conferência adotou a Agenda 21 como uma estratégia de sobrevivência para o século XX, estabelecendo 

compromissos e intenções para a preservação e melhoria da qualidade ambiental e a sustentabilidade na Terra, 

sendo este um plano de ação, uma carta de compromisso assinada por mais de 170 países, adquirindo um caráter 

mundial (RIBEIRO, 2016). 
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desconsiderando as escolhas feitas por outros consumidores sem que haja preocupação com 

suas consequências para os outros humanos e não-humanos. É criticada também, segundo a 

autora, por considerar que os consumidores possuem capacidades cognitivas ilimitadas, e que, 

diante delas, podem ter o conhecimento necessário para fazer escolhas a partir das opções que 

lhes são apresentadas. 

 Um dos limites da proposta do consumo verde reside em focalizar ações individuais 

por parte dos consumidores, motivadas por uma preocupação ética com o meio ambiente. Estas 

propostas, “somente seriam capazes de transformar o consumo se estes valores fossem 

difundidos na sociedade” (PORTILHO, 2005, p. 130).  Como as preocupações ambientais não 

fazem parte do pensamento de todos, estas recairiam sobre aqueles que se preocupam em 

solucionar estes problemas. 

 Por fim, a principal armadilha apontada por Portilho (2005) está no tema da 

desigualdade no acesso aos bens materiais ter desaparecido completamente dos debates e 

propostas de consumo verde. As estratégias de consumo verde foram criticadas por enfatizarem 

produtos elitizados para uma parcela da sociedade, enquanto os pobres ficariam com produtos 

inferiores e com um nível de consumo abaixo do suficiente para suas necessidades básicas. 

 Em síntese, 
 

 

as armadilhas do consumo verde para alcançar a sustentabilidade privilegiando ações 

individuais despolitizadas, ficaram evidentes. As propostas que enfatizam uma 

simples mudança nos valores e comportamentos começaram a ser vistas com 

ceticismo, já que não apresentavam uma estratégia de mudança adequada 

(PORTILHO, 2005, p. 131). 

 

 

 Reconhecidos os limites e armadilhas da estratégia de consumo verde, surgiram 

propostas com ênfase em ações coletivas e mudanças políticas e institucionais, mais do que 

tecnológicas, econômicas e comportamentais. É o caso do consumo sustentável36, que 

despontou como uma estratégia de produção e consumo sustentáveis, na qual o foco se deslocou 

para os desiguais níveis de consumo, onde o que importa é o “impacto da distribuição desigual 

dos recursos naturais” (p. 134), considerando que o “superconsumo” e o “subconsumo” são 

apontados como causadores da degradação social e ambiental (PORTILHO, 2005).  

 Na perspectiva do consumo sustentável, o papel do consumidor se difere do consumo 

verde, de modo que suas ações, individuais ou coletivas, são priorizadas enquanto práticas 

                                                      
36 Portilho (2005) alerta que muitos dos autores pesquisados por ela e que estão presentes nesta obra, não se 

preocupam em distinguir consumo verde e consumo sustentável, mas por considerar que as duas propostas são 

nitidamente diferentes, ela privilegiou fazer a distinção. 
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políticas. Em suma, essa proposta pretende se diferenciar da proposta de consumo verde, visto 

que privilegia políticas públicas voltadas para a sustentabilidade social e ambiental, com nítida 

pretensão política e transformadora (PORTILHO, 2005).  

 Portilho (2005) defende ainda que, para lidar com a relação entre consumo e meio 

ambiente, faz-se necessário uma abordagem política que envolva o processo de formulação e 

implementação de políticas públicas, a construção de novos atores sociais e a reconstrução da 

esfera pública. No entanto, aponta que as estratégias políticas de consumo sustentável têm sido 

dominadas por abordagens que privilegiam os pontos de vista econômico e tecnológico. 

Econômico ao pensar os consumidores como autônomos, racionais e utilitários (no sentido de 

aumentar seu bem-estar pessoal) e no mercado como local onde os consumidores manifestam 

suas preferências através da demanda de bens e serviços. Tecnológico por acreditar que os 

problemas ambientais, inclusive os relacionados ao consumo, se resolveriam através de 

soluções técnicas. 

 “Embora a necessidade de reduzir o consumo tenha ganhado força, a proposta de fixar 

limites ao consumo não é politicamente atraente, além de ser de difícil implementação” 

(PORTILHO, 2005, p. 145). Desta maneira, a partir de grandes debates relacionados ao 

consumo sustentável, seu objetivo principal passou a ser a mudança nos padrões de consumo, 

e não mais os níveis de consumo, sendo este politicamente mais aceitável nas sociedades 

desenvolvidas e democráticas do hemisfério norte.  

 Diante desse cenário, Portilho (2005) menciona que, na prática, as considerações e 

propostas relacionadas ao consumo sustentável, em sua maioria, se confundem com o consumo 

verde, e que “tem se tornado um simples aparato técnico-gestionário, psicologizando e 

despolitizando a questão” (p. 221) e conclui que “a ambientalização e politização do consumo 

podem oferecer uma possibilidade potencial de ação política e transformadora a partir da esfera 

do consumo” (p. 223). 

 Os discursos apresentados em torno do consumo nos levam a compreendê-lo a partir 

dos argumentos de Bauman (2008) e Canclini (1995), resguardadas as distinções de seus 

pensamentos, como forma de identificação social concebida a partir de sistemas culturais e a 

identificar a posição de centralidade do consumo na dinâmica das sociedades contemporâneas. 

 Na percepção de Canclini, o consumo é espaço de interação, mas também lugar de 

diferenciação e distinção entre classes e grupos. O autor nos ajuda a enxergar os consumidores 

para além dos discursos moralistas, que também servem para ordenar politicamente uma 

sociedade. 
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  Diante das inovações tecnológicas e da crise ambiental, a cultura do consumo precisou 

se reinventar, de modo que novos discursos se apresentaram: o consumo como experiência e 

consumo responsável (FONTENELLE, 2017) e o consumo verde e consumo sustentável 

(PORTILHO, 2005). Eles demonstram a capacidade de reinvenção da cultura do consumo para 

atender às necessidades e anseios dos consumidores, que estão constantemente se renovando. 

Esses reflexos são sentidos também na alimentação, como veremos a seguir. 

 

3.3 ALIMENTAÇÃO: SIGNIFICADOS SOCIAIS E CULTURAIS 

 
 

Aquilo que comemos diz muito sobre a forma de organização da sociedade de consumo, assim como sobre 

diferenças nos aspectos sociais, culturais e econômicos de uma região ou de um país para outro.  
Peter Menzel e Faith D’Aluisio. 

  

 Iniciamos este tópico sob influência de sua epígrafe, de autoria do casal de fotógrafos 

Peter Menzel e Faifh D´Aluisio, que percorreram vários países registrando37 famílias diferentes 

ao redor de suas mesas de refeição, com os produtos que consumiam no período de uma semana. 

Trinta e seis famílias foram registradas e as imagens, em conjunto com as despesas das famílias 

para o consumo alimentar de uma semana, revelam os diferentes contextos sociais e culturais 

das famílias registradas. 

 Sobre esta perspectiva, não podemos deixar de relacioná-las às questões da 

alimentação e classe social. Este tema foi abordado por Contreras & Gracia (2011), que 

consideram que “as pessoas podem ser socialmente identificadas e classificadas segundo o que 

comem, da mesma forma como são identificadas e construídas por meio da comida” (p. 211). 

 Ao citarem um ditado da época medieval: “o nobre come quando quer, o padre quando 

tem vontade, o pobre quando pode”, os autores salientam que a questão social pode ser 

identificada na alimentação, que historicamente se coaduna ao prestígio social e ao status, assim 

como os diferentes modos de se alimentar, podendo também demarcar o desejo de promoção 

social que se manifesta por meio da aquisição dos alimentos, pelos modos de preparo e regras 

de etiqueta.  

 Embora o ditado citado pelos autores seja da época medieval, percebemos, assim como 

eles, que “no mundo moderno, a comida continua sendo um meio muito importante de 

afirmação do próprio status social” (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p. 217). A partir dos 

                                                      
37 Disponível em: < http://menzelphoto.com/galleries/what-the-world-eats/> 
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argumentos desses autores, entendemos que os processos de globalização38 e os padrões de 

consumo impulsionaram mudanças significativas nos hábitos alimentares da sociedade. 

 Antes de adentrarmos nas mudanças nos hábitos alimentares da sociedade ‒ 

principalmente a ocidental, muito embora alguns países orientais também façam parte desse 

contexto ‒, faz-se necessário situarmos algumas compreensões que nos levam a entender a 

alimentação por seus significados sociais e culturais. 

 “Comer não é, e nunca foi uma atividade meramente biológica” (CONTRERAS; 

GRACIA, 2011, p. 123), é um fenômeno social e cultural. A comida é algo mais que um 

conjunto de nutrientes escolhidos com base em uma racionalidade dietética ou biológica: nutrir-

se é um assunto fisiológico e de saúde. As escolhas alimentares, no entanto, não são apenas de 

razão econômica, elas também se manifestam por razões culturais, pois a cultura atua 

estabelecendo regularidade e especificidade a esta tarefa. Essa regularidade é consequência de 

uma ordem normativa no processo de socialização, isto é, condutas mais ou menos apropriadas 

dentro de contextos sociais particulares. Neste sentido, as pessoas mostram atitudes diante da 

comida que foram assimiladas a partir de seu contexto social, seja na família, no grupo étnico, 

na classe social, enfim, a alimentação é a primeira aprendizagem social do ser humano e seus 

comportamentos formam a base da cultura alimentar (CONTRERAS; GRACIA, 2011). 

 Considerando o aspecto cultural, Contreras e Gracia (2011, p. 129) definem cultura 

alimentar como “o conjunto de representações, crenças, conhecimentos e práticas herdadas e/ou 

aprendidas que estão associados à alimentação e são compartilhados pelos indivíduos de uma 

determinada cultura ou grupo social”. 

 Por conseguinte, a alimentação pode ser entendida como fator de identidade cultural, 

de modo que as práticas alimentares são essenciais para o estabelecimento e manutenção da 

sociabilidade humana, nas trocas pessoais e na reciprocidade. Historicamente, as práticas 

alimentares serviram para demarcar as diferenças sociais e étnicas, ao passo que construíram 

um caminho para hierarquizar e classificar pessoas e grupos, assim como para manifestar as 

formas de entender o mundo (CONTRERAS; GRACIA, 2011). Assim, considerando que 

somos o que comemos, Contreras e Gracia, entendem que o ato de comer se constitui como 

“marcador de pertencimento” (p. 139), seja de inclusão ou exclusão social, e a cozinha se 

                                                      
38 “Por globalização pode-se entender o amplo processo de transformações sociais, incluindo o crescimento do 

comércio, investimentos, viagens e redes de informáticas, no qual numerosas forças entrelaçadas estão fazendo 

com que as fronteiras de todo tipo e em todos os níveis sejam mais permeáveis do que nunca” (CONTRERAS; 

GRACIA, 2015, p. 389). 



74 
 

converte em meio de proteger certos traços identitários, ainda que os modelos alimentares 

contemporâneos tendam a padronizá-los. 

 “Mudanças nos modos de vida, movimentos demográficos, transformações das 

condições sociais e econômicas, inovações tecnológicas de significado e alcance muito 

variados” são indicadas por Contreras & Gracia (2011, p. 390) como contribuições que 

ocorreram (e continuam ocorrendo) ao longo do tempo para modificar a gama dos alimentos, 

os modos de preparo e consumo e as escolhas dos mesmos. Modificações também ocorreram 

nas técnicas e nos instrumentos na cozinha. Novas formas de distribuição dos alimentos foram 

introduzidas com o surgimento dos supermercados e dos hipermercados que oferecem uma 

imensa oferta de itens, dentre eles, pratos congelados, pré-cozidos, enfim, um leque maior de 

opções relacionadas à produção industrial e que modificaram as práticas alimentares de muitas 

sociedades. 

 Além das mudanças ocasionadas pela produção industrial de alimentos, alguns 

progressos tecnológicos demarcam uma certa homogeneização das dietas alimentares: 

transportes modernos possibilitaram que alimentos ou produtos de âmbito local possam ser 

transportados mais rapidamente de um lugar a outro e fazem com que produtos sazonais, de 

determinados locais, com diferenças climáticas até mesmo entre países, possam ser consumidos 

durante todo o ano; as novas tecnologias aplicadas ao lar, como é o caso das geladeiras e 

congeladores nos lares urbanos, e também rurais, que diminuíram os ritmos sazonais e 

permitem a conservação dos alimentos e a presença de supermercados e hipermercados também 

em áreas rurais  (CONTRERAS, GRACIA, 2011). 

 Outra razão para explicar as transformações alimentares e culinárias, de acordo com 

Contreras e Gracia (2011), se relaciona ao “esnobismo”, no qual impõe-se modelos de cozinha 

“distintas” e consagradas por guias gastronômicos e modernas escolas de cozinha para bares, 

restaurantes e hotéis, servindo para desestabilizar, mesmo que parcialmente, as cozinhas 

regionais. 

 Os filhos também representam um mecanismo de mudança na alimentação, na medida 

que são receptores de um “complexo código de regulamentos alimentares” (CONTRERAS; 

GRACIA, 2011, p. 397) derivado de diversos agentes, como a escola e a televisão, por exemplo. 

Assim sendo, por intermédio das crianças, essas mudanças são introduzidas em suas famílias. 

Levando em conta dois desses agentes, escola e televisão, Contreras e Gracia (2011) 

mencionam que lanches preparados em casa foram substituídos por uma enorme variedade de 

salgados e doces que são excessivamente anunciados na televisão (e as crianças passam muitas 

horas do dia em frente à televisão, em diferentes países do mundo) e podem ser comprados no 
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caminho da escola. Em contrapartida, determinadas práticas se espalharam nas escolas, como é 

o caso de restaurantes coletivos e o convívio com famílias de colegas, colocando-as em contato 

com tradições e práticas culinárias diferentes daquelas de suas próprias famílias. 

 Ainda que o meio familiar seja o primeiro núcleo de integração social do ser humano, 

Contreras e Gracia (2011) acreditam que o aprendizado do gosto alimentar não está 

necessariamente nele, porque não se percebe hoje, em uma sociedade cada vez mais 

individualista e tolerante com as crianças e adolescentes, uma postura firme por parte dos pais 

quanto à resistência dos filhos a consumirem determinados alimentos. Os autores ressaltam 

ainda que as crianças escolhem a marca dos alimentos que serão consumidos em seus lares e 

que os adultos já não consideram mais um dever orientar os gostos das crianças e reconhecem 

que cedem às suas pressões, porque vários produtos foram concebidos para seduzi-los, tanto 

por seu sabor quanto por sua apresentação. “As crianças do século XXI já não aprendem a 

‘gravar’ seus alimentos, mas apenas identificá-los comercialmente” (CONTRERAS; GRACIA, 

2011, p. 398). 

 

 

O mundo infantil é um reino encantado da indústria agroalimentar. As crianças são, 

hoje, um dos principais demandantes alimentares, por determinarem boa parte das 

compras de toda a família. Por outro lado, as crianças menores, de 6 e 7 anos, 

identificam “melhor”, o que mais lhes apetece comer, o que é “mais fácil de comer” 

(massas, croquetes, almôndegas, batatas fritas, sopas de macarrão, etc.): refeições que 

não exigem o uso de faca e garfo, que não são difíceis de mastigar e não exigem uma 

atenção ou vigilância em especial (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p. 399). 

 

 

 Nesta sequência, Contreras e Gracia (2011, p. 399) destacam que “os pais delegam às 

escolas a responsabilidade de educar os gostos de seus filhos, ensinar-lhes a comer bem (de 

tudo)”, já que nelas são preparados cardápios variados e equilibrados. 

 Conforme exposto no início deste tópico, de acordo com Contreras e Gracia (2011) os 

processos de globalização e os padrões de consumo impulsionaram mudanças significativas nos 

hábitos alimentares da sociedade. Segundo eles, as consequências deste processo são a 

homogeneização e a perda da diversidade nos âmbitos econômico, ecológico e cultural. Para os 

autores, “os processos de globalização significaram o desaparecimento de grande quantidade 

de manifestações ou produções de caráter local: desde espécies vegetais e animais até línguas, 

tecnologias e qualquer outro tipo de costumes e instituições socioculturais” (p. 389). As 

mudanças e continuidades apresentadas até aqui representam esse processo, conforme 

mencionamos, com base no pensamento destes autores. 

 Garcia (2003) é outra autora que nos ajuda a compreender a relação dos processos de 

globalização e a cultura alimentar. Ela nos apresenta a relação entre o modo de vida urbano e a 
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comensalidade contemporânea, na medida que “ao comensal é imposta a necessidade de 

reequacionar sua vida segundo as condições das quais dispõe, como tempo, recursos 

financeiros, locais disponíveis para se alimentar, local e periodicidade das compras, e outras” 

(p. 484). Sendo assim, a indústria e o comércio se utilizam destas condições para traçar novas 

modalidades no modo de comer, contribuindo para mudanças no consumo alimentar. 

 Considerando o modo de vida urbano, a comensalidade contemporânea se caracteriza 

pela falta de tempo para o preparo e consumo de alimentos; por novas técnicas de conservação 

e de preparo de alimentos, que reduzem tempo e trabalho; por uma variedade de itens 

alimentares; por deslocamentos para refeições fora do ambiente doméstico; pela variedade de 

produtos oriundos de várias partes do mundo; pela publicidade em torno dos alimentos; pela 

flexibilização de horários para comer, relacionada à variedade de alimentos e, por fim, pela 

individualização dos rituais alimentares (GARCIA, 2003). 

 Garcia (2003) enfatiza que a globalização da economia e a industrialização 

desempenham um papel importante, devido à variedade de produtos e serviços distribuídos em 

escala mundial e ao suporte publicitário envolvido. Neste sentido, verifica-se uma tendência 

gradativa para o consumo de alimentos de maior concentração energética, estimulada pela 

indústria alimentícia através da produção em larga escala de alimentos com realces de sabor, 

altamente energéticos e de custo relativamente baixo. Acrescenta ainda que a globalização não 

atinge apenas a indústria de alimentos, mas também o setor agropecuário, a distribuição de 

alimentos em grandes redes de mercado e em cadeias de lanchonetes e restaurantes.  

 Para fins de contextualização, Garcia (2003) expõe que no início da década de 1990, 

com a abertura de mercado, o Brasil apresentou um crescimento significativo nas importações 

de alimentos: aumentou 409% no período de 1992 a 1995. 

 Talvez a forte tendência no consumo de alimentos industrializados que se observa 

possa explicar sua inserção nos hábitos alimentares dos brasileiros, que foram alvo da Pesquisa 

Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014, com 63 mil 

pessoas em todo o país. A pesquisa revelou que 60% dos alimentos com alto teor de gordura 

fazem parte da alimentação diária da população, onde 37,2% dos entrevistados disseram que 

consomem alimentos muito gordurosos. Entre os homens, esse percentual é de 47,2%. As 

mulheres têm hábitos um pouco mais saudáveis: apenas 28% das entrevistadas admitem que 

consomem alimentos gordurosos. A pesquisa revela ainda que 60,8% das crianças com menos 

de dois anos de idade consomem biscoitos, bolachas e bolos e que 32,3% consomem 

refrigerantes ou sucos artificiais. 
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 A falta de tempo para o preparo e consumo de alimentos também se relaciona ao 

consumo de produtos industrializados. As prateleiras dos supermercados estão repletas de 

opções que se adequam ao modo de vida de grande parte das famílias Brasil afora: lasanha 

congelada, biscoitos doces ou salgados, refrigerante, sucos em caixa, misturas para bolos, 

enfim, uma enorme gama de produtos que oferecem preparo rápido, principalmente se aliado a   

tecnologias, como o microondas, com sabores agradáveis e  sem a necessidade de sujar louça. 

Esses produtos vendem também facilidade, agilidade e representam ganho de tempo para 

realizar outras atividades.   

 Este acelerado modo de viver contemporâneo também atinge as crianças. Momo 

(2009) ressalta que ele está presente tanto nas práticas de alimentação quanto no uso de 

tecnologias, em um mundo onde a obsessão pelo imediato se encaixa na grande quantidade de 

alimentos que podem ser preparados “num passe de mágica”. Com “água quente tem-se purês 

de batatas, macarronadas, sopas, gelatinas, pudins e bebidas” (p. 197); com água gelada, 

“podem-se preparar sucos de “frutas” e até sorvetes”. A obsessão pelo imediato também pode 

ser notada com a expansão das redes de fast-food. “Como o tempo é um elemento-chave no 

mundo contemporâneo, os fast-foods são ágeis, poupam o tempo de preparo e de ingestão e são 

deslocáveis para qualquer espaço” (GARCIA, 2003, p. 489). 

 Mello (2017), ao discorrer sobre os hábitos alimentares de crianças, expressa que os 

aspectos alimentares e nutricionais têm sido afetados pelas mudanças sofridas nos padrões de 

vida e nas características socioeconômicas das famílias brasileiras, de maneira que o grau de 

vulnerabilidade das crianças, na primeira infância, pode estar relacionado aos recursos materiais 

e educacionais de suas famílias. A autora ressalta que os padrões da cultura alimentar devem 

ser respeitados e valorizados, para que nas ações compartilhadas, as crianças sejam menos 

influenciadas por sabores artificiais que fazem dos alimentos industrializados, aparentemente 

agradáveis ao paladar, uma opção padronizada. Frente a essa padronização do paladar, as 

crianças precisam ter a oportunidade de vivenciar a experiência e o prazer dos sabores, até 

mesmo para que compreendam a necessidade de uma escolha saudável como possibilidade de 

prevenir as consequências relacionadas aos excessos dietéticos (MELLO, 2017). 

 

3.3.1 Discursos sobre alimentação saudável 

 

 No desenvolvimento deste trabalho, percebemos que os discursos em torno da 

alimentação são variados e que a formação de hábitos alimentares é constituída por tipos de 
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alimentação, que representam aquilo que comemos, a forma que comemos e onde comemos. 

Como as pessoas não se alimentam da mesma forma, nos propomos a trazer alguns desses 

estilos, associados ao ideário de uma alimentação saudável, que muitas vezes parte de sua 

relação com a saúde.  

 No tópico anterior, apresentamos o pensamento de Garcia (2003) para tratar das 

mudanças na alimentação oriundas do processo de globalização. Outra importante discussão 

trazida pela autora está na preocupação das ciências da saúde, desde que estudos 

epidemiológicos passaram a indicar a relação entre a dieta39 afluente, com relação a algumas 

doenças crônicas associadas à alimentação, fazendo com que o setor sanitário passasse a propor 

mudanças nos padrões alimentares. 

 A dieta afluente, de acordo com Garcia (2003, p. 484), é “caracterizada por um excesso 

de alimentos de grande densidade energética, ricos em gordura e em açúcar refinado simples, e 

por uma diminuição no consumo de carboidratos complexos (fonte importante de fibras 

alimentares) [...]” e é justamente este tipo de dieta que tem se expandido em momentos de 

prosperidade econômica. 

 Pela relação de algumas doenças crônicas à alimentação, das ciências da saúde se 

derivam muitos dos diálogos em torno da alimentação saudável, inclusive no que diz respeito 

ao seu conceito. Entretanto, como aponta Cruz (2011), a grande questão que surge diante dessa 

conceituação é a fragmentação entre o biológico e o social, de modo que cada vez mais é dada 

ênfase ao discurso biológico, relativo à nutrição, em detrimento do que tem significado e 

contextualização social, que é a comida. Dessa forma, para a autora, a ideia de alimentação 

saudável se estabelece como integrante do modelo medicalizado de atenção à saúde, planejando 

ações sobre as práticas alimentares a partir dos seus componentes nutricionais e buscando 

mudanças objetivando prevenir “doenças prevalentes como a obesidade e as doenças crônicas 

e degenerativas a ela associadas” (p. 50). 

 Apesar dos contrastes econômico e sociocultural entre países pobres e ricos, os 

movimentos observados pelos estudos epidemiológicos sobre consumo alimentar indicam a 

repetição de características semelhantes, isto é, o padrão alimentar antes específico dos países 

desenvolvidos é atualmente alvo de preocupação também dos países em desenvolvimento 

(GARCIA, 2003). Neste sentido, confirmando as menções de Garcia (2003) e Cruz (2011), em 

busca de um conceito de alimentação saudável, encontramos referências apenas em produções 

relacionadas à área da saúde, mas elas não deixam de englobar sua significação social e cultural. 

                                                      
39 Garcia (2003) utiliza o termo dieta por considerar que este seja o termo que melhor representa a perspectiva 

atual de alimentação saudável, quer dizer, quando a alimentação é associada à prevenção de doenças. 
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 De acordo com a Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição – CGPAN, 

em publicação do Ministério da Saúde, “uma alimentação saudável deve ser baseada em 

práticas alimentares que assumam a significação social e cultural dos alimentos como 

fundamento básico conceitual.  Neste sentido é fundamental resgatar estas práticas, bem como 

estimular a produção e o consumo de alimentos saudáveis regionais (como legumes, verduras 

e frutas), sempre levando em consideração os aspectos comportamentais e afetivos relacionados 

às práticas alimentares” (BRASIL, 2005). A publicação expõe ainda que “uma alimentação 

saudável, de um modo geral, deve favorecer o deslocamento do consumo de alimentos pouco 

saudáveis para alimentos mais saudáveis, respeitando a identidade cultural-alimentar das 

populações ou comunidades” (BRASIL, 2005). 

  O Guia Alimentar para a População Brasileira, outra produção do Ministério da Saúde, 

se apresenta como um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis.  

Compreendemos este documento como uma política pública para a alimentação, inclusive nas 

escolas. O Guia Alimentar representa uma possibilidade de enfrentamento a um cenário de 

mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais das últimas décadas e que impactaram as 

condições de saúde e nutrição dos brasileiros, como é o caso da desnutrição, do sobrepeso, da 

obesidade e de doenças crônicas (BRASIL, 2014). 

  A primeira versão do documento, lançado em 2006, que tem como subtítulo 

Promovendo uma alimentação saudável, apresentou as primeiras diretrizes alimentares oficiais 

para a população brasileira e destacou que: 

 

 

Uma vez que a alimentação se dá em função do consumo de alimentos e não de 

nutrientes, uma alimentação saudável deve estar baseada em práticas alimentares que 

tenham significado social e cultural. Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e 

textura e todos esses componentes precisam ser considerados na abordagem 

nutricional. Os nutrientes são importantes; contudo, os alimentos não podem ser 

resumidos a veículos deles, pois agregam significações culturais, comportamentais e 

afetivas singulares que jamais podem ser desprezadas. Portanto, o alimento como 

fonte de prazer e identidade cultural e familiar também é uma abordagem necessária 

para a promoção da saúde (BRASIL, 2006, p. 15, grifos nossos). 

 

 

 A segunda edição do Guia Alimentar, publicado em 2014, passou por um processo de 

consulta pública por diversos setores da sociedade e foi reformulado, trazendo novas 

recomendações, que se justificam pelas transformações sociais vivenciadas pela sociedade 

brasileira, de modo a considerar que: 

 

 

A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a 

garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática 
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alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar 

em acordo com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura 

alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico 

e financeiro; harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da 

variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas 

adequadas e sustentáveis (BRASIL, 2014, p. 8, grifos nossos). 

 

 

 Em comparação à primeira edição do Guia Alimentar, percebemos que na segunda 

edição a compreensão de alimentação saudável se expandiu, inclusive modificando a 

terminologia para alimentação adequada e saudável. Os aspectos biológico, social e cultural 

são contemplados, adicionando a acessibilidade do ponto de vista físico e financeiro, além de 

indicar que este tipo de alimentação deve se relacionar a práticas produtivas adequadas e 

sustentáveis. 

 O Guia Alimentar destaca que uma alimentação adequada e saudável deriva de um 

sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, no qual os sistemas de produção 

e distribuição promovam justiça social e protejam o ambiente (BRASIL, 2014). 

 De modo geral, as orientações do Guia Alimentar apontam que uma alimentação 

adequada e saudável propõe que alimentos in natura40 ou minimamente processados41, em 

grande variedade e predominantemente de origem vegetal, sejam a base da alimentação, e que 

o uso de alimentos processados42 deve ser limitado e em pequenas quantidades. Alimentos 

ultraprocessados43 devem ser evitados, para que aspectos como a combinação de alimentos, a 

forma de preparo e as características do modo de comer sejam levados em consideração, 

influenciando o bem-estar e a saúde. (BRASIL, 2014). 

 Comer carne, não comer carne, consumir alimentos orgânicos, alimentos com glúten 

ou sem glúten... O que seria uma alimentação saudável? Veganos ou vegetarianos se alimentam 

de forma mais saudável por não consumirem carne ou produtos de origem animal? Alimentos 

com glúten devem ser evitados para que se tenha uma alimentação saudável? Esses 

                                                      
40 São alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a 

natureza (BRASIL, 2014). 
41 Correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não 

comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, 

congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras 

substâncias ao alimento original (BRASIL, 2014, p. 29). 
42 Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso 

culinário a alimentos in natura para torna-los duráveis e mais agradáveis ao paladar (BRASIL, 2014, p. 38). 
43 São formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, 

gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido 

modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão (corantes, 

aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades 

sensoriais atraentes) (BRASIL, 2014, p. 41). 

. 
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questionamentos se fazem presentes quando tratamos de alimentação saudável e em muitos dos 

discursos que são produzidos pelo senso comum e que aparecem em profusão nas mais diversas 

mídias.  

 A alimentação vegana, muitas vezes confundida com a vegetariana, se configura como 

um estilo alimentar que exclui “todos os ingredientes de origem animal, como ovos, laticínios 

e mel (e qualquer tipo de carne, evidentemente), além de itens que contenham ingredientes de 

origem animal” (BRÜGGER, 2009, p. 206). Neste contexto, o veganismo é uma postura, 

considerada por muitos como radical, que não engloba apenas a alimentação, mas a utilização 

de quaisquer produtos que tenham sido testados em animais ou que os tenha explorado. De 

acordo com Brügger (2009), é praticamente impossível ser estritamente vegano, considerando 

que nossa sociedade usa derivados de animais nos mais diversos setores produtivos, contudo, 

no que diz respeito à alimentação, “a dieta vegana, em escala planetária, promoveria o resgate 

e a manutenção das diversidades gen(éticas) de uma forma muito mais eficiente do que 

quaisquer atividades e projetos que hoje visam a essa finalidade” (p. 208), contemplando outras 

dimensões fundamentais para o alcance da sustentabilidade” (BRÜGGER, 2009). 

 O padrão alimentar vegetariano caracteriza-se pelo não consumo de carnes, de nenhum 

tipo. “Grãos de cereais, frutas, hortaliças, leguminosas, nozes e sementes formam a base das 

dietas vegetarianas com quantidades variadas de produtos de leite (laticínios), com ou sem 

ovos” (p. 366). Existe também o vegetarianismo estrito ou puro, que se assemelha ao vegano, 

por não consumir produtos provenientes do reino animal. “Há os lacto-vegetarianos que 

consomem leite e laticínios, assim como os ovolactovegetarianos, que incluem os ovos na sua 

alimentação” (COUCEIRO; SLYWITCH; LENZ, 2008, p. 366). Pelo fato de não consumirem 

carne, as dietas vegana e vegetariana são consideradas por muitos um modelo de alimentação 

saudável.  

 Muito se tem falado sobre o consumo de alimentos orgânicos, associados a uma 

alimentação saudável. Esses tipos de alimentos ganharam grande destaque em programas 

televisivos e na Internet, que mostram os benefícios, funcionalidades e a sustentabilidade que 

os envolve. 

 A produção e o mercado de produtos orgânicos vem se expandindo, 

internacionalmente e no Brasil, durante os anos de 1990 (GUIVANT, 2003), e estão se tornando 

uma tendência no Brasil, experimentando aqui um notável crescimento. De acordo com dados 

do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (ORGANIS), em 2017, o setor de 

orgânicos, incluindo alimentos in natura e industrializados, cosméticos e têxtil, faturou R$ 3,5 
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bilhões apenas no mercado nacional. Para fins de comparação, em 2010, o valor arrecadado foi 

de R$ 500 milhões.  

 Os produtos orgânicos, que podem ser in natura ou processados, são aqueles obtidos 

em um sistema orgânico de produção agropecuária ou originários de processo extrativista 

sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Para fins de comercialização, esses produtos 

devem ser certificados por organismos credenciados ao Ministério da Agricultura, sendo 

dispensados da certificação aqueles que forem oriundos de agricultura familiar, que, no entanto, 

devem estar cadastrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ‒ MAPA 

(BRASIL, 2016).  

 O consumo de produtos orgânicos no Brasil foi alvo de uma pesquisa44 realizada em 

2017 pela ORGANIS e pelo instituto de pesquisa e opinião pública Market Analysis, revelando 

que uma parcela importante da população urbana é consumidora destes produtos: 15% 

compram esses alimentos com regularidade nas grandes capitais. Os benefícios para a saúde 

são a principal motivação para o consumo de orgânicos: 64 % dos entrevistados fizeram essa 

menção. Indicações de consumo de orgânicos da mídia e de profissionais da saúde também se 

destacam no que diz respeito à motivação para o consumo. Outras vantagens reconhecidas pelos 

consumidores são a contribuição ao meio ambiente e as melhores características dos produtos 

se comparados aos convencionais. Alface é o alimento mais consumido (1 em cada 3 

consumidores). Verduras, legumes e frutas são os alimentos mais consumidos. O supermercado 

é o local mais comum para a compra de orgânicos, mas as feiras também atendem a uma parcela 

importante desse mercado. 

 A abordagem das alergias e intolerâncias45 alimentares também estão muito em voga 

atualmente. Isso não quer dizer que elas não existiam, mas estão mais aparentes nos últimos 

anos. Em recente publicação da BBC46, foi informado que a frequência das alergias alimentares 

aumentou nos últimos 30 anos, principalmente nas sociedades industrializadas. A publicação 

da BBC menciona ainda que o aumento das alergias não está relacionado apenas ao fato de a 

sociedade estar mais consciente delas e de melhores possibilidades de diagnosticá-las, mas 

também há evidências que o aumento da sensibilidade aos alimentos esteja relacionado a fatores 

                                                      
44 A pesquisa foi realizou 905 entrevistas domiciliares, em 9 cidades de 4 regiões do Brasil com foco na população 

urbana. 
45 Alergia alimentar é uma reação adversa a um alimento, desencadeando um mecanismo imunológico, podendo 

ser leve ou grave. Na intolerância, considerada menos grave, o organismo é incapaz de fazer a digestão do alimento, 

provocando mal-estar, desconforto, gases e distensão abdominal. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2012/07/entenda-diferenca-entre-

alergia-e-intolerancia-alimentar.html> Acesso em 20 Dez. 2018. 
46 Emissora de TV, rádio e plataforma digital de informações na internet. 
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ambientais e ao estilo de vida ocidental ‒ poluição, mudanças na dieta, menos exposição a 

micróbios ‒, mais propensas a ocorrer em áreas urbanas. Os tipos de alergia mais comuns são 

a lactose, a glúten e a ovo. 

 As alergias e intolerâncias alimentares existem e não cabe questioná-las, mas, diante 

delas surgiram informações que atrelam lactose, ovos, glúten e outros alimentos a uma forma 

não saudável de se alimentar e que trariam malefícios a todos, indo no movimento contrário do 

que se tem como alimentação saudável e adequada. Exceto pelos indivíduos que são realmente 

alérgicos ou intolerantes a esses tipos de alimentos, não há nenhuma evidência científica de que 

eles não são saudáveis, engordam, causam espinhas etc. A questão central em torno disso é o 

modismo e as alegações do senso comum, fazendo com que, várias pessoas, mesmo sem o 

diagnóstico, deixem de consumir leite e seus derivados sem ao menos apresentarem sintomas 

de alergia ou intolerância. 

 Diante de uma multiplicidade de discursos, a indústria alimentícia festeja. Para 

satisfazer às mais diversas necessidades dos consumidores, contamos com uma imensa gama 

de produtos alimentícios,   saudáveis ou não,  para vegetarianos ou veganos, de produtos 

orgânicos ou não, para alérgicos ou intolerantes a lactose, ovos e glúten, ou para aqueles que 

leram na internet que glúten engorda, que lactose causa espinha, enfim, uma infinidade de 

produtos são criados para atendê-los. E como a cultura do consumo precisa se reinventar, 

“vender” o saudável também se faz presente e das mais diversas formas, nas feiras livres ou nas 

prateleiras dos supermercados.  

 

3.4 A ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL E ADEQUADA PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE PRÁTICA 

ALIMENTAR 

 

 Accioly (2009) afirma que é reconhecido o papel da alimentação na promoção de 

saúde e proteção contra doenças, e que a alimentação inadequada em etapas precoces da vida 

acarreta consequências na vida adulta. A autora ressalta que os hábitos alimentares, via de regra, 

são estabelecidos durante os primeiros anos de vida, sendo estes parte da cultura e identidade 

dos povos e nações, modificáveis por questões econômicas, sociais e culturais. 

 Especialmente sobre a alimentação na infância, Accioly (2009) sinaliza que esta sofre 

forte influência do padrão familiar, considerado o primeiro núcleo de integração social do ser 

humano. Posteriormente, ocorre a influência de outros grupos sociais dentre eles, o espaço 

escolar e a publicidade na área de alimentos, se apresentam de forma mais marcante. 
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 No que diz respeito ao ambiente escolar, Accioly (2009) aponta que este, ao ser um 

espaço de convivência e de troca de vivências, pode fazer com que as experiências obtidas nele, 

através da merenda escolar, sejam levadas ao núcleo familiar. Neste sentido, a alimentação no 

ambiente escolar é regida por algumas políticas públicas que visam proporcionar às crianças, 

neste espaço, alimentação saudável e adequada. 

 De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal Brasileira, a alimentação é um 

dos deveres do Estado para com a educação. Objetivando garantir o direito à alimentação do 

educando (BRASIL, 1988), e visando assegurar sua permanência na escola, foi criado o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (BRASIL, 2009). 

 O PNAE é um programa que visa oferecer alimentação escolar e ações de educação 

alimentar e nutricional aos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas 

federais, estaduais, municipais e distritais, filantrópicas e em entidades comunitárias 

(conveniadas com o poder público). O governo federal repassa a estados, municípios e escolas 

federais, valores financeiros de caráter suplementar, sendo estes efetuados em 10 parcelas 

mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de 

matriculados em cada rede de ensino e efetuado diretamente aos estados e municípios, com 

base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. O valor repassado pela 

União a estados e municípios é estabelecido de acordo com a etapa e modalidade de ensino 

(FNDE/MEC). 

 O atendimento da alimentação escolar está disposto na Lei nº 11.947/2009. Entende-

se alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua 

origem, durante o período letivo. A referida legislação cita ainda que o PNAE tem por objetivo 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações 

de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades 

nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 2009).  

 O processo de aquisição de alimentos no âmbito do PNAE deve obedecer ao cardápio 

planejado por nutricionista e realizado, sempre que possível, no mesmo ente federativo em que 

se localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos (BRASIL, 

2009). 

 O programa determina que o cardápio escolar deve respeitar os hábitos alimentares 

locais e culturais, atendendo as necessidades nutricionais específicas, conforme percentuais 

mínimos estabelecidos no artigo 14 da Resolução nº 26/2013. 
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 Considerando que a alimentação escolar é um direito dos alunos da educação básica 

pública e dever do Estado, a Resolução nº 26/2013, possui como diretrizes: o emprego da 

alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que 

respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o 

crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 

conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de 

atenção específica; a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e 

o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional; a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de 

educação básica; a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das 

ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta 

da alimentação escolar saudável e adequada; o apoio ao desenvolvimento sustentável, com 

incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local 

e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, 

priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; e o direito 

à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com 

acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de 

saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem em 

vulnerabilidade social (BRASIL, 2013). 

 Para a aquisição dos gêneros alimentícios para o PNAE, a Resolução nº 26/2013 

determina que esta deve ser realizada por meio de licitação pública e que do valor total 

repassado pelo FNDE, 30% (trinta por cento) deve ser investido na compra direta de produtos 

da agricultura familiar, visando estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das 

comunidades, dispensando processo licitatório para tal (BRASIL, 2013).  

 Para acessar o PNAE, a escola beneficiária deve estar cadastrada no Censo Escolar 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP/MEC).  

 Sobre as proibições e restrições, é vedada a aquisição de bebidas com baixo valor 

nutricional, tais como refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de 

xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares. 

Alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais alimentos 

embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o 
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consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição) são restritos, 

de acordo com a Resolução nº 26/2013 (BRASIL, 2013). 

 Na Política Nacional de Promoção da Saúde, a alimentação saudável no espaço escolar 

também é mencionada e possui como objetivos o desenvolvimento e implementação de ações 

para sua promoção, através de iniciativas que favoreçam o acesso a essa temática nas escolas 

públicas e privadas. Dentre elas, a produção e distribuição de material para a inserção da 

alimentação saudável como tema transversal no conteúdo programático e do lançamento do 

guia “10 passos da alimentação saudável na escola”. São eles: 

1º passo: A escola deve definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para 

favorecer escolhas saudáveis.  

2º passo: Reforçar a abordagem da promoção da saúde e da alimentação saudável nas 

atividades curriculares da escola.  

3° passo: Desenvolver estratégias de informação às famílias dos alunos para a promoção 

da alimentação saudável no ambiente escolar, enfatizando sua co-responsabilidade e a 

importância de sua participação neste processo. 

 4° passo: Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na 

escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, adequando os locais de produção e 

fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação e garantindo a oferta 

de água potável.  

5° passo: Restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos em 

gorduras, açúcares e sal. 

 6° passo: Desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola.  

7° passo: Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, com 

ênfase nos alimentos regionais.  

8º passo: Auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções 

saudáveis por meio de estratégias que estimulem essas escolhas.  

9° passo: Divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando 

informações e vivências.  

10° passo: Desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares 

saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional dos escolares, com ênfase em 

ações de diagnóstico, prevenção e controle dos distúrbios nutricionais (BRASIL, 2010). 

 Apesar da existência de políticas públicas que apontam para a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis e sustentáveis no ambiente escolar, como vimos acima, podem ocorrer 

outras formas de oferta sem compromisso com os princípios da alimentação saudável, como é 
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o caso das cantinas no interior das próprias escolas e do comércio ambulante nos arredores das 

instituições, que normalmente oferecem opções de baixo valor nutricional (ACCIOLY, 2009). 

 No município do Rio de Janeiro, no ano de 2004, foi criada a Portaria 02/2004, da I 

Vara da Infância e Juventude, que coibia a comercialização de alimentos não saudáveis no 

ambiente escolar. A mesma foi logo suspensa, pois gerou uma série de discussões. 

 Medida semelhante foi tomada no Distrito Federal, que, através do Decreto nº 

36900/2015, regulamenta a Lei nº 5.146, de 19 de agosto de 2013, estabelecendo diretrizes para 

a promoção da alimentação adequada e saudável nas redes pública e privada de ensino, na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 A referida lei entende que o ambiente escolar compreende as cantinas comerciais no 

interior das escolas, as ações realizadas dentro da própria escola para arrecadação de fundos 

para a promoção de festas, eventos, comemorações, entre outros, e na área contígua aos 

estabelecimentos de ensino, assim entendida uma faixa de 50 metros de extensão a partir dos 

portões de acesso de estudantes do local em que se situar a escola. Cabe ressaltar que as 

disposições deste Decreto não se aplicam às comemorações e festas realizadas dentro do 

ambiente escolar, desde que estas integrem o Projeto Político Pedagógico. Quanto à proibição 

da comercialização de produtos, o artigo 3 determina que: 

 

 

Art. 3º Fica proibida a comercialização dos produtos a seguir relacionados no 

ambiente escolar: 

I - balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados, chocolates, algodão doce e 

confeitos em geral; 

II – refrigerantes, refrescos artificiais e bebidas achocolatadas; 

III – salgadinhos industrializados e biscoitos salgados tipo aperitivo; 

IV – frituras em geral; 

V – pipoca industrializada e pipoca com corantes artificiais; 

VI - bebidas alcoólicas, cerveja sem álcool e bebidas que contenham taurina ou 

inositol; 

VII – alimentos industrializados cujo percentual de calorias provenientes de gordura 

saturada ultrapasse 10% (dez por cento) das calorias totais. 

§1º Fica proibida a instalação de vendedores ambulantes que comercializem produtos 

proibidos dentro da área contígua mencionada no inciso V do artigo 2º deste Decreto. 
1§2º Excetuam-se deste artigo todos os estabelecimentos comerciais em 

funcionamento antes da publicação deste Decreto, que estejam localizados na área 

definida pelo inciso V, do art. 2º (NR). (Alteração dada pelo Decreto nº 37.346, 

publicado no DODF de 18/05/2016, p. 9) (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

 

 

 Outros aspectos importantes desta legislação são a proibição da exposição, no 

ambiente escolar, de qualquer material publicitário sobre alimentos não saudáveis relacionados 

no artigo 3, e a priorização na oferta de refeições gratuitas do Programa de Alimentação Escolar 

nas escolas da rede pública de ensino em detrimento do comércio de alimentos no ambiente 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/e3ce5c3e04924ae783b22ee02329415f/Decreto_36900_23_11_2015.html#sdfootnote1sym
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escolar. As escolas podem utilizar o Projeto “Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia” 

como ferramenta pedagógica para as atividades de educação alimentar e nutricional, desde que 

constem no Plano Político Pedagógico de cada instituição de ensino. Ações de formação 

continuada pela Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação em parceria com a 

Coordenação de Alimentação Escolar e a Coordenação de Saúde Escolar devem ser 

implementadas, incluindo a temática da alimentação adequada e saudável na escola numa 

perspectiva transversal e interdisciplinar (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

 Retomando a discussão em torno da Educação Infantil enquanto experiência da 

Infância Contemporânea presente no segundo capítulo, focamos agora na alimentação 

oferecida às crianças no espaço escolar, mais precisamente nas práticas alimentares 

oportunizadas a elas no contexto desta etapa de ensino. 

 Ao observar o espaço da creche e seu papel na formação de práticas alimentares, 

Holland (1999), com um olhar do campo da Nutrição, definiu como prática alimentar:  

 

 

o conjunto de ações ligadas ao ato de comer, desde a escolha e presença de 

determinados alimentos, com suas variações de qualidade, quantidade e frequência, 

bem como os tipos de preparações e as temperaturas servidas, como também o 

ambiente físico e emocional do refeitório, o que inclui as interações sociais e 

psicológicas entre crianças e adultos (1999, p. 19). 

 

 

 De acordo com Holland (1999), a alimentação e os momentos da refeição têm um valor 

simbólico muito forte em nossas mentes quando somos crianças, de modo que através da 

comida, absorvemos as primeiras noções de desejo e satisfação, recompensa e castigo, controle 

e disciplina. A autora complementa que o momento das refeições, e em companhia de outras 

pessoas, se configura como um ritual, já que é uma ação que se repete, que se estabelece 

antecipadamente, em ambiente coletivo e a partir de regras, de modo a compor os hábitos, como 

comer em horários regulares. Este momento apresenta inúmeras possibilidades de interação 

entre as crianças. 

 Holland (1999) enfatiza ainda que: 
 

 

As maneiras, o agir da mesma forma, fazem com que um grupo entre em harmonia. 

O grupo cria a cultura, que é dinâmica, e as pessoas desse grupo são os blocos de 

construção da sociedade. Os hábitos formados pela comida tornam-se tradição, pois 

um gosto adquirido é difícil de se perder; gostos e cheiros conhecidos do passado 

fazem também lembrar de acontecimentos relacionados a eles (HOLLAND, 1999, p. 

37). 
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 Diante do exposto, compreendemos que existem políticas públicas que visam regular 

a alimentação das crianças no espaço escolar e que neste espaço, as crianças experenciam 

práticas alimentares em convívio com outras crianças e adultos, o que nos leva a compreender 

que a escola é um espaço de formação de hábitos alimentares, e de acordo com as políticas 

públicas, de alimentação saudável e adequada. 

 

3.5 A PUBLICIDADE E A ALIMENTAÇÃO INFANTIL 

 

  No segundo capítulo tratamos da publicidade direcionada ao público infantil de uma 

forma mais ampla; neste tópico, nos voltamos para a publicidade na alimentação infantil.  

 

 

Mais de dois terços dos comerciais sobre alimentos veiculados na televisão se referem 

a produtos comercializados nas redes de fastfood, salgadinhos ‘de pacote’, biscoitos, 

[...]bolos, cereais matinais, balas e outras guloseimas, refrigerantes, sucos adoçados e 

refrescos em pó, todos esses ultraprocessados (BRASIL, 2014, p. 118). 

 

 

  A afirmação acima, contida no Guia Alimentar para a População Brasileira, destaca a 

publicidade de alimentos e que tipo de alimentos ela visa propagar. Além dos comercias 

difundidos na televisão, o documento menciona outras estratégias utilizadas pelas indústrias de 

alimentos para promover seus produtos: comerciais no rádio, anúncios de jornais e revistas, na 

Internet, em amostras grátis de produtos, ofertas de brindes, descontos e promoções, colocação 

de produtos em locais estratégicos dentro dos supermercados e embalagens atraentes (BRASIL, 

2014).  

  Ainda no Guia Alimentar, a publicidade de alimentos ultraprocessados é apontada 

como obstáculo para a alimentação, na medida que os comerciais destes tipos de alimentos 

predominam, além de oferecerem informações incorretas ou incompletas sobre alimentação, 

atingindo, sobretudo, crianças e jovens. Quando direcionada às crianças, o documento assinala 

que a publicidade, através dos meios de comunicação, como televisão e Internet, utiliza os 

elementos que elas mais gostam, como personagens, heróis, pessoas famosas, interferindo em 

seus hábitos de consumo e influenciando nas escolhas de compras das famílias (BRASIL, 

2014). “É comum ver, na televisão, a publicidade explorando e reverenciando a imagem de 

crianças, personagens e bebês cheios de ‘dobrinhas’, como sinônimos de saúde, na intenção de 

aumentar a participação da indústria e do comércio de alimentos infantis no setor econômico” 

(DEL PRIORE, 1999 apud MELLO, 2017, p. 115). 
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  A utilização de personagens, heróis e pessoas famosas é uma prática comum no mundo 

da publicidade infantil, inclusive em produtos alimentícios. “As meninas superpoderosas 

(personagem de um desenho animado) são capazes de produzir desejos nas meninas em termos 

de vestuário, alimentação, [...]” estando presentes em bolinhos ou biscoitos (MOMO, 2007, p. 

67). Suas imagens [das meninas superpoderosas] “podem ser encontradas nos mais diversos 

‘locais’: supermercados, [...] padarias, bares, festas de aniversário infantil, alimentos, escolas, 

etc.” (MOMO, 2007, p. 70). 

  A respeito da marca dos produtos, Momo (2007), baseada em Klein (2003), entende 

que os consumidores compram marcas, logomarcas e ícones, onde a imagem do produto 

começa a ser fabricada junto com o próprio produto, de modo que “existem empresas que 

sempre compreenderam que estavam vendendo marcas antes de produtos. [Como] Coca-Cola, 

Pepsi, McDonald´s, Burger King e Disney [...]” (KLEIN, 2003, p. 41 apud MOMO, 2007, p. 

68). 

  A publicidade nos enreda com opções de produtos que se renovam constantemente, de 

acordo com os discursos em voga na sociedade. Se hoje ser vegetariano é sinônimo de ser 

saudável, amanhã as prateleiras dos supermercados estarão repletas de opções para esses 

consumidores, sob a alegação de agradar a todos os públicos e todos os paladares. E assim, a 

publicidade cumpre seu papel de dar vida a marcas, consequentemente a seus produtos. 

 

 

A pulverização da alimentação pela publicidade se expressa através da sucessão de 

produtos e mundos que nos são apresentados a cada dia. Ora somos saudáveis porque 

comemos tal biscoito; em outro momento, somos as melhores mães quando 

oferecemos tal alimento aos nossos filhos; mais adiante somos felizes se consumimos 

tal bebida. Produtos que ganham humanidade através da publicidade e que passam a 

nos dizer quem somos, sem que tenhamos lugar ativo nesse mundo, cuja construção 

escapa à nossa ação (ROCHA, 2006 apud VILLAGELIM, 2009, p. 73). 

 

 

 De acordo com Linn (2006), a vida das crianças é inundada pelo marketing de 

alimentos. “Quando o assunto é comida, as crianças são alvo para tudo, de jogos de damas 

comestíveis a pirulitos movidos por pilha” (LINN, 2006, p. 127). Grande parte dos comerciais 

assistidos por elas são de alimentos, e em sua maioria de alimentos com alto teor calórico, de 

gordura, sal e/ou açúcar. Os filmes e muitos programas contem anúncios que trazem promoções 

de alimentos fora das telas, associando-os a uma marca que será encontrada nas prateleiras dos 

supermercados. Esse tipo de ligação, segundo Linn, é planejado para que as crianças possam 

fazer escolhas de alimentos associados aos seus personagens de TV e de filmes prediletos e 

para que também sejam continuamente lembradas dos produtos. 
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 A publicidade de alimentos é eficaz, segundo Linn. “Os pedidos das crianças, as 

noções erradas sobre nutrição e o aumento do consumo calórico se mostraram ligados à 

publicidade na televisão” (p. 131). A diversão é um elemento do marketing de alimentos 

direcionados às crianças e a estratégia central de muitas dessas campanhas é convencer pais e 

filhos de que esses alimentos são uma necessidade, mesmo que   não sejam uma boa fonte de 

nutrientes (LINN, 2006). Nesta perspectiva, a autora entende o marketing de alimentos como 

um dos fatores de causa da obesidade infantil. 

 Esse entendimento também se faz presente na pesquisa Targeting Children With 

Treats (Alvejando crianças com guloseimas) de 2013, divulgada pelo Projeto Criança e 

Consumo/Instituto Alana. A pesquisa aponta que as crianças que já têm sobrepeso aumentam 

em 134% o consumo de alimentos com altos teores de sódio, gorduras trans e saturadas e açúcar, 

quando expostas à publicidade destes produtos. 

 Na compreensão da eficácia da publicidade, famílias, escolas e poder público precisam 

estar atentos aos efeitos de uma alimentação inadequada às crianças, que estão em fase de 

desenvolvimento e em formação de hábitos alimentares, e necessitam, principalmente na 

primeira infância, experenciar novos sabores, texturas e aromas e compreender que suas 

escolhas alimentares podem ter consequências em sua saúde. 
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4 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO: AS ESCOLHAS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo, apresentamos os caminhos percorridos por esta pesquisa, a partir das 

escolhas empíricas a respeito do local, dos sujeitos envolvidos e dos instrumentos 

metodológicos utilizados para alcançar os objetivos propostos. 

 As motivações para esta pesquisa foram apresentadas na parte introdutória, no entanto, 

abordar infância, consumo e alimentação com um olhar da Educação Ambiental em um mesmo 

trabalho exigiu algumas escolhas que serão tratadas neste tópico. 

 Como o primeiro olhar para esta pesquisa partiu da minha inserção no campo da 

Educação Ambiental, assim como o da orientadora deste estudo, iniciamos este trabalho a partir 

de uma revisão de literatura, que nos permitiu dimensionar como as temáticas do consumo e da 

alimentação vinham sendo abordadas no campo. Neste levantamento, identificamos que existe 

pouca articulação entre ambas as temáticas.  O material coletado nesta etapa encontra-se no 

capítulo anterior, no tópico O consumo e alimentação nas abordagens da Educação Ambiental. 

 Em outra etapa da revisão de literatura, que consistiu em buscar como o consumo e a 

alimentação se articulam com a temática da infância, pude perceber que a relação entre infância 

e consumo tem sido abordada em diversos trabalhos acadêmicos. Alguns dos desdobramentos 

trazidos por eles também se articulavam a esta pesquisa, como é caso da relação mídia e 

consumo e publicidade e consumo. Outros trabalhos me ajudaram a traçar os objetivos da 

pesquisa, além de a embasarem.  

 Esse processo envolveu uma busca na Biblioteca Digital Brasileira de teses e 

dissertações47 (BDTD). Optamos por realizar a busca na BDTD por concentrar as produções 

científicas desenvolvidas em grandes universidades públicas do país. Elencamos como 

palavras-chave infância, criança, consumo, alimentação/alimentar, cultura/cultural/culturais. 

As palavras para refinar a busca foram escolhidas levando em consideração as temáticas do 

estudo e alguns dos referenciais teóricos obtidos para a fase do projeto de pesquisa. 

 Deste modo, 68 trabalhos foram coletados. Com o objetivo de refinar os resultados, 

após a leitura de seus resumos, considerando as perspectivas e diálogos que traziam e que se 

                                                      
47 O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), desenvolveu e coordena a Biblioteca 

Digital Brasileira de teses e dissertações (BDTD), que integra os sistemas de informações de teses e dissertações 

existentes nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil. A busca de dissertações e teses no site da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações considerou o período de 2005 a 2018. 
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articulavam ao que se pretendia desenvolver neste estudo, chegamos a 11 trabalhos, que foram 

analisados em sua totalidade. Desses 11, selecionamos 3 trabalhos que traziam olhares sobre o 

consumo a partir de investigações que se deram na escola e que se alinhavam ao referencial 

teórico coletado para este estudo na fase de projeto. Os mesmos são descritos, de modo 

resumido, a seguir. 

 Joice Araújo Esperança, em sua tese intitulada Ser criança na sociedade de 

consumidores: outros tempos, outras infâncias, buscou investigar a construção das infâncias 

contemporâneas em face da centralidade assumida pelo consumo na organização da vida social.  

A autora nos forneceu algumas reflexões, principalmente pelas conexões que fez sobre infância 

e consumo a partir dos estudos de Bauman, de modo a pensar em como a infância, uma 

construção social, está atravessada pelas mudanças históricas e culturais relacionadas ao 

fenômeno do consumo, implicando no processo de constituição das crianças, seus modos de ser 

e viver, assim como a forma de percebê-las e educá-las na atualidade.  

 Ao analisar as narrativas de crianças sobre o consumo, a tese da autora evidenciou que 

na sociedade de consumo, elas são identificadas e interpeladas como consumidoras nos mais 

diversos espaços, passam a ser posicionadas como agentes informados e conhecedores de 

estilos, tendências e inovações ofertados por diversos segmentos de mercado. A pesquisa de 

Esperança também evidenciou que as formas de lazer infantil se deslocaram para espaços 

privados e comerciais, nos quais utilizam as mais diversas tecnologias e se relacionam ao ato 

de comprar. Importante mencionar que a tese de Esperança também tem um olhar da Educação 

Ambiental e traz alguns apontamentos neste sentido, colocando como um desafio para as 

práticas de Educação Ambiental na atualidade a construção de propostas que potencializem a 

reflexão acerca do consumismo enquanto fenômeno sociocultural, que não se restringe a 

questões de ordem ecológica e a condutas e escolhas privadas. 

 Mídia e consumo na produção de uma infância pós-moderna que vai à escola é o título 

da Tese de Mariangela Momo, que assim como a tese mencionada anteriormente, nos ajudou a 

aparar algumas arestas deste estudo, principalmente por trazer à tona a questão da mídia para 

os debates em torno do consumo. Com o objetivo de realizar uma das leituras possíveis sobre 

como os sujeitos infantis das escolas estudadas vivem a infância sob as condições culturais pós-

modernas, a tese de Momo se apresentou como importante referencial na medida em que trouxe 

uma visão sobre as práticas sociais midiáticas e de consumo. Estas práticas são constituídas e 

constituintes de cultura, e mídia e cultura produzem a cultura cotidiana da qual participamos e 

regulam nossa conduta. Sendo assim, nos levaram a compreender que a mercantilização da 



94 
 

cultura infantil e as próprias configurações do mundo contemporâneo promovem a produção de 

uma nova infância. 

 Visando investigar a relação da infância com o consumo, partindo de suas interações 

entre si e com os adultos e da observação das suas práticas culturais numa escola pública, a 

dissertação de Núbia de Oliveira Santos, intitulada Infância, práticas culturais e consumo: um 

olhar sobre crianças e adultos numa escola pública, apontou que para as crianças que nascem 

inseridas na cultura do consumo, os mecanismos de compra fazem parte de seus cotidianos, 

socializando-as para o consumo. O contexto da pesquisa revelou ainda que as crianças não se 

reconhecem nesse papel.  Este estudo também evidencia o importante papel da TV no contexto 

do consumo, na medida em que interfere na formação cultural das crianças e que se manifesta 

em suas brincadeiras. O aporte teórico utilizado pela autora também nos referenciou no 

desenvolvimento deste estudo ao utilizar Sônia Kramer e Néstor García Canclini. 

  A fim de obter o embasamento teórico sobre as temáticas investigadas, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica para identificar os principais autores que abordam as temáticas da 

infância, do consumo e da alimentação. Deste modo, este estudo tem como referencial teórico 

autores como Sonia Kramer, Zygmund Bauman, David Buckingham, Susan Linn, Fátima 

Portilho, Isleide Fontenelle, Marisa Vorraber Costa, Néstor García Canclini, Jesús Contreras, 

Mabel Gracia, entre outros.  

  A escolha por realizar uma pesquisa no contexto escolar se deu por considerar este 

espaço como um dos primeiros núcleos sociais do ser humano na atualidade, e a educação 

infantil como primeira experiência escolar, possibilitando observar a relação das crianças 

pequenas com o consumo e a alimentação e como a escola lida com essa questão. A opção por 

uma investigação com crianças insere-se neste contexto devido à minha inserção profissional e 

formação acadêmica. 

  O cotidiano de uma escola, as relações criança-criança e criança-adulto, as 

experiências culturais e sociais ali vivenciadas se apresentaram como um cenário ideal para 

desenvolver esta investigação. Além disso, como professora e pesquisadora inserida em um 

programa de Pós-graduação em Educação, enxergo a potência do contexto escolar na 

compreensão de questões contemporâneas e seus atravessamentos na sociedade. 

 Tendo em vista os objetivos deste estudo, optamos por realizar uma pesquisa 

qualitativa por considerarmos que, através desta perspectiva, “um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada” (GODOY, 1995, p. 21). Para a compreensão do fenômeno, Godoy (1995, 
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p. 21) nos diz que “o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir 

da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes”.  

  O contexto escolar na educação infantil apresenta como sujeitos as crianças, os 

professores, a equipe escolar e os familiares das crianças. No intuito de compreender de que 

formas o consumo constrói os hábitos alimentares de crianças de 3 a 5 anos, em uma escola de 

educação infantil em Niterói e como esta lida com essa relação, elegemos tomar como sujeitos 

desta pesquisa as crianças, suas professoras e a gestora da instituição, por considerarmos 

relevantes seus pontos de vista para a pesquisa que desenvolvemos.  

  Nesta lógica, entendemos que uma investigação de caráter qualitativo inspirada em 

instrumentos metodológicos da etnografia seria o melhor caminho a seguir. Esses instrumentos 

seriam a observação participante, análise de documentos e entrevistas, que no caso deste estudo 

trabalhou com as do tipo semiestruturadas. 

  Como esta investigação se relaciona ao conhecimento de “um sistema bem delimitado, 

isto é, uma unidade com limites bem definidos, tal como [...] uma instituição ou grupo social” 

(ANDRÉ, 2012, p. 31), compreendemos que ela se configura como um estudo de caso com 

inspirações etnográficas, porque busca o “conhecimento do particular” (ANDRÉ, 2012, p. 31), 

embora o entendamos como um processo que pode ou não se apresentar em outras instituições. 

 

 

O interesse do pesquisador, ao selecionar uma determinada unidade, é compreendê-la 

como uma unidade. Isso não impede, no entanto, que ele esteja atento ao seu contexto 

e às suas inter-relações como um todo orgânico, e à sua dinâmica como um processo, 

uma unidade em ação (ANDRÉ, 2012, p. 31). 

 

 

  A escolha por utilizar instrumentos metodológicos da etnografia também se justifica 

no pensamento de Sarmento (2008, p. 24), que enfatiza que “os métodos etnográficos são úteis 

para o estudo da infância” por oportunizarem a escuta de diversas vozes e uma participação 

mais direta com as crianças, para justificar a opção por essa escolha metodológica.  

 

 

Quando partimos da perspectiva de que a criança não é só consumidora da cultura 

criada pelos adultos, mas que tanto uns quanto outros participam igualmente de 

maneira ativa na construção, na transformação e na reprodução do mundo que nos 

rodeia, é impossível conceber instrumentos metodológicos na pesquisa que capturem 

o ponto de vista somente dos adultos. É mais necessário ouvir o que as crianças têm a 

dizer sobre si mesmas, sobre os outros e sobre o mundo em que vivem, do que ouvir 

o que os outros têm a dizer sobre elas (HORN, 2013, p. 2). 
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  Quanto ao consumo e a alimentação, conforme o aporte teórico que apresentamos no 

capítulo 3, são entendidos como práticas sociais e culturais, também encontrando na abordagem 

etnográfica elementos para compreendê-los. 

  “A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar 

a cultura e a sociedade” (ANDRÉ, 2012, p. 27), tendo para eles dois sentidos: um conjunto de 

técnicas utilizadas para coletar dados sobre valores, crenças, hábitos e comportamentos de um 

grupo social e um relato escrito resultante do emprego dessas técnicas (ANDRÉ, 2012).  

  Dentre as características de um trabalho do tipo etnográfico em educação, estão o uso 

da observação participante, da entrevista e da análise de documentos, existindo interação entre 

pesquisador e objeto investigado. Nessa perspectiva, o pesquisador é o principal instrumento 

na coleta e análise de dados (ANDRÉ, 2012).  

  André (2012) relata que “a observação é chamada participante porque parte do 

princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 

afetando-a e sendo por ela afetado” (p. 28). Quanto às entrevistas, “têm a finalidade de 

aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados” (p. 28). No que se refere aos 

documentos, são utilizados no sentido de contextualizar o fenômeno. 

  Segundo a autora, uma pesquisa etnográfica tem ainda como característica o 

envolvimento de um trabalho de campo, possibilitando ao pesquisador aproximar-se de pessoas, 

situações, locais e eventos, mantendo com eles contato direto e prolongado. André (2012) cita 

ainda que o período de tempo pode variar, ocorrendo em algumas semanas ou até vários meses. 

  Diante dos argumentos de André (2012), este trabalho não tem a pretensão de 

configurar-se como um trabalho etnográfico, e sim um estudo de caso com inspirações 

etnográficas. 

  As possibilidades de pesquisa no campo ‒ com a opção dada pela escola de investigar 

apenas uma turma e duas professoras ‒, se apresentaram de forma a elegermos que a entrevista 

semiestruturada seria o tipo mais apropriado para compreendermos o ponto de vista da escola 

sobre o fenômeno investigado. Sendo assim, realizamos entrevistas individuais com as duas 

professoras da turma e uma das gestoras da instituição, a partir da elaboração de um roteiro com 

perguntas que levou em consideração os objetivos do estudo e as observações do cotidiano da 

turma que estava em curso. 

  As entrevistas foram realizadas em dias diferentes e ocorreram no mês de setembro de 

2018, de acordo com a disponibilidade das entrevistadas. Foram gravadas em áudio e 
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posteriormente transcritas48. Nos momentos em que as entrevistadas mencionam os nomes reais 

da escola e do grupo no qual trabalham, fizemos a substituição pelo nome fictício que criamos. 

Todas as entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido49, no qual nos 

comprometemos a garantir a privacidade quanto aos dados confidenciais dos envolvidos na 

pesquisa e que os dados coletados nas entrevistas, nas observações de aulas e outros momentos 

da escola, seriam utilizados apenas para fins científicos e arquivados com segurança em arquivo 

pessoal da pesquisadora responsável. Mesmo que as entrevistadas tenham concordado em 

identificá-las nesta pesquisa, achamos pertinente utilizar nomes fictícios para nomeá-las a fim 

de proteger suas identidades e possíveis conflitos que suas falas pudessem ocasionar. 

  Na busca por identificar as percepções das crianças quanto à relação entre o consumo 

e alimentação no contexto escolar e por entender que a escuta de suas vozes e a observação de 

seus cotidianos é de extrema importância em uma pesquisa que as envolva, realizei observações 

durante 11 semanas (de 13 de junho de 2018 a 04 de outubro de 2018). Essas observações 

envolveram todas as atividades que o Grupo Estrela realizou nos dias em que lá estive (às 

quartas-feiras e quintas-feiras, do horário de entrada até a saída) e excepcionalmente em uma 

segunda-feira que antecedeu o recesso de julho, quando foi realizada uma mostra pedagógica 

com as produções do primeiro semestre. 

  Nessas observações, chamadas de participantes “há um destaque para o pesquisador 

visto como observador participante da vida cotidiana do grupo em foco” (HORN, 2013, p. 3). 

Deste modo, “ao observar, o pesquisador descreve atividades e situações, construindo 

significado para elas, pois esteve presente na sua movimentação, nas interações e nas relações 

estabelecidas com os sujeitos investigados” (HORN, 2013, p. 3). 

  A observação participante, segundo Cohn (2005, p. 26), consiste “numa interação 

direta e contínua de quem pesquisa com quem é pesquisado”, tendo caráter dialógico e de 

interação”. Esta técnica pode ainda ser complementada com outros recursos, tais como coleta 

de desenhos e histórias elaboradas pelas crianças e registros audiovisuais (COHN, 2005). Assim 

sendo, realizei observações e também interagi com as crianças, através de diálogos que se 

deram, em diversos momentos, por iniciativa das mesmas. Não foi necessário “forçar” nenhum 

tipo de conversa, já que estas ocorriam naturalmente e dentro do contexto do cotidiano da 

escola. 

                                                      
48 A transcrição das entrevistas está disponível, na íntegra, no apêndice B. 
49 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no apêndice. Os documentos datados e assinados 

pelas entrevistadas, encontram-se arquivados, em segurança, no arquivo pessoal da pesquisadora responsável. 
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  Esses momentos de observação das interações das crianças com seus pares e com os 

adultos durante suas rotinas, rendeu diversas anotações em meu diário de campo, no qual 

realizei o registro das informações coletadas durante todo o período que ali estive. Neste 

instrumento, o pesquisador deve anotar tudo o que chamar sua atenção durante as observações 

(função empírica), além de ter uma função analítica e reflexiva, na medida em que, em um 

primeiro momento, anota-se tudo e depois já se consegue fazer um procedimento mais analítico 

(WINKIN, 1998 apud HORN, 2013). 

  Realizei também registros fotográficos, consentidos pela gestora da instituição e com 

autorização das professoras da turma. Para a publicação destes registros no presente trabalho, 

por uma questão ética e conforme acordado verbalmente com a escola, foram desfocados os 

rostos das crianças e das professoras, a fim de proteger suas respectivas identidades.  

  Sob este aspecto, as crianças não demonstraram o menor constrangimento com as 

fotos, muitas das vezes, faziam poses e expressavam carinho pela minha pessoa, mandando 

beijinhos e fazendo corações com as mãos. Na minha última visita, muitas delas me pediram 

para que eu não deixasse de ir vê-las em outros momentos. Não pude deixar de relacionar essa 

aparente intimidade das crianças quanto aos registros fotográficos através do celular com a forte 

presença das novas tecnologias em suas vidas.  

  Também analisamos alguns documentos disponibilizados pela escola, como o Projeto 

Político Pedagógico, os cardápios das refeições das crianças e alguns materiais como lista de 

itens que as famílias levaram para a festa junina, o convite desta festa e as notas sobre os finais 

de semana das crianças, produzidos pelas professoras a partir das falas das próprias crianças. 

Encontra-se nos anexos os cardápios disponibilizados pela nutricionista da escola, assim como 

o convite e a lista de itens alimentícios da festa junina.  

  A interpretação dos dados gerados nesta pesquisa envolveu organizar e analisar as 

entrevistas realizadas, assim como os registros do diário de campo e os documentos e materiais 

coletados na escola. Diante de dados tão importantes, optamos por criar um tópico dedicado às 

experiências no campo, em articulação com o referencial teórico apresentado nos capítulos 

anteriores. Essa alternativa nos pareceu a mais adequada frente as muitas falas captadas: das 

crianças e dos adultos. 

  Para analisar os dados produzidos, criamos categorias que nos ajudaram a selecionar 

as informações que atendessem aos objetivos do estudo. Essas categorias foram criadas com 

base no aporte teórico que embasou a pesquisa e mediante as observações durante o trabalho 

de campo. Como utilizamos mais de uma estratégia de produção de dados, foi necessário 

fazermos o cruzamento das informações obtidas para que pudéssemos realizar a triangulação 
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(SARMENTO, 2011). As categorias de análise são: alimentação nas atividades pedagógicas, 

práticas alimentares na escola de educação infantil, o consumo e/ou a alimentação nas 

brincadeiras das crianças, família e hábitos alimentares, consumo e personagens infantis, 

consumo e alimentação e a presença da mídia e da publicidade na vida das crianças, estando 

dispostas no item O consumo e a alimentação no Grupo Estrela a partir do que fazem e do que 

dizem as crianças, as professoras e gestora. Ressaltamos que as categorias dialogam entre si, 

não sendo estanques. 

  Este estudo envolveu uma pesquisa com crianças e, por essa característica, assim como 

observa Kramer (2002b), se encontra envolto em alguns impasses relacionados às questões 

éticas que este tipo de trabalho abrange, como por exemplo, mencionar o nome verdadeiro das 

crianças observadas ou entrevistadas e o uso de suas imagens, seja em fotografias ou vídeos.  

 Assumimos como referencial teórico uma concepção de infância que considera as 

crianças como cidadãs, sujeitas de suas histórias e produtoras de cultura, com base no 

pensamento de Kramer (1999). Diante desta concepção e de outros argumentos trazidos pela 

autora, chegamos à compreensão de que deveríamos utilizar em nosso estudo seus nomes 

verdadeiros, por considerar que:  

 

 

Quando trabalhamos com um referencial teórico que concebe a infância como 

categoria social e entende as crianças como cidadãos, sujeitos da história, pessoas que 

produzem cultura, a ideia central é a de que as crianças são autoras, mas sabemos que 

precisam de cuidado e atenção (KRAMER, 2002b, p. 42). 

 

 

 Neste sentido, a autora enfatiza que recusa a utilização de alternativas que nomeiam 

as crianças através de números, pelas iniciais ou primeiras letras de seus nomes, já que dessa 

forma, sua condição de sujeito é negada e sua identidade desconsiderada, relegando-as a um 

anonimato incoerente com o referencial teórico (KRAMER, 2002b) que orienta a pesquisa. 

 Diante deste impasse, optamos por manter os nomes verdadeiros das crianças, porém 

não identificamos a escola em que foi realizada esta pesquisa. Essa opção, considerada como 

sensata em um exemplo dado por Kramer (2002b), atende às perspectivas do referencial teórico 

utilizado e a uma postura ética que julgamos necessária. Com relação às professoras e gestora 

entrevistadas, também mantivemos seus nomes verdadeiros. Para proteger as identidades destes 

sujeitos, foram criados nomes fictícios para a escola e a turma na qual foram realizadas as 

observações. 
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 Quanto aos registros fotográficos, como mencionado acima, desfocamos os rostos das 

crianças para que não sejam identificadas, resguardando assim suas identidades. Assim o 

fizemos a pedido da escola. 

 Para a realização desta pesquisa, escolhi uma escola de educação infantil da rede 

pública, localizada no município de Niterói, por uma questão de proximidade do município 

onde moro, pelo contato pessoal com uma das gestoras e pela abertura que a instituição 

apresenta para fins de pesquisa. 

 

4.2 O CAMPO DE PESQUISA  

 

 A Escola de Educação Infantil Terra foi fundada em 1997 como um programa de 

extensão. Posteriormente, em 2007, tornou-se um departamento de educação infantil do 

Colégio Sistema Solar e, em 2014, recebe o primeiro grupo de crianças. É um espaço em que 

diversos estudantes de universidades da região desenvolvem projetos de pesquisa, realizam 

estágios e outros tipos de observações, nos cursos na área de Educação, de Nutrição, 

Gastronomia, Medicina, entre outros.  

 A escola está localizada em Niterói, município que integra a região metropolitana do 

Rio de Janeiro. Sobre o município, sua extensão territorial é de 134,074 km² e possui uma 

população de 487.562 pessoas, de acordo com dados do último censo realizado pelo IBGE. No 

entanto, em informação apresentada pelo mesmo instituto, a população estimada em 2018 é de 

511.786 pessoas. Ainda de acordo com dados do Censo IBGE 201050, a densidade demográfica 

do município é de 3.640,80 habitantes por km², apresenta esgotamento sanitário adequado em 

91,1% dos domicílios, 78,5% das vias públicas são arborizadas e 58,8% delas são urbanizadas 

e o salário médio mensal dos trabalhadores formais do município em 2016 era de 3 salários 

mínimos. 

 De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil51, criado pelo 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD), pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e pela Fundação João Pinheiro, o município de Niterói ocupava 

em 2010, a 7ª posição no ranking de todos os municípios do Brasil, por registrar um Índice de 

                                                      
50 As informações disponibilizadas pelo IBGE levam em consideração o Censo realizado em 2010, no entanto, 

existem algumas informações mais atualizadas, como é o caso do salário médio mensal dos trabalhadores formais, 

onde informam dados de 2016. 
51 O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil baseia-se exclusivamente nos Censos Demográficos, realizados 

de 10 em 10 anos, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/niteroi_rj> A: cesso em: 02 jan.2019. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/niteroi_rj
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Desenvolvimento Humano Municipal52 (IDHM) de 0,837, situando-o na faixa de 

Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1). A renda per capita média de 

Niterói cresceu 83,36% nas últimas duas décadas, passando de R$ 1.090,93, em 1991, para R$ 

1.596,51, em 2000, e para R$ 2.000,29, em 2010. 

 A respeito da educação no município, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 

foi de 97% em 2010. De acordo com o IBGE, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) para os anos iniciais do ensino fundamental foi de 5,4 em 2017, um décimo atrás da 

meta estipulada, segundo o INEP. Considerando a Educação Básica, o número de total de 

alunos matriculados em Niterói é de 101.181, sendo que destes, 16.691 alunos se encontram na 

educação infantil ‒ 6.276 alunos na creche e 10.415 na pré-escola ‒, 53.090 no ensino 

fundamental, com 29.358 alunos nos anos iniciais e 23.732 nos anos finais. Esses dados levam 

em conta as matrículas das redes pública e privada (BRASIL, 2018). Segundo o INEP, a 

educação infantil da rede pública, considerando as redes municipal e federal de Niterói, abrange 

o atendimento de 2.667 alunos na creche e 4.324 alunos na pré-escola (BRASIL, 2018). 

  Esses dados nos ajudam a compreender em que contexto social e econômico a escola 

e as crianças investigadas estão inseridas, principalmente porque Niterói é considerada uma 

cidade com relativa qualidade de vida e com atendimento educacional que se destaca entre os 

municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, através de 

informações disponibilizadas pela escola, todas as crianças da turma eram moradoras do 

município de Niterói, principalmente do entorno da instituição, localizada no centro da cidade. 

 Retomando as informações sobre a escola na qual realizamos a pesquisa de campo, a 

educação infantil na Escola de Educação Infantil Terra está organizada para atender crianças 

de creche e pré-escola, com quatro turmas dispostas como abaixo: 

 

TURMA Nº CRIANÇAS IDADE 

Turma 1 – Grupo Sol 12 crianças 2 anos 

Turma 2 – Grupo Estrela 15 crianças 3, 4 e 5 anos 

Turma 3 – Grupo Lua 15 crianças 3, 4 e 5 anos 

Turma 4 – Grupo Planeta 15 crianças 3, 4 e 5 anos 

                                                      
52 Os componentes do IDHM são o IDHM renda, IDHM longevidade e IDHM Educação. 
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 As crianças são organizadas por grupos multi-idade53. O grupo Sol atende a 12 crianças 

de 2 anos, os grupos Estrela, Lua e Planeta atendem 15 crianças cada, dispostos, em cada um 

deles, com 5 crianças de 3 anos, 5 crianças de 4 anos e 5 crianças de 5 anos. 

 A equipe da escola é formada por 2 professoras concursadas na Coordenação 

Pedagógica e 4 na docência, além de mais 8 contratadas. Dessas 12 professoras, 8 são 

professoras de turma (2 por turma, sendo 4 turmas) e o restante se refere a Artes, Capoeira, 

Música e Teatro. A instituição conta com duas mediadoras para o Atendimento Educacional 

Especializado. Compõe ainda a equipe: 2 bibliotecárias e 1 assistente administrativo para a 

biblioteca, 1 Assistente social, 1 enfermeira, 1 técnica em assuntos educacionais, 1 secretária, 

1 nutricionista, 1 cozinheiro, 2 auxiliares de cozinha, 4 serventes, 1 auxiliar de serviços gerais 

e 2 seguranças (que se dividem em turnos). 

 O espaço da escola é composto por recepção, auditório, biblioteca, sala de atendimento 

às famílias, sala de enfermagem, 4 salas de atividades, almoxarifado pedagógico, almoxarifado 

administrativo, 4 banheiros infantis, 6 banheiros de adultos, sala de cinema, secretaria, sala de 

coordenação, sala de estudantes de graduação, almoxarifado técnico, sala de reuniões, sala de 

pesquisa e extensão, sala de professores, ateliê, refeitório infantil, refeitório para adultos, 

cozinha, varanda, sala de nutrição, almoxarifado limpeza, sala de manutenção, vestiários 

feminino e masculino, lavanderia, estoque, pátio interno, pátio das pedrinhas, parque grande, 

parque pequeno, casa de bombas e depósito. 

 No que diz respeito à organização pedagógica, o atendimento às crianças é realizado 

de segunda à quinta, de 8 às 16h e nas sextas de 8 às 12h. As tardes de sexta-feira são reservadas 

para as atividades de planejamento e formação, quando são realizadas reuniões de planejamento 

docente e reuniões de equipe. 

                                                      
53

  Programa de idade mista que proporciona às crianças oportunidades de aprendizado, interação e tutoria 

(Roopharine e Johnson, 2005). Com o agrupamento de crianças de três, quatro e cinco anos na mesma turma, o 

que se pretende, neste projeto, é focar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças de diferentes 

idades no mesmo grupo, acompanhando, avaliando e registrando as especificidades da inserção, da convivência, 

das interações, da imitação, da colaboração e do tempo de concentração nas atividades, bem como outros aspectos 

que se mostrem relevantes para compreender a Multi-idade como possibilidade de construção de novos caminhos 

e currículos para a educação infantil. Entendendo que a idade, biológica ou cronológica, é uma construção, uma 

invenção, cujo significado se dá em cada contexto, e que a formação de turmas nas escolas brasileiras de educação 

infantil pelo critério da idade é uma das práticas da escola tradicional que visa a padronização, normalização e 

suposta homogeneização das classes, acredita-se que a mistura de crianças de diferentes idades na mesma turma 

pode potencializar as oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem significativa das crianças(MATA, 

2015). A Proposta da Multi-idade, de acordo com Mata, tem potencial para romper com alguns paradigmas da 

escola capitalista: seriação, hierarquização, padronização, classificação, ênfase no produto e não nos processos de 

aprendizagem.  
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 De acordo com o Projeto Político Pedagógico, o trabalho pedagógico da instituição 

consiste nos momentos de brincadeiras e interações, nos quais as professoras oferecem às 

crianças atividades de pintura, desenho, contação de histórias, jogar bola, modelar com 

massinha, assistir filmes, visitar lugares, brincar com os pares, fazer receitas, conhecer seu 

nome, cantar etc. Em outro momento, são apresentados conteúdos que as crianças demonstram 

a necessidade de aprender e saber mais ao interagirem com as atividades do momento de 

brincadeiras e interações, através de projetos de trabalho54. 

 Em contato com a gestora Roberta, que demonstrou disponibilidade imediata ao 

comunicar as intenções de pesquisa, realizei a primeira visita à instituição no dia 07 de junho 

de 2018. Neste momento, nos foi apresentada a equipe da escola, suas instalações e todas as 

turmas. Considerando a demanda de outros estudantes universitários que circulam pelo espaço 

e dos projetos de pesquisa e extensão que acontecem na escola, fui direcionada à turma chamada 

grupo Estrela, que tinha como professoras Tainara e Renata. Tainara estava presente às 

segundas, quartas e sextas e Renata às terças, quintas e sextas. A turma contava ainda com uma 

mediadora para um aluno com Transtorno do Espectro Autista e com duas estagiárias, uma na 

parte da manhã e outra à tarde. O grupo Estrela fazia uma colação de 09 às 09:15h. O almoço 

acontecia de 11 às 11:30h. De 14 às 14:15h realizavam o lanche I e às 15:30h era o horário da 

fruta. Na colação e no horário da fruta é sempre oferecido uma fruta às crianças, sem repetição 

na oferta das mesmas.  Os estudantes fazem as refeições no refeitório, acompanhadas pela 

professora da turma e uma estagiária. Conforme relato da gestora Roberta, a colação pela manhã 

é apenas uma fruta e não um café da manhã, que a escola orienta ser feito em casa, na companhia 

dos familiares. 

 

                                                      
54

 De acordo com Barbosa e Horn (2008), os projetos são um dos muitos modos de organizar a vida pedagógica. 

Indicam uma ação intencional, planejada coletivamente, que tenha alto valor educativo, com uma estratégia 

concreta e consciente, visando à obtenção de determinado alvo. Através deles, pretende-se fazer as crianças 

pensarem em temas importantes do seu ambiente, refletirem sobre a atualidade e considerarem a vida fora da 

escola. 
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Figura 1: Sala de aula grupo estrela vista I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

Figura 2: Sala de aula grupo estrela vista II – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 
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Figura 3: Sala de aula grupo estrela vista III – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

 O espaço do refeitório é composto por uma mesa grande, em altura compatível à das 

crianças, na qual os alimentos são dispostos em travessas ou tigelas, e também se encontram os 

pratos e talheres. As crianças se servem sozinhas, escolhendo aquilo que querem comer, assim 

como as quantidades que desejarem e, caso necessário, podem contar com o auxílio da 

professora e da estagiária da turma. Além dessa mesa, estão dispostas por todo o refeitório 

mesas de refeição com 4 cadeiras cada uma, também em tamanhos compatíveis aos das 

crianças. Estas não têm acesso ao espaço da cozinha, assim como às embalagens dos produtos 

que lhes são ofertados. Os sucos são dispostos em uma mesa a parte, organizados em uma 

bandeja e servidos em canecas de plástico, todas da mesma cor e com o emblema da instituição 

‒ assim como pratos e talheres ‒, também na altura das crianças, e elas se servem, caso o 

queiram. Ao final das refeições, colocam suas bandejas, canecas e talheres em um espaço 
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propício para tal. A professora da turma e a estagiária mediam este momento, incentivando que 

as crianças se sirvam com todas as opções dispostas na mesa e com quantidades ideais para 

cada uma, sempre respeitando sua autonomia e a liberdade de escolha. 

 

 

Figura 4: Mesa refeitório na altura das crianças – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

 

 

Figura 5: Crianças no lanche I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 
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Figura 6: Crianças no lanche II – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

 A primeira ida à campo se deu no dia 13 de junho de 2018 e lá estivemos até o dia 04 

de outubro de 2018.  Estive presente na turma denominada Grupo Estrela às quartas-feiras e 

quintas-feiras, do horário da entrada até a saída das crianças, acompanhando todos os momentos 

do cotidiano escolar. Deste modo, nesses dias da semana, tive contato com as duas professoras 

da turma, assim como com as duas estagiárias. Até o período de férias de julho, acompanhei as 

professoras Tainara e Renata; na volta das férias, a professora Renata foi substituída pela 

professora Joelza. 

 

4.3 O CONSUMO E A ALIMENTAÇÃO NO GRUPO ESTRELA A PARTIR DO QUE 

FAZEM E DO QUE DIZEM AS CRIANÇAS, AS PROFESSORAS E GESTORA 

 

  Neste tópico, trazemos as informações levantadas a partir das observações do cotidiano 

do grupo Estrela e dos diálogos com as crianças, assim como das entrevistas e dos documentos 

analisados. Diante das muitas informações adquiridas, selecionamos aquelas que se enquadram 

nas categorias de análise ‒ alimentação nas atividades pedagógicas, práticas alimentares na 

escola de educação infantil, o consumo e/ou a alimentação nas brincadeiras das crianças, família 

e hábitos alimentares, consumo e personagens infantis, consumo e alimentação e a presença da 

mídia e da publicidade na vida das crianças ‒ e as apresentamos a seguir.  

  Investigar o consumo e sua relação com a alimentação em uma turma de educação 

infantil, com crianças pequenas (3 a 5 anos), a princípio, parecia uma tarefa mais desafiadora 

do que a realidade mostrou. Como já foi relatado, não houve nenhum tipo de estranhamento 

das crianças quanto à minha presença na turma, inclusive, desde o primeiro dia, fui acolhida 

por grande parte deles. Eu esperava realizar apenas observações, mas as próprias crianças me 
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inseriram no contexto da turma, demonstrando a necessidade de que eu mantivesse um diálogo 

com elas. Acredito que este fato esteja relacionado à abertura da escola para pesquisa e a 

extensão, assim como pela constituição das turmas, que conforme mencionamos anteriormente, 

está organizada por grupos multi-idade. 

  Nas escolas de educação infantil em que estive como professora ou como estagiária na 

época da graduação em Pedagogia, uma prática comum era ser chamada de “tia” pelos alunos. 

Na Escola de Educação Infantil Terra essa prática não acontece. As professoras não são 

chamadas por “tia”, e sim pelos seus nomes. Essa situação, registrada em meu diário de campo, 

posteriormente me levou a algumas reflexões, me remetendo ao livro Professora sim tia não: 

cartas a quem ousa ensinar, de Paulo Freire. Neste livro, o autor discorre sobre a compreensão 

distorcida a respeito da tarefa profissional do professor e a tentativa de colocar a professora no 

lugar de “tia”. Para Freire (1993), reduzir a professora à condição de tia se configura como uma 

inocente armadilha ideológica, como uma tentativa de adocicar a vida da professora. A partir 

dessas observações, refleti sobre a desvalorização do professor, em especial o da educação 

infantil, e o quanto esse lugar de “tia” pode desprofissionalizar a categoria, colocando-a como 

uma atividade que pode ser exercida simplesmente por alguém que gosta de crianças, sem 

pensar em todas as relações que a educação das crianças pequenas requer. Embora em sua obra 

Freire não tenha a intenção de desvalorizar a tia, o que fica evidente é valorizar a professora. E 

essa experiência na escola, me fez enxergar a importância de ser chamada pelo nome. 

 

Alimentação nas atividades pedagógicas 

 

 Inteirada sobre o assunto da pesquisa, logo na primeira visita, a professora Renata nos 

falou um pouco sobre a turma, os horários, o cotidiano e o trabalho daquele grupo com a 

temática da alimentação no primeiro semestre de 2018, sendo este um projeto desenvolvido no 

grupo Estrela. Já neste primeiro encontro identificamos que a alimentação é uma temática 

presente nas atividades pedagógicas desenvolvidas na escola. 

 O projeto citado por Renata envolveu uma atividade que consistiu na montagem de 

um sacolão, nomeado pelos alunos como Frutástico, com materiais recicláveis, uma banca de 

frutas e caixinhas para armazená-las, com a ajuda dos alunos. As professoras da turma levavam 

as frutas de verdade para que os alunos a experimentassem e depois eles criavam uma espécie 

de réplica da fruta, com materiais reaproveitados (como caixas de papelão, embalagens plásticas 

etc.), para colocar na banca do sacolão. Segundo relatos da professora Renata, os alunos 

experimentaram diversas frutas durante esse projeto, dentre elas, abacaxi, limão e pitaia.  
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Figura 7: Sacolão Frutástico I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

 

Figura 8: Sacolão Frutástico II – Caixotes para armazenar as réplicas das frutas experimentadas – Fonte: Arquivo 

pessoal da pesquisadora responsável 
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 Renata informou ainda que uma estudante de Gastronomia estava desenvolvendo um 

projeto com as crianças do Grupo Estrela, no qual preparava receitas veganas e vegetarianas. 

Foram preparados: bolo de cenoura, bolo de chocolate com abobrinha, sorvete de banana, 

hambúrguer de feijão, cupcake de omelete, picolé de água de coco com frutas em pedaço, pizza 

de couve-flor e um biscoito de coco nomeado biscoito de coco do Davi, um aluno da turma ‒ 

receita enviada pela mãe dele, sem ovos e leite, já que ele é alérgico ‒, e pão de beijo, uma 

espécie de pão de queijo com polvilho e batata. As receitas foram expostas na mostra 

pedagógica da escola, e segundo a professora Renata, fizeram o maior sucesso com as crianças, 

que experimentaram todas as receitas. Estivemos presentes na mostra pedagógica, que 

aconteceu em julho, no qual foram expostas, nos murais preparados pelas professoras e alunos, 

as receitas que eles prepararam.  

 

Figura 9: Mostra pedagógica I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

Figura 10: Mostra pedagógica II – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 
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Figura 11: Mostra pedagógica III – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

 

Figura 12: Mostra pedagógica IV – Registros dos momentos do projeto da aluna de Gastronomia com a turma - 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

Figura 13: Mostra pedagógica V – Receitas do projeto da aluna de Gastronomia com a turma - Fonte: Arquivo 

pessoal da pesquisadora responsável 
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Figura 14: Receitas da Mostra pedagógica - Cupcake de omelete e pizza de couve-flor – Fonte: Arquivo pessoal 

da pesquisadora responsável 

 

 Renata também nos relatou que alguns estudantes de graduação em Educação Física 

fizeram uma atividade relacionada à alimentação com os alunos. Num primeiro momento, os 

graduandos escolheram uma fruta com as crianças, que de acordo com o voto da maioria foi o 

morango, e posteriormente eles levaram produtos industrializados que tinham sabor morango, 

como Nesquik (um pó para aromatizar o leite, como se fosse um achocolatado), biscoito 

recheado, gelatina, para mostrar que, embora sejam identificados como tendo sabor morango, 

não são feitos com a fruta, e sim um sabor que nem é o mesmo da fruta. Pretendíamos 

aprofundar mais este assunto com Renata durante as entrevistas que realizamos em setembro 

com as professoras da turma, porém, na volta às aulas, ela não retornou às atividades. 

Perguntamos sobre essa atividade para a outra professora da turma, mas como a mesma ocorreu 

no dia de aula da Renata, ela não tinha informações mais detalhadas. 

 Sobre inserir nos projetos da escola as temáticas do consumo e da alimentação, as três 

entrevistadas foram enfáticas ao mencionarem que a escola tem projetos envolvendo a temática 

da alimentação. Tainara mencionou o projeto de alimentação saudável do Grupo Estrela e o 

projeto da estudante de Gastronomia, relatados acima. Joelza citou que os projetos 

desenvolvidos na escola levam em consideração o interesse demonstrado pelas crianças por 

alguma temática, mas que mesmo não sendo especificamente sobre a alimentação, ela se 

encaixa nas investigações de outros temas, como ocorreu no trabalho com os dinossauros, no 
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qual a professora levantou uma questão sobre o que comiam os dinossauros. A alimentação 

também é um tema abordado na primeira reunião do ano, na qual os pais estão presentes e são 

apresentadas questões gerais do cotidiano da escola, e é informado que as professoras costumam 

fazer receitas com as crianças, conforme mencionou a gestora Roberta. 

 

Práticas alimentares na escola de educação infantil 

 

  As práticas alimentares observadas na escola geraram muitos relatos no meu diário de 

campo. Em um dia que o cardápio era arroz, feijão, tomate, beterraba, agrião e frango, tinha 

uma mesa com 4 meninas (Giovanna, Laura, Laurita e Beatriz), que reclamavam do cardápio e 

afirmavam adorar miojo. Essa conversa me sugeriu que alimentos industrializados causam um 

certo fascínio aos paladares de algumas crianças. A propósito, miojo é uma marca de macarrão 

instantâneo e isso reforça a ideia de Contreras e Gracia (2011) quando citam que “as crianças 

do século XXI já não aprendem a ‘gravar’ seus alimentos, mas apenas a identificá-los 

comercialmente” (p. 398). 

 

Figura 15: Crianças no almoço I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 
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Figura 16: Crianças no almoço II – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

  No que se refere às escolhas alimentares das crianças, percebi que o feijão e o arroz 

são bem aceitos, o que vem ao encontro do pensamento de Mello (2017) sobre a capacidade 

das crianças de assimilar as bases da cultura alimentar que as circundam. Feijão e arroz são 

alimentos presentes nas 5 regiões brasileiras, uma composição que representa a cultura 

alimentar do brasileiro e considerados uma combinação importante para a saúde pelo seu teor 

nutricional. 

  ‒ Gabriel, experimenta o brócolis. Tem um tempão que você tá enrolando e não come! 

E tem que comer verdinho, pra ficar forte e crescer! 

  ‒ Tá bom, hoje vou comer! 

  Esse diálogo, entre Alana (05 anos) e Gabriel (04 anos), integrantes da mesma turma, 

ocorreu no refeitório, no horário do almoço. Gabriel, motivado por Alana, experimentou 

brócolis pela primeira vez e ainda disse que achou muito gostoso. Essa situação, aparentemente 

simples, representa a interação que ocorreu entre essas duas crianças e que culminou com a 

experimentação de um alimento novo, ocorrendo inúmeras vezes, algumas delas partindo da 

mesma aluna, a Alana. 

  Sobre Alana, uma das estagiárias da turma relatou que ela não comia quase nada 

quando ingressou na escola, com 3 anos, e que após o incentivo para que experimentasse os 

alimentos que rejeitava e com a interação com outras crianças, raramente rejeita algum 

alimento. Inclusive, identifiquei que ela é uma das maiores incentivadoras do grupo. 

  Esses fatos envolvendo Alana me fizeram refletir sobre a organização das turmas pelo 

critério multi-idade, sendo este, ao meu ver, um fator positivo nesses momentos de incentivo à 

experimentação de novos alimentos. Alana também chegou ali rejeitando muitos alimentos, e 

agora tinha papel preponderante nas escolhas alimentares de seus colegas de turma. 
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Figura 17: Crianças lanchando I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

 

Figura 18: Crianças almoçando I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 
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Figura 19: Crianças almoçando II – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

 

Figura 20: Crianças lanchando II – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 
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Figura 21: Crianças almoçando III – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

  Presenciei o dia em que a aluna almoçava junto com o Davi (05 anos). Ela comia 

tomate com quiabo e o incentivava a comer também. Até que passou uma aluna por trás dela, 

de outra turma, dizendo: 

  ‒ Que nojo você comendo tomate, Alana! 

  E Alana levantou, colocou a mão na cintura e respondeu:  

  ‒ Que bom que eu “tô” comendo tomate. Você sabia que tem um monte de criancinha 

na rua, cheia de poeirinha [ela quis dizer sujas], que não tem nada pra comer? Você devia ter 

vergonha de ter nojo do tomate e tem um monte de criança com fome! 

  Com essa atitude, ela que estava incentivando o Davi a experimentar um alimento, 

demonstrou ainda uma capacidade de olhar para outras crianças que não as de seu contexto 

social.  A propósito, ele experimentou quiabo, porém o cuspiu alegando não ter gostado. Tomate 

ele comeu. Quanto ao quiabo, experimentou, e experimentar também é importante, e neste dia, 

Alana e Benjamin foram os únicos que não o rejeitaram. 

  A respeito dos hábitos alimentares das crianças do grupo Estrela, a professora Tainara 

mencionou que se trata de uma construção, que se inicia desde o início do ano e se fortalece a 

cada dia, a partir da conversa com eles para que experimentem coisas novas e aumentem a 
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quantidade de comida. “Tem criança que no início do ano não comia nada, só comia arroz, e 

agora come arroz, feijão, brócolis, isso e aquilo, e aos poucos a gente vai construindo isso com 

eles”. Tainara cita ainda a importância do estímulo a coisas novas, para os paladares das 

crianças, que estão em fase de conhecer novos sabores. Joelza avalia que a alimentação das 

crianças é boa e que a maioria come todos os alimentos oferecidos, ressaltando que as frutas 

são sempre bem aceitas. Joelza lembra que o fato de as crianças poderem escolher o que querem 

comer, favorece a experimentação de outros alimentos. 

  As crianças mais velhas incentivam a experimentação de alimentos “novos” e menos 

aceitos às crianças mais novas; como no refeitório não há uma disposição obrigatória dos 

mesmos, percebi que muitas vezes eles se sentavam com colegas diferentes e isso trazia à tona 

algum tipo de disputa que considero benéfica, como: você precisa comer brócolis pra ficar 

grande como eu! Você precisa comer tomate pra ir pro colégio quando fizer 6 anos. 

  Nos momentos das refeições, as crianças estão sempre acompanhadas da professora 

da turma e de uma estagiária.  Ambas participam do processo de levar as crianças ao refeitório, 

de estar por perto no momento em que escolhem os alimentos que desejam e vão conversando 

com eles para experimentarem aquilo que não tenham colocado no prato (no caso do almoço), 

sugerindo que fiquem  atentos à quantidade, porque precisam que aquela refeição os alimente, 

mas que também não haja desperdício.  

  Percebi que a forma como a professora e a estagiária incentivam a experimentação de 

novos alimentos, principalmente o momento do almoço, é repleta de afeto e de respeito à 

autonomia da criança em suas escolhas. Algumas vezes utilizam estratégias para que eles 

possam refletir sobre o alimento e os benefícios que eles trazem a saúde, sobre a necessidade 

de nos alimentarmos corretamente e até mesmo associar um personagem que é forte porque 

come brócolis, mas nunca percebi nenhum tipo de autoritarismo e sim   muita sabedoria na 

forma de falar com eles. O fato de as crianças se servirem é também um favorável na 

experimentação de novos alimentos, porque desperta a curiosidade dos mesmos. Destaca-se a 

autonomia das crianças neste processo, e o quão favorável ela é para o desenvolvimento dessas 

crianças. 

  Conforme mencionei na descrição do campo, no refeitório há uma mesa em tamanho 

compatível ao das crianças e nela ficam dispostas as opções para refeição, assim como pratos e 

talheres, para que as crianças vejam os alimentos e se sirvam, sozinhas. Nesse momento, elas 

escolhem aquilo que querem comer, e assim o fazem. Deste modo, são as protagonistas de suas 

histórias. É claro que são incentivadas a experimentarem alimentos que não colocam no prato, 
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mas as escolhas são unicamente delas. Essa ação me revela um olhar que as percebe como 

autônomas e protagonistas.  

 

Figura 22: Crianças se servindo – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável 

 

  A autonomia das crianças ficou bastante evidente nas minhas observações. Autonomia 

em uma instituição de educação infantil pode parecer uma espécie de descuido ou de deixar a 

criança fazer aquilo que quer, ou estar ligada à independência. Não é isso que quero dizer. A 

autonomia que quero enfatizar mantém o cuidado que elas requerem.  Na escola foi criado um 

ambiente, que tem regras e ações cotidianas que levam em conta aspectos da coletividade. As 

ações de cuidado são explicadas e não impostas. 

   As escolhas são feitas pensando na coletividade. Suas preferências são valorizadas, a 

começar pelos projetos de trabalho que são desenvolvidos a partir dos interesses das crianças, 

até a escolha por quais alimentos querem comer. Observei relações de cooperação em um 

ambiente de respeito, em que as regras são discutidas e não estipuladas de forma autoritária, de 

estímulo à curiosidade e à investigação e respeito ao tempo das crianças, porque seus interesses 

são diferentes do estipulado por um adulto.  
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  Para exemplificar, relato um dos casos que vivenciei. No mês de agosto de 2018 

estreou no Rio de Janeiro a Dinos Experience, um show interativo sobre dinossauros, com 

réplicas dos animais de diferentes espécies, e alguns alunos estiveram presentes, levados por 

seus familiares. Os dinossauros viraram assunto na turma do grupo Estrela. Percebendo o 

interesse das crianças sobre os dinossauros, foi desenvolvido um projeto para trabalhar o tema 

com a turma, que contou com a exposição de filmes. Após a exibição dos filmes, aconteciam 

conversas sobre o mundo desses animais, que despertaram   o interesse por conhecer aspectos 

ligados à alimentação e até mesmo ao tamanho das fezes dos dinossauros. Houve um 

planejamento de algumas atividades, mas percebi que a motivação pela temática se enfraqueceu 

em uma semana.  

  Nesta perspectiva, encontrei na Sociologia da infância aporte teórico para pensar estes 

momentos de experiência, autonomia e protagonismo das crianças em questão, sendo elas 

sujeitos e atores sociais ativos em seus processos de socialização e não objetos passivos deste 

e de qualquer outro processo (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010). Ainda com o olhar a partir 

deste campo de estudo, essa ação, assim como outras observadas na escola, evidenciaram que 

a vulnerabilidade, a incompetência e incompletude que outrora caracterizavam as crianças, 

deram lugar a sujeitos de direitos, cidadãos e membro da sociedades (SARMENTO, 2013), que 

é a forma como percebi que são consideradas pela escola. Autonomia e protagonismo na 

infância são conceitos discutidos pela Sociologia da Infância e que pude observar de perto nesta 

investigação. 

  Neste sentido, a convivência com outras crianças e as mediações realizadas pela escola 

podem fazer com que novos hábitos alimentares sejam adquiridos, seja através do incentivo das 

crianças entre si ou das professoras da turma. Às vezes este incentivo aparecia através de falas, 

outras porque a criança percebeu que uma criança mais velha e muitas outras estão 

experimentando novos alimentos, funcionando como um estímulo.  

  Sobre os hábitos alimentares observados, ficou evidenciado que as crianças comem 

bem o arroz e o feijão. Apenas um dos alunos rejeita o caroço de feijão. Os alimentos mais 

rejeitados são: brócolis, beterraba, batata doce, couve-flor, vagem, quiabo. Tomate e alface são 

bem aceitos por grande parte das crianças. Os sucos, após as refeições, que são de caixinha 

(industrializados), nunca são rejeitados, inclusive alguns sabores são até “comemorados” 

quando ofertados, como abacaxi, uva e goiaba. Macarrão com linguiça foi uma opção muito 

bem aceita. Inclusive uma das crianças acabou me relatando que em casa, come muita linguiça 

frita e miojo, e que acha que a mãe faz isso porque é mais rápido de “fazer” porque ela chega 

cansada do trabalho.  
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  Esta conversa, com a aluna Giovanna, me reportou às mudanças ocorridas na vida das 

crianças e no significado atribuído à infância nas últimas duas ou três décadas, conforme 

observou Buckingham (2007). Muitas mães trabalham e quando chegam em casa, precisam 

cuidar dos filhos, preparar refeições, etc.  Essas mudanças se relacionam ao lugar da criança na 

família e suas diferentes possibilidades de constituição no mundo contemporâneo: pais 

separados, famílias compostas por mães e filhos, mães trabalhadoras, baixos índices de 

fertilidade. Me remeteram também ao acelerado modo de viver contemporâneo abordado por 

Momo (2009) e pelas mudanças ocorridas nos hábitos alimentares das sociedades 

contemporâneas considerando a globalização e os padrões de consumo, citados por Contreras 

e Gracia (2011) e Garcia (2003). Garcia (2003) ainda menciona o modo de vida urbano e a 

comensalidade caracterizada pela falta de tempo para o preparo e consumo de alimentos e por 

novas técnicas de conservação e de preparo, que agregam tempo e trabalho, como é o caso da 

linguiça frita e do miojo, mas também dos sucos de caixinha servidos na escola investigada. A 

saber, o miojo fica pronto em 3 minutos. Este diálogo mantido em um momento de prática 

alimentar na escola, também me forneceu indícios para pensar na relação família e hábitos 

alimentares, outra categoria de análise deste estudo. 

  Como mencionei anteriormente, Gabriel experimentou brócolis pela primeira vez 

durante uma das minhas idas à escola, e pude observar que ele não é muito adepto a 

experimentar novos alimentos, já que sempre rejeitava as opções de legumes e verduras 

ofertados no almoço, até mesmo fazendo cara de nojo para estes alimentos. 

  Alguns alunos me chamaram a atenção por não rejeitarem nenhum tipo de alimento, 

como é o caso do Benjamim (03 anos) e da Alana, que comem de tudo. Todas as vezes em que 

estive na escola, não vi Benjamin rejeitar nenhum alimento, e conversando com as professoras, 

tive a informação de que ele é filho de uma italiana que preza muito por uma alimentação 

saudável. As professoras me descreveram sua mãe como “natureba”. Certo dia perguntei a ele 

o que mais gostava de comer: ele respondeu que é bala de trigo. Em seu aniversário, teve uma 

festa na creche, organizada por sua mãe, e segundo o relato do próprio, teve morango, pizza, 

salada de fruta, balões e mesa. 

  Heitor (03 anos) me chamou a atenção pelo motivo contrário: rejeita quase tudo. Quase 

sempre quer comer apenas arroz e feijão no almoço, e perguntado sobre o que mais gosta de 

comer, a resposta foi arroz.  

 A respeito da circulação de produtos industrializados na escola, a professora Tainara 

entende que neste espaço as crianças consomem poucos produtos deste tipo, mas a professora 

Joelza relata que poderia ser melhor, principalmente na questão do suco, que é industrializado. 
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A gestora Roberta expõe que a escola deveria ser um contraponto do que acontece na sociedade, 

ou seja, oferecer uma alimentação mais saudável. Ela também cita a questão do suco de 

caixinha, que segundo ela não é o ideal, até mesmo porque os sucos industrializados não 

oferecem o “gosto” real da fruta natural.  

 Roberta relata ainda que:  
 

 

O ideal seria que a gente pudesse ter uma oferta de frutas e que fizesse o suco para as 

crianças, que é totalmente diferente você tomar um suco industrializado de abacaxi 

do que o suco de abacaxi fresco. Então na verdade se a criança não gosta daquele você 

nem sabe, às vezes nem mesmo a gente gosta daquele suco industrializado, que tem 

um sabor que não é de abacaxi. Na verdade, você não está oferecendo o abacaxi, tá 

oferecendo um outro produto, um produto na versão abacaxi. 

 

  

 Essa fala nos remete à “comemoração” feita pelos alunos sobre os sucos ofertados na 

escola, que na verdade, são versões de sabores, e não o sabor real das frutas. 

 As crianças na Escola de Educação Infantil Terra não podem levar nenhum produto de 

casa. Essa é uma regra que, segundo Tainara, é burlada. Alguns alunos levam alimentos na 

mochila, mas não podem abrir e comer na escola. A exceção se aplica às festas, mas tem toda 

uma norma de alimentos que podem levar nesses momentos. Segundo relato da gestora Roberta, 

as únicas crianças que podem levar alimentos para a escola, em dias comuns, são as que tem 

restrições alimentares. Mas não são as crianças que levam e sim os pais, em acordo com a 

nutrição da escola, tentando fazer uma substituição mais próxima possível do cardápio 

oferecido aos outros alunos.  

 Sobre burlar essa regra, Roberta conta que, certa vez, uma mãe fez uma reclamação a 

respeito da colação, que é a primeira refeição na escola (e não substitui o café da manhã). Essa 

mãe queria que a filha dela levasse um biscoito recheado pra colação porque não gosta de 

nenhuma fruta e não gosta de tomar café da manhã, alegando que a escola estava a prejudicando. 

“A família inverteu a situação. A escola estava prejudicando a criança porque não a deixava 

comer o que estava habituada, que é o biscoito recheado”, segundo Roberta. Diante desse fato, 

a gestora contou que a escola teve que fazer uma grande reunião e um trabalho com essa família 

para que eles pudessem entender que o que estavam fazendo era oferecer uma chance daquela 

criança começar a comer fruta. Em outro caso, Roberta narra que a família de uma outra criança 

escondia doces em sua mochila, sob a justificativa de que como a criança comia muitos doces 

em casa, a família tinha uma ansiedade por ela ficar 8 horas na escola sem comer nenhum doce. 

Então a família escondia e pedia pra criança pegar esse doce pra fazer uso durante o dia, entre 

as refeições. Este fato também possui uma interface com a relação família e hábitos alimentares. 
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 As festividades na escola também foram abordadas na entrevista. Nelas, a escola veta 

a entrada de refrigerantes, mas mate e sucos de caixa, que também são industrializados, são 

permitidos. De acordo com relatos das entrevistadas, os momentos das festividades, por mais 

que tenham algumas regras, são entendidos como fuga do cotidiano.  Assim, há a possibilidade 

de, nestes momentos, serem consumidos outros alimentos na escola, conforme citou Roberta. 

A gestora nos contou ainda que a realização de festas de aniversário na escola permeou diversas 

discussões pedagógicas, até que se chegou a um consenso de permitir a realização das mesmas, 

desde que fosse levado em consideração que o aniversário é um momento de partilhar o lanche. 

Alguns pais levam mais a sério, outros burlam mais, exageram mais. Balas e pirulitos não são 

permitidos, mas algumas vezes isso aparecem e a escola vai lidando com essa tendência. 

 Sobre os lanches coletivos, Roberta citou que nesses tipos de evento, é colocada uma 

lista na recepção com sugestões de bolo, pão de queijo, e as famílias passam na recepção e 

anotam o que trarão. Para beber, as opções são suco ou mate.  Os itens dessa lista não atendem 

a um critério nutricional, é um critério adotado para que haja uma variedade de alimentos nas 

festas.  

 Quanto à restrição da entrada de produtos processados e ultraprocessados na escola, a 

partir da observação do cotidiano da instituição e da análise do cardápio dos alimentos ofertados 

às crianças no período da pesquisa de campo, percebi que alguns alimentos da categoria 

processados e ultraprocessados, tais como achocolatados, suco de caixa, margarina, biscoito 

doce tipo maisena e biscoito de sal tipo cream cracker são oferecidos. Ou seja, não se restringe 

a entrada de desses produtos, o que pode estar relacionado aos problemas já relatados de falta 

de pessoal e escolha restrita de alimentos.    

  No que diz respeito à existência de alternativas saudáveis (como frutas, sucos naturais 

e alimentos pouco processados) na alimentação dos alunos, percebi que, de maneira geral, há 

uma grande oferta de alimentos in natura. As crianças têm no cardápio a oferta de frutas para 

os momentos de colação, embora o suco oferecido após o almoço seja de caixinha 

(industrializado). A exceção quanto ao suco se aplica em alguns momentos, apenas com a oferta 

de suco de laranja, mas que também depende do envio dos produtos por parte do setor de 

alimentos ao qual a escola é vinculada. As opções ofertadas para o almoço podem ser 

consideradas naturais, pois as preparações são sempre acompanhadas de arroz e feijão, com 

opções de saladas, legumes e verduras. Não há oferta de alimentos fritos para os alunos, apenas 

assados e refogados.  

  Sobre a comida oferecida na escola, muitas das crianças me disseram que gostavam, 

outros não, porque tinha quiabo e couve-flor. 
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 Com relação a compreender a escola enquanto espaço de alimentação saudável, a 

professora Tainara tem este entendimento e relata que as crianças não tem isso em casa, 

ressaltando que como estão na escola de segunda a sexta, parte da escola trazê-la. Para a 

professora Joelza, este é o melhor espaço e as ações realizadas na escola se refletem em casa. 

Citou ainda que: 

 

Até a questão de eles botarem a comida sozinho, em casa eles querem colocar 

sozinhos também. E aos poucos eles vão comendo algumas coisas que às vezes em 

casa nem comem. E isso com certeza vai refletir mais tarde, em novas experiências e 

experimentações (Trecho da entrevista com a professora Joelza, 2018). 

 

 

 A gestora Roberta mencionou que dependendo de como se organiza a alimentação, 

considera que a escola é um espaço de alimentação saudável. Segundo Roberta, a escola:  

 

 

Deveria ser um espaço de alternativa, já que o mundo tem todo esse apelo. Eu acho 

que a escola deveria ser esse lugar, mesmo que a gente não consiga chegar nesse ideal 

ainda. Alguns municípios que os prefeitos fizeram leis que regulam. Há escolas 

públicas que só compram produtos de produtores locais, produtores orgânicos, então 

tudo isso favorece as crianças a uma alimentação saudável é uma questão de política 

pública e de atitude interna, do micro e do macro, das políticas públicas que chegue a 

escola menos industrializados, não processados, de melhor qualidade e na política 

interna da escola, de organização, de não permitir que as crianças levem alimentos, 

para que as crianças comam os alimentos saudáveis na escola, entre outras coisas. 

 

 

O consumo e/ou a alimentação nas brincadeiras das crianças 

   

 Identifiquei que a alimentação também permeia as brincadeiras das crianças. Certo dia, 

Ester e Beatriz (04 anos) estavam brincando de massinha, e na brincadeira ressignificaram 

alimentos, que segundo elas, são uma delícia: sanduíche da caramelo e pizza de caramelo. 

Giovanna e Laura também brincavam assim, e ne disseram que estavam fazendo uma 

macarronada e que depois tinham que colocar Ketchup. 

  Outro dia, as crianças estavam no horário da aula de Educação Física, e uma das alunas 

que estava ao meu lado, a Alana, pegou uma bolinha vermelha e disse que era uma maçã. 

Isabella, que não quis participar da aula, pegou uma bolinha amarela e disse q era uma banana 

em forma de bola. A partir desse contexto, aproveitei para perguntar às crianças quais as frutas 

que elas mais gostavam e as que menos gostavam, e então me relataram:  

Brincadeira do “gosto de” / “não gosto de” com as frutas: 

Beatriz – maçã/manga 

Alana – gosta de tudo 
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Giovana – morango, maçã e melancia / não sabe 

Heitor – morango e uva / coco 

Isabella – morango, uva, banana e acerola / abacaxi, pêssego e pinha 

Laurita – uva/melancia 

Gabriel – maçã / abacaxi 

Pietra – uva/melancia 

  A brincadeira, dentro de um contexto que me pareceu apropriado, me forneceu indícios 

de que as crianças daquele grupo, de modo geral, gostavam de frutas. Além disso, reforça o 

pensamento de que as crianças ressignificam os contextos social e cultural em suas brincadeiras.

  

Família e hábitos alimentares 

 

  As observações e diálogos mantidos com as crianças me fizeram enxergar a forte 

presença dos hábitos familiares na alimentação das crianças. As professoras Tainara e Joelza e 

a gestora Roberta relataram perceber que a família influencia os hábitos alimentares das 

crianças, interferindo nas escolhas alimentares que fazem na escola.  

  De acordo com a professora Tainara: 

 

 

Algumas famílias a gente recebe alguma resistência: ah, meu filho não come caroço 

de feijão!, mas eles podem tentar fazer ele comer, ajuda a gente, tentar fazer essa 

parceria, mas realmente o que mais a gente observa aqui, é que vem de casa mesmo, 

o que mais influencia na questão deles experimentarem, deles se alimentarem, é da 

relação com a alimentação em casa. 

 

 

  A professora Joelza menciona que muitos pais não oferecem determinados alimentos 

aos seus filhos. Há aqueles que oferecem, mas quando a criança rejeita algum alimento, o 

substituem por outro, desistindo da opção inicial. Para a professora, “o experimento das 

crianças tem que ser muitas vezes. Às vezes, uma única vez que a criança diz que não quer, e 

os pais dizem ‘ah, ele não gosta!’, aí já substituí por outra coisa”. 

  Nas palavras de Roberta, “um fator determinante é a família, sem dúvida alguma”. A 

gestora acrescenta que a escola recebe crianças que tem o hábito de “comer de tudo”, e assim 

seguem. No entanto, as crianças que não tem esse hábito em casa, podem ou não se favorecer 

do ambiente escolar e isso vai depender de como a família lida com essa questão. Existem 

famílias que aproveitam a escola e valorizam que a criança passe a comer fruta neste ambiente, 

quando ali chegou não comendo nenhuma e as próprias famílias se reeducarem.  
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Eu já presenciei vários casos assim, das famílias se reeducarem. Da família dizer, ah 

ela não gosta de comer porque eu compro caixa de todinho e deixo disponível no 

armário. Quando ela tá com fome ela vai lá e toma o todinho. Então assim, nada que 

a escola faça vai alterar essa situação. A família tem que desejar e falar assim, não, 

isso não é uma coisa boa, porque se a criança tem acesso a todinho a hora que quiser, 

lógico que na hora do almoço ela não vai querer comer alguma coisa que tenha que 

mastigar, ela vai optar pelo alimento mais digerível, mais fácil de comer, então 

dependendo do que a família considere, a gente consegue ajudar aquela criança a 

ampliar o cardápio (Trecho da entrevista da gestora Roberta, 2018). 

 

 A relação família e hábitos alimentares aparece em outro momento da entrevista com 

Roberta. A gestora relatou uma situação envolvendo um dos alunos, o Gabriel, já que este se 

recusava a tomar qualquer suco na escola e só queria comer arroz puro. Os pais da criança foram 

chamados para uma reunião e lhes foi perguntado o que Gabriel costumava comer em casa. O 

pai respondeu: arroz “molinho”, batido no liquidificador com feijão e passado na peneira. Além 

disso, informou que ele não gostava de frutas. Quanto a sucos, só gostava de laranja e da marca 

“Tang”, “bem dissolvido, bem fraquinho e com bastante açúcar”. Citou ainda que faz uma sopa 

“com tudo dentro, que ele bate, e quando ele dorme, tem uma mamadeira que ele cortou o bico 

e aí dá pra ele dormindo, então enquanto ele dorme, ele se alimenta”. 

  Com este relato, pude entender que a relação entre os hábitos alimentares oriundos da 

família e sobre a forma como os pais criam seus filhos interfere nas suas escolhas e na formação 

de novos hábitos.  

 Seguindo na abordagem dos hábitos alimentares adquiridos no meio familiar, Roberta 

enfatizou que educar os filhos na cultura do consumo é difícil, “uma batalha a mais”. 

 

 

Eu acho que proibir um alimento nunca é bom, mas eu acho que o hábito alimentar 

vai formar pela base, pela cotidianidade da casa. Então assim: uma casa que sempre 

tem fruta, que as pessoas estão sempre comendo fruta, aquilo não vai ser um evento 

pra criança, comer uma fruta. Agora uma casa que a família nunca tem fruta em casa, 

só tem biscoito recheado, aquilo vai ser o hábito da criança, comer aquele biscoito 

(Trecho da entrevista da gestora Roberta, 2018). 

 

 

 Nesse seguimento, Roberta declara que recebem na escola crianças com 3 anos e que 

nunca comeram uma fruta, então no momento que escola deveria fortalecer um hábito, oriundo 

do meio familiar, ela precisa romper apresentando as crianças um outro hábito, instaurando uma 

coisa nova. Acrescenta ainda que “há crianças que tem dificuldade com a textura de uma fruta, 

que só comem alimentos ultraprocessados”.  

 A fala da gestora nos alerta para a constituição dos hábitos alimentares das crianças e 

do padrão alimentar que elas trazem de suas casas, assim como as dificuldades de deglutir 

alguns alimentos porque uma criança chega à escola tendo como hábito alimentar tomar leite 
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na mamadeira e comer miojo com salsicha. O mencionado por Roberta também nos atenta para 

o fato de muitos pais passarem a responsabilidade da alimentação dos filhos para a escola. 

  Em outro movimento, Roberta ressalta a importância das famílias nos momentos de 

festividade, no que diz respeito a seguir um caminho em comum, no caso, de instaurar hábitos 

alimentares saudáveis.  

 

 

Uma vez o pai [do Davi] fez uma suqueira com a própria melancia, instalou uma 

torneirinha de plástico na melancia e ele fez várias garrafas de suco de melancia, da 

fruta e levou, e a gente deixa no isopor com gelo e a gente vai abastecendo a suqueira 

feita com a casca da melancia. Ele raspou, ficou oca, colocou a tampa e foi o maior 

sucesso entre as crianças (Trecho da entrevista da gestora Roberta, 2018) 

 

 

  Nos diálogos que mantive com as crianças sobre alimentação, perguntei o que comem 

em casa e os alimentos mais citados foram: batata frita, linguiça frita, miojo, hambúrguer, 

lasanha, farofa, arroz, feijão, macarrão, nuggets, frango, todinho, sorvete, pão. Nos finais de 

semana os alimentos consumidos mais mencionados foram: hambúrguer, pizza, bolo de 

chocolate, brigadeiro, nuggets e refrigerante. 

  Alimentos processados e ultraprocessados são as opções relatadas pelas crianças como 

os que mais gostam: Giovanna (05 anos) adora comer doce e diz que ama sorvete. Caetano (03 

anos) gosta de chocolate. Samuel (05 anos) também ama chocolate, e o Prestígio (chocolate 

com coco) em especial. No movimento contrário, Laura (03 anos) disse que adora maçã e outras 

“frutinhas”. 

  Todas as segundas-feiras, a professora da turma pergunta a todas as crianças como foi 

o final de semana, o que eles fizeram, e produz cartazes que ficam expostos na sala de aula. 

Nesses cartazes, grande parte dos relatos das crianças mencionava idas a shopping e festas de 

aniversário. Reproduzo a seguir alguns deles, que foram selecionados por envolverem questões 

relacionadas ao consumo e à alimentação: 

‒ Eu brinquei com Ana Clara de fazer pizza, bolo e salgadinho e “tava” brincando de 

Mulher Maravilha e Batman. 

‒ Brinquei, vi TV e dormi na cama da Ana Clara, e chupei picolé de chocolate 

‒ Eu brinquei e comi batata lá em casa, comi nugget e fim. (Pietra, 05 anos) 

 

‒ Ontem eu fui no Habib´s, comi pizza, bebi refrigerante e brinquei. Ganhei um copo 

e dormi com o pijama do Hulk. (Isabella, 05 anos) 

 

‒ Eu fui numa festa da minha amiga Júlia, foi da Lady Bug.  

‒ Fui à praia e comi sacolé de chocolate.  

‒ Eu fui na casa da minha avó e dormi lá. E depois eu acordei e estava de manhã e 

comi no restaurante, eu comi arroz, feijão, batata frita e franguinho. 
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‒ Eu fui pra casa da minha vó. Eu cheguei atrasada na festa da família aqui na escola. 

Na festa tinha bolo de brigadeiro e eu comi um doce de brigadeiro. 

 (Beatriz, 04 anos) 

 

‒ Eu fui em uma festa que tinha bolo de chocolate, brigadeiro e brigadeiro de uva.  

‒ Fiz um vídeo no celular do meu pai e tinha uma música nova.  

‒ Eu mexo no celular, vejo filme e TV. 

‒ Joguei, brinquei e vi TV. (Samuel, 05 anos) 

 

‒ Comi maçã, biscoito de maisena enquanto eu brincava de carro Hot Wheels e 

corrida de carros. 

‒ Eu fui no parque dos dinossauros. (Caetano, 03 anos) 

 

‒ Eu fui no zoológico.  

‒ Eu fiquei em casa e fui no shopping, eu comi lá, comi hambúrguer e batata frita. 

Depois eu fui no zoológico e vi o hipopótamo e ele fez cocô na água! (Laura, 03 anos) 

 

‒ Eu fui na casa da minha avó, eu tomei sorvete sabor de cereja. Eu também fui na 

padaria com meu pai, minha mãe e meu irmão. Lá eu comi arroz, feijão, batata frita 

e camarão.  

‒ Fui na casa da minha tia e comi bolo de laranja. (Ester, 04 anos) 

 

‒ Eu fui ao shopping com meu vô, minha vó e mamãe. Almocei, tomei sorvete e fui na 

loja da tia Carina. (Alana, 05 anos) 

 

‒ Tomei picolé de chocolate, fui à piscina, mergulhei bastante e brinquei com balde 

na água. 

‒ Eu fui pra piscina e vi um pouquinho de Netflix, aí eu brinquei um pouco... (Gabriel, 

04 anos) 

 

‒ Eu tomei sorvete na praia, eu fiz um mergulho no mar... (Heitor, 03 anos) 

 

‒ Eu fui pra casa do meu pai e brinquei com meu primo Rafa, aí eu fui comprar 

sorvete. (Laurita, 04 anos) 

 

  Essas falas nos revelam muitas questões: os hábitos alimentares adquiridos no meio 

familiar, a relação consumo e alimentação, a presença da mídia na vida das crianças e o 

consumo atrelado aos personagens infantis nas vivências dessas crianças, como é o caso de 

super-heróis ou heroínas, ou até mesmo da Lady Bug, e eles tem um significado especial para 

elas.  

  Destacamos que os relatos das crianças provavelmente focam os fatos mais marcantes 

de seus finais de semana, aqueles que lembram ou acreditam ser mais “legais” de serem 

mencionados, não significando que tenham feito apenas isso. 

 

Consumo e personagens infantis 
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  Muitas vezes vi as crianças na escola com fantasias de princesas de filmes da Disney, 

blusas do Capitão América, do Homem Aranha e também relatando que as festas de aniversário 

de coleguinhas eram da Lady Bug ou da Frozen, personagens que permeiam as vivências 

infantis fora da escola, mas também nela. Além disso, esses personagens estão muitas vezes 

associados a marcas, e se eles têm um apelo tão grande junto ao público infantil, entendemos 

que eles sejam os preferidos das crianças.  

  Estar com uma calça da Lady Bug ou uma blusa do Homem Aranha também se 

apresentou como forma de inserção social. No dia em que Alana chegou com a calça da Lady 

Bug, todas as meninas da turma foram falar com ela sobre isso, e muitas diziam que iam pedir 

uma igual aos seus pais. Além disso, esses personagens permeiam as conversas e brincadeiras 

das crianças. Presenciei algumas vezes gestos e falas de super-heróis, inclusive uma em especial 

me chamou a atenção: Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, dita por Samuel em 

uma brincadeira com Davi. Não sei o que ele quis dizer com esta fala ou se capturou o sentido 

da mesma para dizê-la, mas entendo que esta é uma fala complexa para ser dita por uma criança 

de 5 anos. 

  Os personagens infantis também estão presentes nas mochilas, sandálias e tênis, em 

acessórios para o cabelo usado pelas meninas, nas toalhas de banho, nas suas escovas de dente 

e em peças do vestuário, em que predominam os universos de princesas e super-heróis.  

  Sobre esse aspecto, as menções de Salgado (2015) alertam quanto ao efeito 

multiplicador desencadeado pelos personagens infantis, que são consumidos e trazem à tona 

uma série de produtos vinculados a eles e de Santos (2005), no que tange ao encantamento das 

crianças por personagens que representam a marca de um produto ou brinquedo. 

  Também me fizeram pensar nas reflexões de Momo (2007, 2009) sobre a 

mercantilização da cultura infantil e o quanto essas crianças são alvo de uma série de invenções 

midiáticas e tecnológicas que orientam suas práticas de consumo. Além do mais, esses 

personagens permeiam as culturas de crianças de diferentes países e diferentes condições 

sociais e econômicas, o que me remete a uma vivência de cultura comum através da mídia, 

conforme apontou Canclini (1999) e Buckingham (2007). Os personagens da Disney e da 

Marvel, produções americanas, permeiam as brincadeiras das crianças de uma escola de 

educação infantil de Niterói, como muito provavelmente de grande parte das crianças mundo a 

fora. 

  Em se tratando de brinquedo, esse universo dos personagens infantis, principalmente 

de princesas e super-heróis, estiveram presentes nas falas das crianças a respeito dos brinquedos 
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desejados e adquiridos: boneca da Lady Bug ou da Frozen, Lego do Minecraft, jogos para 

videogame do Homem Aranha ou o boneco do personagem. Celulares também apareceram 

como itens que as crianças desejavam, para jogar online e assistir vídeos no YouTube. Esses 

personagens também se fazem presentes nas brincadeiras das crianças, o que também poderia 

se relacionar ao consumo inserido nestes momentos. 

  Com relação a produtos atrelados a personagens, a professora Tainara relatou que eles 

interferem nas escolhas das crianças, e que inclusive os adultos os utilizam como uma espécie 

de estratégia de convencimento para que as crianças possam experimentar algum alimento. 

“Quando alguém não tá comendo, a gente diz: oh, pra virar o Hulk tem que comer coisa verde 

e você gosta tanto de ser super-herói, como você acha que o Hulk fica verde? O Hulk não fica 

verde à toa. Porque ele come coisas verdes”. 

  Para a gestora Roberta, a alimentação das crianças se torna mais complicada quando 

são associados aos alimentos brinquedos e figuras, pois elas acabam querendo consumir aqueles 

alimentos por causa desses personagens. Roberta menciona ainda um caso envolvendo o criador 

da Turma da Mônica, Maurício de Souza, que tem uma linha de alimentos (miojo, maçã, 

danone) e quando houve uma intenção de fazer uma lei que proibia colocar personagens nas 

embalagens, a filha dele teve uma reação “muito ruim”, dizendo que a eles não cabia educar as 

crianças e sim as famílias.  

  Nas palavras da gestora, “se você coloca a Mônica num pacote de miojo, fica mais 

difícil da família fazer uma educação alimentar”. 

  Nas falas das crianças expostas anteriormente, e também em muitas das conversas   que 

tive a oportunidade de presenciar, as idas ao shopping aparecem com frequência e 

contextualizam a relação entre o consumo e a alimentação. “Sábado vou no shopping pra 

comprar um vestido pro aniversário da minha amiga”; “Ontem fui ao shopping, aí fui no 

cinema e comi pipoca com refrigerante!”; “Domingo eu fui pra casa do meu pai, aí ele me 

levou no shopping pra comer no McDonald´s”.  

 Lanchar nas redes de fast food também aparece nas falas observadas, inclusive sobre o 

brinde disponibilizado na compra de um lanche do McDonald´s: brinquedos colecionáveis do 

Super Mário Bros. As idas ao McDonald´s, ao Burger King e ao Habib´s foram diversas vezes 

citadas. Isso me fez enxergar o quanto o fast food está presente nos hábitos alimentares dessas 

crianças e como eles representam momentos de prazer e diversão. Ir a esses lugares também se 

configura como uma forma de aceitação social. Quando um dizia ter ido, outros diziam que 

também tinham ido, e em alguns momentos isso me pareceu uma forma de identificação social. 

Neste sentido, nos remetemos a Bauman (1999) que menciona que o consumo é uma forma de 
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aceitação social.  Em nossa pesquisa, essa situação apareceu em diversos momentos nas falas e 

brincadeiras das crianças. 

  A professora Tainara também ressaltou os relatos das crianças sobre as idas ao 

shopping que   aparecem relacionadas à alimentação de itens não saudáveis, e que nunca 

identificou neles, um fato envolvendo um hábito alimentar saudável, como por exemplo comer 

salada. 

  A respeito da relação consumo e alimentação na escola, Tainara entende que a 

dinâmica da escola faz com que as crianças sejam pouco incentivadas ao consumo, 

principalmente na questão da alimentação, considerando as restrições que faz nos momentos de 

festividade e diante dos alimentos servidos nas refeições que as crianças fazem no espaço. 

 

A presença da mídia e da publicidade na vida das crianças 

 

  As novas tecnologias e a mídia também permearam as conversas e brincadeiras das 

crianças. Uma delas, Pietra, gravou um vídeo no meu celular imitando uma youtuber mirim e 

ainda introduziu o vídeo dizendo: “Alô, alô galera do YouTube, meus queridos seguidores, 

estamos aqui...” A pausa é porque não eu tinha percebido que ela havia pego o celular do meu 

bolso; quando vi, pedi que   parasse de filmar. Passado o espanto, ficou a reflexão sobre a 

vivência das crianças contemporâneas com esse tipo mídia. 

  E como estamos falando do YouTube, já sabia da existência do Felipe Neto e sua 

popularidade junto às crianças, mas descobri a existência de seu irmão a partir das observações 

no grupo Estrela. Em uma das brincadeiras entre Samuel, Davi, Gabriel e Caetano, eles fizeram 

um gesto e eu perguntei o que era aquilo, então me disseram que tinham assistido no Canal do 

Luccas Neto. O gesto, acompanhado de um som, aparentou ser de uma foca. Depois, fui 

pesquisar sobre o youtuber e vi que ele tem um desafio da foca. Este fato representa que crianças 

de 3, 4 e 5 anos já estão inseridas nesse mundo das novas tecnologias e são o público de 

youtubers como Felipe Neto e Luccas Neto. 

  Essa situação também evidenciou aspectos sobre as brincadeiras infantis, que estão 

relacionadas ao contexto social e cultural no qual estão inseridas. O uso das novas mídias é uma 

realidade e os elementos trazidos por elas, apareceram nas brincadeiras das crianças 

investigadas. As brincadeiras, assim como mencionou Corsino (2006), são elementos 

fundamentais para que as crianças interajam e construam conhecimento de si mesmas e sobre 

a realidade que as rodeia, como foi o caso da imitação da foca, originada de um vídeo assistido 

em um canal do YouTube. 
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  Samuel, Alana, Pietra, Gabriel e Davi me pareceram os mais antenados nestas questões 

tecnológicas. Samuel mencionou gravar vídeos no celular do pai, assistir filmes na Netflix, 

assim como Gabriel, que relatou assistir TV e jogar no videogame. Em um diálogo entre Davi 

e Gabriel, o primeiro mencionou um vídeo no YouTube que tem um tutorial pra “passar de fase” 

em um jogo de videogame. Alana e Pietra mencionaram, além do YouTube, o Instagram. Alana 

fez diversas poses nas fotos que tirei e dizia que era pra postar no “Insta”. Este cenário reforça 

o pensamento de Buckingham (2007) a respeito do significado de infância contemporânea, que 

está sendo criado e definido através das interações que as crianças têm com as mídias 

eletrônicas.  

 Joelza enfatizou a questão da publicidade e do encantamento que ela gera nas crianças, 

aliado ao acelerado modo de viver contemporâneo. “Então assim, eu acho que até o “corre-

corre” das pessoas, faz com que isso acabe sendo uma realidade, e daí influencia na 

alimentação de consumo de mais industrializados e aí perde aquela coisa do fazer para a 

criança, que é mais gostoso”, citou Joelza. A professora entende ainda que as propagandas 

interferem no tipo de alimentação das crianças e que elas só mostram alimentos 

industrializados, influenciando suas escolhas. Neste sentido, para a professora, a alimentação 

saudável não fica tanto em evidência. 

 A mídia e a televisão também são apontados pela gestora Roberta como uma espécie 

de dificuldade para que os alunos experimentem novos alimentos na escola, porque em casa são 

a eles ofertados alimentos ultra processados. 

   

4.4 REFLEXÕES SOBRE OS DADOS PRODUZIDOS 

 

 Em diálogo com o referencial teórico adotado e com a empiria produzida, nos 

lançamos a refletir sobre as questões que nos propusemos a investigar. 

 Percebemos, inicialmente, que os hábitos alimentares das crianças investigadas são 

construídos pelas suas vivências no meio familiar, na escola e em outros espaços de convívio 

social. A mídia e a publicidade também apresentaram papel determinante neste processo. 

 As práticas alimentares domésticas representam um importante papel na constituição 

dos hábitos alimentares das crianças. Grande parte dos alimentos que consomem em casa, no 

dia a dia ou nos finais de semana, em idas a shoppings ou a festas de aniversário, são 

industrializados, com alto teor de gordura, sódio e açúcar. Esses alimentos são: batata frita, 
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linguiça frita, miojo, hambúrguer, lasanha, farofa, arroz, macarrão, nuggets, frango, todinho, 

sorvete, pão, pizza, bolo de chocolate e refrigerante.  

 As três entrevistadas deste estudo foram enfáticas ao considerar que os hábitos 

alimentares das crianças são influenciados pela família, mencionando ainda que estas 

interferem nas possibilidades de experimentar novos alimentos na escola. De certo modo 

contrariando esta fala, as professoras comentaram que muitos pais delegam à escola a tarefa de 

formar hábitos alimentares saudáveis em seus filhos. As falas das crianças sobre o que comem 

em casa reforçam o que disseram as professoras. 

 Concordamos em parte com Contreras e Gracia (2011) sobre a necessidade de uma 

postura mais firme por parte dos pais quanto à resistência dos filhos a determinados alimentos. 

O caso do aluno Gabriel, que, como já foi mencionado, consome sucos em pó e toma sopa na 

mamadeira enquanto dorme, de certa maneira contextualiza o pensamento dos autores. Ao 

mesmo tempo, percebemos que a questão da alimentação de crianças pequenas é uma espécie 

de tormento para muitas famílias e que precisam lidar com os apelos das crianças. 

 Citamos algumas pesquisas que comprovam que as crianças influenciam os hábitos de 

consumo de suas famílias e que os pais, muitas vezes, cedem aos seus apelos. Diante desse 

cenário, a mídia e a publicidade os colocam como público-alvo de produções que apresentam 

uma série de produtos para consumo próprio e de suas famílias. 

 Não é objetivo deste trabalho atribuir responsabilidade à família, à escola, à mídia ou 

à publicidade pela aquisição de hábitos alimentares tidos como não saudáveis pelas crianças. 

Adultos também são interpelados pela cultura do consumo. Como nos mostrou Garcia (2003), 

a globalização da economia e a industrialização desempenharam um papel importante, 

apresentando uma tendência gradativa para o consumo de alimentos de maior concentração 

energética, através da produção de alimentos com realçadores de sabor, altamente energéticos 

e de custo relativamente baixo. Essas opções estão disponíveis para todos, adultos ou crianças.  

 Não podemos negar que mídia e publicidade são difusores da cultura do consumo, e, 

consequentemente, de valores, hábitos e paixões. Formatam o que somos, como nos 

comportamos e nos relacionamos (FONTENELLE, 2017). E por que não formataria as crianças, 

se elas são parte dessa cultura? As crianças são constituídas e constituintes de cultura. 

 Ainda sobre a mídia e a publicidade, sabe-se que mais de dois terços dos comerciais 

sobre alimentos veiculados na televisão se referem a produtos comercializados nas redes de fast 

food, salgadinhos de pacote, balas, biscoitos e outras guloseimas, refrigerantes, sucos adoçados 

e refrescos em pó, todos ultraprocessados. As crianças brasileiras passam mais tempo assistindo 

TV do que a média de tempo que ficam na escola. Esses dados deslocam a discussão de uma 
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suposta resistência ou tentativa de resistir aos “apelos de consumo” para a percepção de que o 

consumo faz parte de nossa cultura e não se pode viver fora dela.   

 Essa constatação nos leva à reflexão sobre as informações veiculadas pela publicidade 

de alimentos. Por exemplo, um achocolatado que tem como slogan “Energia que dá gosto” 

apresenta crianças felizes, brincando e com muita energia. No entanto, um achocolatado é um 

produto ultraprocessado, mas é vendido como fonte de energia e vitalidade. Lembrando que 

alimentos ultraprocessados passam por técnicas e processamentos com alta quantidade de sal, 

açúcar, gorduras, realçadores de sabor e texturizantes. Diante de uma propaganda que vende 

vitalidade, até mesmo os pais tomam este produto como adequado para o consumo de seus 

filhos. 

 A interação das crianças com as mídias eletrônicas permite perceber o quanto elas se 

fazem presentes nos seus hábitos alimentares. Luccas Neto, um dos youtubers com mais 

seguidores no Brasil, em especial o público infantil, apresenta em seu canal no YouTube as mais 

diversas opções alimentares para as crianças, que vão desde balas, refrigerantes e até mesmo 

banho de Nutella. Neste sentido, um influenciador digital que tem como público cativo as 

crianças, e em seu canal disponibiliza inúmeras opções de vídeos sobre o consumo de 

hambúrguer, pizza, balas, sorvete e Nutella, apresenta uma ideia de que apenas aqueles 

alimentos trazem boas experiências. Além disso, o consumo tem como característica a 

possibilidade de aceitação social; nesse sentido, uma criança que nunca comeu Nutella, por 

exemplo, e escuta seus pares comentando sobre esse produto alimentício, provavelmente 

desejará experimentá-lo. Muitos destes alimentos são desenvolvidos com sabores 

extremamente aceitáveis para os paladares das crianças, e até mesmo viciantes. 

 Observamos também que as marcas de alguns alimentos fazem parte do vocabulário 

rotineiro das crianças, como todinho e nescau (marcas de achocolatado), miojo (marca de um 

macarrão instantâneo), nugget (frango moído e empanado). A cultura do consumo visa criar um 

vínculo de lealdade às marcas de produtos e serviços, em especial nas crianças, pelo poder que 

exercem em suas famílias. 

 Sobre as mídias, tínhamos uma hipótese inicial do alcance da TV na vida das crianças 

na contemporaneidade que se confirmou. Aliada à TV, uma série de outros meios têm permeado 

suas experiências, principalmente através do YouTube e do Instagram. O que acontece nos 

vídeos e fotos postados nestas mídias, aparece nos diálogos das crianças e nas interações que 

estabelecem entre si. 

 Com relação à circulação de propagandas de alimentos no ambiente escolar, verificou-

se que as crianças não têm acesso a nenhum tipo de rótulo dos alimentos que são consumidos 
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na escola. Nem mesmo as caixas dos sucos eles vêm, pois não tem acesso à cozinha. No que 

diz respeito a campanhas publicitárias, no tempo em que foi realizada a pesquisa, não foi 

verificada nenhum tipo, assim como na estrutura da escola.    

 O uso de personagens do mundo infantil em ações mercadológicas e associados a 

muitos alimentos também se configura como uma das formas de orientar os hábitos alimentares 

das crianças, como se verifica com o “Mc Lanche Feliz” e os bonecos colecionáveis de 

personagens que são disponibilizados mediante a compra de hambúrguer, batata frita e 

refrigerante. 

 Os personagens infantis também permeiam os objetos pertencentes às crianças. Em 

algumas fotos aqui disponibilizadas, é possível ver as crianças com blusas do Capitão América, 

da Hello Kitty, da Minnie e do Homem Aranha. As entrevistadas também mencionaram o 

fascínio das crianças por estes personagens.  

 A cultura do consumo tem também como característica apresentar novas demandas 

aos consumidores, e a cada dia, mediante o discurso in voga na sociedade, novas opções de 

alimentos abarrotam as prateleiras dos supermercados. Os modismos, inclusive os alimentares, 

também fazem parte dessa cultura. Um produto que num dia é novidade, no outro pode se tornar 

obsoleto, e assim, considerando que o novo é melhor (CASTRO, 1998) a cultura do consumo 

se perpetua. 

 É necessário levarmos em consideração que as crianças estão em desenvolvimento, 

que elas podem rejeitar um alimento em um dia, e no outro aceitar. Estão caminhando em uma 

estrada cheia de gostos, sabores e texturas, então o fato de rejeitarem alguns alimentos não pode 

ser encarados como definitivo. Às vezes pode estar relacionado à forma de preparo e isso inclui 

a textura, os temperos utilizados ou não. Assim como mencionou uma das professoras na 

entrevista, não se pode desistir de apresentar às crianças novos alimentos e caso elas não 

queiram algum, substituí-lo por outro e deixar o rejeitado de lado. Quando disponibilizados às 

crianças alimentos processados e ultraprocessados, elas aceitam. Quando ofertados alimentos 

in natura, elas também aceitam. Mas esse processo é uma construção diária, que parte do 

contexto social e cultural no qual as crianças estão inseridas. O que ficou evidente com a 

pesquisa é que a infância é uma etapa da vida ideal para que as crianças experimentem novos 

alimentos, em especial as menores e que a escola é um espaço extremamente importante na 

constituição de hábitos alimentares adequados e saudáveis. 

 Sendo a escola um espaço de coletividade, de construção social e cultural e interação, 

a convivência de crianças com outras crianças e também com os adultos favorece a ampliação 

do repertório alimentar, assim como outros sabores, aromas e texturas dos alimentos que as 
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crianças podem ter acesso. E experimentar é uma palavra-chave na infância. Experimentam 

novos alimentos, novas emoções, novas brincadeiras. Se constituem desta forma, assim como 

seus hábitos alimentares.  Como mencionado por Holland (1999), o momento das refeições em 

companhia de outras pessoas se configura como um ritual, por ser esta uma ação que se repete, 

estabelecida antecipadamente, em ambiente coletivo e a partir de regras, de modo a compor os 

hábitos, sendo este um momento que apresenta inúmeras possibilidades de interação entre as 

crianças. 

 O acelerado modo de viver contemporâneo (MOMO, 2007) e os processos de 

globalização e consumo trouxeram novas possibilidades de alimentação (CONTRERAS; 

GRACIA, 2009), como os lanches comprados em redes de fast food e alimentos que podem ser 

preparados em minutos, grande parte deles sem nenhum valor nutricional, como é o caso dos 

nuggets, achocolatados, refrigerantes, biscoitos. Mas o bom feijão com arroz, marca da cultura 

alimentar do brasileiro, fonte de nutrientes, esteve presente em todas as refeições que pude 

acompanhar na escola. E as crianças raramente os rejeitam. 

 As atividades pedagógicas realizadas na escola, que incluem tudo o que acontece no 

cotidiano, como se alimentar, escovar os dentes, lanchar, brincar, buscam não estimular o 

consumo. As festas de aniversário realizadas na escola, assim como as festas coletivas, levam 

em consideração o momento de partilhar um lanche, deixando de lado barraquinhas e festas 

temáticas com personagens, objetivando a interação dos envolvidos, caracterizando, ao meu 

ver, uma postura de não incentivo ao consumo, embora alguns pais tentem burlar as regras. 

 

Figura 23: Aniversário na escola I – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável  
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Figura 24: Aniversário na escola II – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável  

 

 A temática da alimentação é bastante presente na escola, fazendo parte dos projetos 

pedagógicos. Sua relação com o consumo, segundo as professoras entrevistadas, não é 

abordada. No entanto, as observações realizadas na escola me permitem concluir que, mesmo 

que essa questão não esteja incluída de forma explícita na proposta pedagógica, as concepções 

de infância adotadas pela escola e as ações ali realizadas, tornam essa instituição um espaço de 

debate e problematização sobre a cultura do consumo. 

 De maneira geral, a alimentação oferecida na escola reproduz algumas das concepções 

da cultura do consumo, mas em alguns momentos representa um movimento de resistência. 

 Os gêneros alimentícios a serem consumidos na escola são solicitados pela 

nutricionista, que monta os cardápios considerando questões nutricionais e adequadas as 

necessidades das crianças. A lista de compras com o pedido da escola é direcionada ao setor de 

alimentação ao qual a instituição está vinculado e eles fazem a compra dos produtos e enviam 

para a escola. Em conversa informal com a nutricionista, a mesma informou que muitas vezes 

solicita determinado alimento e o setor de alimentação envia outro, como é o caso de algumas 

frutas, como uva e morango. As frutas disponibilizadas são banana, maçã, laranja e tangerina. 

De junho até a primeira semana de outubro, apenas essas frutas foram ofertadas às crianças.  

 Os sucos oferecidos às crianças, conforme relatou a gestora da escola e uma das 

professoras, assim como também foi observado em campo, são sucos de caixa ou para diluir 

(industrializados), mas a gestão da escola não é a favor desta prática e gostaria que sucos 
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naturais da fruta dessem lugar às opções oferecidas atualmente. A gestora também confidenciou 

que o único suco natural é o de laranja, porque na escola tem espremedor de laranja, o que nos 

leva a entender que os sucos naturais não são ofertados também por uma questão de falta de 

utensílios para prepara-los. Lembrando que a cozinha da escola prepara os alimentos para todas 

as crianças, além da equipe que trabalha na escola, incluindo os professores. 

 

Figura 25: Suco servido na escola – Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora responsável  

 

 Neste sentido, identificamos que alguns alimentos industrializados são 

disponibilizados às crianças nas refeições ali realizadas, tais como achocolatados, margarina, 

biscoito doce do tipo maizena, biscoito salgado do tipo cream cracker, sucos de caixa e sucos 

concentrados para diluir.   

 Em nenhum momento foi percebido omissão da escola quanto a essa oferta, e sim um 

certo incômodo em oferecê-los. A fala da gestora evidenciou esse incômodo e a vontade de que 

ali fossem servidos sucos naturais. Temos também o entendimento que a apresentação deste 

incômodo pode estar relacionado a minha presença na escola observando a questão da 

alimentação naquele espaço. 

 Em contrapartida, nas festas de aniversário e nas festas coletivas que acontecem na 

escola, tidas como fuga do cotidiano, permite-se a entrada de diversos produtos 

industrializados. A realização de festas de aniversário foi motivo de muitos debates nas reuniões 

entre professores e a gestão da escola, até que se chegou à decisão de considerá-las um evento 

extra, fora do cotidiano, e que comer um bolo com brigadeiro neste momento não atrapalharia 
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na alimentação das crianças. Dentre as permissões e restrições, está a entrada de refrigerante, 

que não é permitida, mas permite o mate, que, embora seja produzido a partir da erva mate, é 

também industrializado, com alto teor de açúcar e substâncias para conservá-los em garrafas ou 

copos, assim como os sucos de caixa. 

 A lista dos pratos55 que as famílias levaram para a festa junina realizada na escola 

inclui bolos de milho, de cenoura, de chocolate, de aipim, banana, milho verde, fubá, laranja 

cuscuz doce, paçoca, pé de moleque, arroz doce, cajuzinho, espetinho de fruta, maria mole, 

sanduíche de pão de forma, salgadinhos, torta salgada, empadão, pastel de forno, pastel de 

queijo, mini pizza, esfiha, milho cozido, quibe de forno e para beber, suco ou mate. Alguns dos 

itens são industrializados, mas, grande parte dos pratos solicitados fazem parte da cultura das 

festas juninas. 

 Compreendemos que seria praticamente impossível não oferecer às crianças algum 

tipo de alimento industrializado na escola, porque eles fazem parte da gama de alimentos 

disponíveis atualmente, como é o caso do creme de leite usado no estrogonofe, do molho de 

tomate, da linguiça, do macarrão, do suco de caixa, entre outros. Alguns destes produtos 

demandam muito tempo no preparo e na cozinha da escola são preparadas muitas refeições por 

dia e para muitas pessoas (todos os alunos e todos os funcionários), de modo que para que esses 

alimentos não fossem utilizados, haveria a necessidade de contarem com mais funcionários. 

  As falas das crianças, em seus cotidianos na instituição em que realizamos a pesquisa, 

também reforçaram a importância da educação infantil como experiência de suas infâncias. O 

dia a dia dessas crianças é constituído por ações que também se dão no mundo adulto, como o 

almoço, o lanche, escovar dentes, ir ao banheiro, sendo estas atividades regulares de rotina 

(BARBOSA, 2006). Isso me fez pensar no quanto essas atividades, ligadas à coletividade, são 

formativas, cheias de significados socias e culturais, e que se constituem como uma categoria 

pedagógica da educação infantil (BARBOSA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Lista disponibilizada nos anexos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Tecer as palavras finais de um trabalho desenvolvido no período de 2 anos me trouxe 

duas sensações distintas: o alívio por tê-lo concluído e uma espécie de vazio diante de sua 

finalização. 

  Esta pesquisa, assim como todas as outras, leva em consideração o envolvimento 

pessoal do (a) pesquisador (a) para com o fenômeno investigado. Como este estudo abarcou a 

infância, me trouxe memórias da minha infância e a minha relação com o consumo e a 

alimentação. Essas memórias produziram reflexões, algumas delas mencionadas na introdução 

deste estudo, que confirmaram as concepções que eu tinha sobre infância, mas me 

possibilitaram um novo olhar sobre o consumo e a alimentação. 

  Confesso que, no início deste trabalho, eu tinha uma visão bastante negativa sobre o 

consumo. Talvez pela construção de uma imagem que se relacionou à minha infância e que 

posteriormente se concretizou com o trabalho na área de turismo. Fato é que diante de muitas 

leituras sobre o fenômeno, e posteriormente com o trabalho de campo, passei a compreendê-lo 

por seus significados sociais e culturais, como inserido nas vivências e experiências do mundo 

contemporâneo de crianças, jovens e adultos. 

  Essa nova visão para o consumo me fez perceber que mesmo eu, nascida há três 

décadas atrás, também fui uma criança que nasceu e cresceu na cultura do consumo. Apesar 

disso, vivenciei muitas experiências domésticas que se relacionavam a um modo de vida mais 

simples, oriundo de uma cultura rural, e elas me diferenciavam de algumas crianças do meu 

contexto social. Essa cultura rural também fez parte da constituição dos meus hábitos 

alimentares e, certamente, se fez presente ao longo da pesquisa. 

  Meus hábitos alimentares também foram motivo de reflexão. Iniciei este trabalho com 

uma hipótese de que as crianças que eu veria na escola teriam hábitos alimentares pouco 

saudáveis. Essa hipótese levava em consideração algumas crianças do meu convívio pessoal e 

outras com as quais me relacionei enquanto professora em uma escola privada. Quando adentrei 

em uma escola que desenvolve atividades de educação alimentar, essa hipótese não foi 

confirmada.   

  Outra importante reflexão acerca da alimentação diz respeito às minhas próprias 

concepções sobre o que é saudável ou não, e, assim como o consumo, através da pesquisa, 

desvelaram um novo olhar. 

  Essas impressões iniciais sobre o consumo e a alimentação estiveram presentes no 

projeto de pesquisa, que foi desenvolvido sem que eu tivesse iniciado a fase do campo. Desta 



141 
 

forma, com o aprofundamento da pesquisa sob o aspecto teórico e com as primeiras idas a 

campo, os objetivos do trabalho foram reformulados, assim como as questões que o 

fundamentam. Algumas   permaneceram, outras se transformaram ou surgiram, evidenciando 

que a inserção no campo as delimitam com mais clareza. 

  Não encontrei respostas para todas as perguntas e considero que este é um aspecto 

válido quando se trata de uma pesquisa acadêmica, já que não buscamos verdades absolutas. 

Assumimos que as respostas que não encontramos podem fornecer indícios para que outras 

pessoas se debrucem sobre elas. 

  O desenvolvimento deste trabalho também foi importante por sua originalidade. A 

revisão de literatura mostrou que a discussão sobre a relação entre consumo, alimentação, 

infância e escola não estava presente em nenhum dos trabalhos acadêmicos aos quais tive 

acesso, e que articular infância, consumo e alimentação, temáticas densas por si só, além de 

uma inovação, me requisitaria inúmeros esforços. 

  Este trabalho teve como objetivo compreender de que formas a cultura do consumo 

constrói os hábitos alimentares de crianças de 3 a 5 anos em uma turma de educação infantil. 

Objetivou também compreender como a escola avalia e se posiciona em relação à circulação de 

propaganda de alimentos no ambiente escolar, assim como as iniciativas e estratégias que 

promovem ou não a alimentação saudável na escola, identificando as percepções das crianças 

sobre a relação consumo e alimentação. 

  Neste sentido, através de um estudo de caso com inspirações etnográficas realizado 

em uma escola pública de educação infantil no município de Niterói, e mais especificamente 

em uma das turmas da escola, com crianças de 3 a 5 anos, tive a possibilidade de investigar a 

relação entre consumo e alimentação na infância. 

  Na fase de projeto, havia uma hipótese inicial sobre a forte presença da televisão na 

vida das crianças contemporâneas, mas este trabalho revelou que, além dela, as novas mídias 

exercem importante papel nas experiências das crianças investigadas, que se relacionam às 

práticas de consumo e de alimentação. 

  A propósito, percebemos que a relação das crianças pequenas com as novas mídias, 

chamadas de digitais, como o YouTube e o Instagram, se apresentou como fator que integra 

suas brincadeiras, apresentando produtos como brinquedos, roupas, mochilas e alimentos. 

Aprofundar o estudo sobre a relação da infância com essas novas mídias e a interferência delas 

na alimentação me parece uma questão relevante, colaborando para as discussões no campo da 

educação e da educação ambiental. 
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  Sobre a escola investigada, esta pesquisa nos permitiu bem mais do que compreender 

como avalia e se posiciona em relação à circulação de propaganda de alimentos ou se promove 

ou não uma alimentação saudável. A escola se mostrou como um importante espaço para 

discutir e problematizar a questão da alimentação. Ao inserir a temática em suas atividades 

pedagógicas, ao ressaltar que os hábitos alimentares das crianças são uma construção diária, ao 

dialogar com as famílias sobre essa questão desde a primeira reunião escolar do ano e por 

efetivamente se preocupar em oferecer o mínimo possível de alimentos processados ou 

ultraprocessados às crianças, a escola investigada  se mostrou um espaço privilegiado no sentido 

de problematizar a cultura do consumo. A percepção de que a mídia e a publicidade interferem 

na alimentação das crianças estimula professoras, gestoras e estagiários a incentivá-las a 

experimentarem novos alimentos, dia após dia. Além de identificarem dificuldades na 

alimentação das crianças no que diz respeito a novos sabores e texturas, problematizam a 

publicidade direcionada aos alimentos e o uso de personagens infantis em produtos 

alimentícios.  

  Por tudo isso, concluímos que as mediações da escola representam um importante 

papel na educação alimentar das crianças, assim como na de suas famílias. Existem crianças 

que não tem problemas com a alimentação, outras sim. Alguns destes problemas se originam 

no espaço doméstico, deste modo, quando dialoga com a família, a escola está educando a 

criança, as famílias, os professores e a si própria.  

  Ressaltamos a importância do trabalho realizado por esta escola pública, sendo esta 

uma instituição de educação infantil, isto é, a primeira vivência escolar das crianças. 

Acreditamos que o trabalho realizado pela escola Terra também pode inspirar outros 

professores e escolas a desenvolverem práticas semelhantes, adaptadas a seus contextos.  

  De maneira geral, esta pesquisa indicou que as crianças não são influenciadas pela 

cultura do consumo, porque essa é a cultura na qual estão inseridas. Podemos dizer que a cultura 

do consumo orienta a formação dos seus hábitos alimentares por meio da família, da mídia e da 

publicidade. A escola investigada, apesar de inserida na cultura em que vivemos, ou seja, a 

cultura do consumo, representa um movimento de resistência quanto à formação de hábitos 

alimentares não adequados para crianças na faixa etária na qual atende. Nesse aspecto reside 

uma das principais contribuições desta pesquisa: o destaque dado à escola como formadora e 

problematizadora de hábitos alimentares e de consumo, em articulação com as famílias. 

  Defendemos que investigações nos moldes desta, considerando crianças maiores, 

adolescentes e jovens seriam de grande relevância para os campos da infância, da juventude e 

da educação ambiental, já que, como mencionado anteriormente, a relação entre consumo, 
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alimentação e educação escolar é ainda pouco investigada. Questões como as inserções 

curriculares de temáticas relacionadas ao consumo e/ou à alimentação, os diferentes 

pertencimentos culturais dos estudantes e sua maior ou menor adesão à cultura do consumo e 

muitas outras merecem atenção de pesquisadoras e pesquisadores dos campos relacionados.  

  Finalizamos este trabalho com a certeza de que muito ainda poderia ser dito sobre a 

relação entre infância, consumo e educação escolar. Também estamos cientes de que a 

observação de uma instituição não traduz a totalidade das experiências educativas, mas os 

resultados produzidos apontam para a centralidade da escola como locus de produção de 

conhecimentos e problematizações sobre os mais diversos aspectos do convívio social.  

  Por último, mas não menos importante, destacamos que a interface entre os campos da 

infância e da educação ambiental, ainda pouco explorada, tem grande potencial para a 

realização de investigações. Esperamos que este trabalho possa inspirar pesquisadores e 

pesquisadoras de ambos os campos a enveredar pelos caminhos que trilhamos, trazendo novas 

questões e aprofundando as reflexões que buscamos desenvolver com a pesquisa que 

apresentamos.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

● Sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como se dão suas ações na escola? 

(Apenas para a gestora) 

● Como entende a relação entre o consumo e a alimentação? 

● Como avalia/entende/enxerga os hábitos alimentares das crianças? 

● Como enxerga a circulação de produtos industrializados na escola? 

● As crianças levam produtos de casa para a escola? Caso não possa, como os alunos 

driblam a regra?   

● Em que momentos as crianças/famílias podem levar alimentos para a escola? 

● A escola costuma abordar em seus projetos a temática da alimentação e do consumo? 

● Entende a escola enquanto espaço de promoção de uma alimentação saudável? Por que? 

● Citar alguma problemática envolvendo a questão da alimentação no espaço escolar. 

● Nas festividades que acontecem na escola, como se dão as escolhas pelos alimentos que 

serão oferecidos? 

● Na sua percepção, o que influencia/orienta os hábitos alimentares das crianças?   

● Você acredita que eles se orientam/formam pela cultura do consumo e pela publicidade 

direcionada aos alimentos? 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como se dão suas ações na escola? 

(Apenas para a gestora) 

 

Roberta: A escola recebe os repasses do PNAE, mas eles entram junto com os recursos para a 

universidade, que gerencia a verba da alimentação. A administração das verbas do PNAE é feita 

pelo restaurante universitário. É o restaurante que fornece os gêneros alimentícios para a creche, 

que não tem autonomia para a compra dos produtos alimentícios. 

A nutricionista da creche se comunica com as nutricionistas do restaurante, faz o pedido 

considerando o cardápio que ela desenvolve, de acordo com o número de alunos e envia para 

os nutricionistas do restaurante universitário. O valor do PNAE é baixo e a universidade 

complementa. 

Quem responde ao censo escolar recebe a verba do PNAE. A escola respondeu o primeiro censo 

em 2014, porque a creche foi institucionalizada, sendo assim, no ano seguinte ao primeiro censo 

respondido, passou a receber o repasse, mesmo que não seja direto pra escola. 

Ou seja, considerando o exposto, não temos como precisar os reflexos do PNAE na alimentação 

dos alunos da creche. 

 

Como entende a relação entre o consumo e a alimentação? 

 

Tainara: Aqui na creche, na Educação Infantil Terra, as crianças são pouco incentivadas ao 

consumo, principalmente em relação à alimentação. A gente sempre tenta trazer coisas pra eles. 

Eles não podem trazer coisas de casa: biscoitos ou coisas assim. Então a alimentação é muito o 

que vem daqui. É muito não, é só o que vem daqui. E nos dias de festa, as famílias que trazem. 

E assim, não pode trazer nada temático. Nos aniversários, as famílias trazem, mas a festa é uma 

festa para as crianças brincarem, pode trazer um bolo, bola, mas nada tipo saquinho surpresa, 

brinde. Nada disso é aconselhável. É proibido! Alguns pais tentam burlar isso, mas é uma norma 

da escola, que evite isso, justamente para não dar ênfase na questão do consumo e sim nas 

brincadeiras, no prazer de comer um bolo com os amigos, de estar junto com os amigos no 

aniversário e assim também é no dia a dia. Algumas crianças a gente vê que traz biscoito dentro 

da mochila, mas não pode comer aqui, mas de forma geral, as crianças da creche em si, a 

alimentação não é visada como algo de consumo porque eles trazem muito pouca coisa de casa. 

 

Joelza:  Eu entendo que as propagandas e o que as pessoas vão trazendo de fora, interferem no 

tipo de alimentação das crianças, porque as propagandas só mostram coisas que são prontas, 

alimentos industrializados, e a gente percebe que as crianças querem aquilo, porque acham que 

aquilo é mais gostoso, e alimentação saudável não fica tanto em evidência. Eu acho que o 

consumo aumenta. O tipo de consumo que eles têm se relaciona a propaganda, e aí a 

alimentação deles já não fica tão saudável assim. 

 

Roberta: Eu acho que a gente vive um momento complicado, um momento em que o consumo 

tá totalmente atrelado à alimentação, pelas mídias, especialmente no caso do público infantil, o 

que deixa a situação mais complicada com relação à alimentação, porque você associa 

brinquedos, figuras, a alimentos e as crianças acabam querendo consumir aqueles alimentos por 

causa desses personagens. Uma coisa que mais me lembra disso é o caso do Maurício de Souza, 

que tem uma linha de alimentos, miojo, maçã, danone, da turma da Mônica e quando houve 

uma intenção de fazer uma lei que proibia colocar personagens nas embalagens, a filha dele 
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teve uma reação muito ruim, dizendo que a eles não cabia educar as crianças, que cabem educar 

as crianças as famílias, e eu fiquei muito chocada, porque na verdade eles, a princípio, parece 

que eles defendem as crianças, porque fazem um trabalho em prol das crianças e neste momento 

eles estavam escolhendo em prol da venda, do consumo. Porque é lógico que a educação cabe 

as famílias, mas se você coloca a Mônica num pacote de miojo, fica mais difícil da família fazer 

uma educação alimentar. Quer dizer, você não tá pensando na criança. Eles fizeram papel do 

diabo. Eu boto a tentação e você resiste se puder, se quiser. Eu acho que é isso... 

 

Como avalia/entende/enxerga os hábitos alimentares das crianças? 

 

Tainara: No caso do grupo Estrela, que são as crianças que eu acompanho, eu acho que é uma 

construção. Eu entrei no grupo Estrela no início do ano e a gente vai vendo o quanto, a cada dia 

a gente vai ter que ir conversando com eles, pra aumentar um pouquinho a quantidade de 

comida, pra tentar coisas diferentes, pra experimentar coisas novas, e aos pouquinhos. Tem 

criança que no início do ano não comia nada, só comia arroz, e agora come arroz, feijão, 

brócolis, isso e aquilo, e aos poucos a gente vai construindo isso com eles. A importância está 

justamente nisso: em tentar levar coisas novas pra eles, pro paladar deles, que ainda estão 

conhecendo, que é importante. Não é uma regra as crianças comerem bem. A gente tá sempre 

trabalhando isso com eles. Trazendo frutas diferentes. A gente já teve projeto de trazer frutas 

diversas pra eles experimentarem na sala, fazendo bolo, coisas com eles. 

 

Joelza: Eu acho boa. Alguma ou outra criança, a maioria come todos os alimentos oferecidos. 

Alguns recusam a fruta e comem os legumes. Outros comem os dois. Alguns comem arroz e 

feijão, mas a frutinha eles estão sempre querendo comer. Então eu acho a alimentação deles 

bem legal. E o fato deles poderem escolher o que querem, aos poucos eles começaram a 

experimentar algumas outras coisas. 

 

Roberta: Eu acho que isso tudo, do consumo, da mídia, da televisão, que influencia o uso de 

alimentos ultra industrializados, que tá cada vez maior nas famílias, pelo menos é o que a gente 

vê, e que dificulta um pouco na escola quando a gente oferece outros alimentos. A gente já 

recebe criança que chega na escola com 3 anos e nunca comeu uma fruta. Então acaba que o 

que seria fortalecer um hábito, se torna romper com outro hábito e instalar uma coisa 

completamente nova. Há crianças que tem dificuldade com a textura de uma fruta, que só 

comem alimentos ultraprocessados. Eu já tive criança que quando chegou na escola com 4 anos, 

só tomava leite na mamadeira, comia miojo com salsicha, então qualquer outro alimento que 

não tivesse uma textura, que não fosse líquida ou pastosa, porque salsicha, miojo e leite não 

tem pedaço, não tem uma casca, não tem nada pro dente morder... Ele tinha dificuldade até de 

deglutir. Muito difícil. Foi um trabalho de muito tempo da escola, de muita dificuldade pra 

escola e pra criança, porque na escola não servia miojo e salsicha, e ele entrou num confronto 

muito grande, porque ele não tinha esse hábito, e ele entrou na escola e passou-se essa 

responsabilidade pra escola. 

 

Como enxerga a circulação de produtos industrializados na escola? 

 

Tainara: É muito difícil. Na alimentação deles, no máximo no suco de caixinha. Às vezes no 

strogonoff que tem um creme de leite, que provavelmente é de caixinha, e que a gente nem vê, 

mas é mais natural mesmo. Há fruta: na colação deles é sempre uma fruta ou suco. O almoço é 

feijão, arroz, macarrão, sempre uma salada ou um tipo de legume, verdura, uma carne. Até 

mesmo no lanche, o que também tem de diferente e é industrializado é o iogurte. O resto é pão, 

queijo, e são todas coisas mais naturais mesmo. Depois, de tarde eles comem outra fruta. E 
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quando tem festa as vezes os pais trazem um mate, ou um suco de caixinha mesmo. Até mesmo 

quando os pais trazem cupcake (nas festas) pra eles, para as crianças decorarem, ou um bolo, 

mas nada industrializado mesmo. 

 

Joelza: Não acho legal não. Eu acho que nós poderíamos fazer mais alimentos assados. Os sucos 

por exemplo, eles não são naturais, eles são industrializados. Eu não acho legal, eu não gosto. 

Eu acho que nós poderíamos fazer com eles, fazer o suquinho, mostrar pra eles a fruta, e fazer 

desse consumo algo mais voltado pro natural. 

 

Roberta:  Eu acho que o ideal seria que a escola fosse um local, que oferecesse, não um local 

de a alimentação pura e ideal, não é isso, mas que garantisse que a criança entrasse em contato 

com produtos não industrializados, não ultraprocessados, o máximo possível. Oferecendo como 

um contraponto ao que já acontece na sociedade, pra poder essa criança ter uma outra 

experiência. Tem criança que nunca comeu uma banana. Ele ter essa oportunidade porque nem 

sempre a família vai garantir isso. Acho que a escola tem essa função, de oferecer coisas 

diferentes, coisas, outros caminhos possíveis. Então acho que o consumo de produtos 

industrializados na escola deve ser o mínimo possível, mas nem sempre a gente consegue 

garantir isso. Nem sempre a compra dos alimentos está de acordo com o que os professores 

pensam, tem um caminho, tem uma fresta entre o que os professores pensam e o que realmente 

acontece. Porque é lógico que quanto maior, na verdade quanto menos industrializado tiver, 

terá que ter um maior planejamento, maior organização da verba e nem sempre é o que acontece. 

Como por exemplo o suco. O suco na escola é industrializado. Só quando tem laranja que é um 

suco de laranja. Mas os sucos são industrializados. O ideal seria que a gente pudesse ter uma 

oferta de frutas e que fizesse o suco para as crianças, que é totalmente diferente você tomar um 

suco industrializado de abacaxi do que o suco de abacaxi fresco. Então na verdade se a criança 

não gosta daquele, você nem sabe, às vezes nem mesmo a gente gosta daquele suco 

industrializado, que tem um sabor que não é de abacaxi. Na verdade, você não está oferecendo 

o abacaxi, tá oferecendo um outro produto, um produto na versão abacaxi. Então eu acho que 

deveria ser o mínimo, mas nem sempre a gente consegue, isso é real. 

 

As crianças levam produtos de casa para a escola? Caso não possa, como os alunos 

driblam a regra?   

 

Tainara: Elas trazem, mas ficam dentro da mochila. Só traz mesmo. As famílias trazem nas 

festas, mas tem toda uma norma de alimentos que podem trazer pra festa. Por exemplo, o grupo 

sol, que são as crianças de 2 anos, não pode trazer pipoca. Nada frito é permitido. Tudo salgado 

de forno. Pão de queijo. Coisas permitidas pra crianças nessa idade. Não pode refrigerante, só 

suco, mate, enfim, essas são as normas da escola. Quanto a burlar a regra, os alunos deixam na 

mochila. Quando a gente vê que eles estão pegando, e hoje mesmo teve uma criança que estava 

com um biscoito cheetos dentro da mochila, aí ela abriu, botou na boca escondidinho e aí a 

outra criança viu e mostrou. Na mesma hora a mediadora que estava perto foi e falou assim: ‒ 

pode ir tirando da boca e jogando fora porque você sabe que aqui não pode. Se quiser pode 

ficar dentro da mochila. A mesma coisa quando as crianças trazem balas, e tem que ser dentro 

da mochila. Não pode de jeito nenhum abrir aqui na escola. 

 

Joelza: Não, mas isso já aconteceu. Em uma época que eles ficaram sem lanche e ficavam só 

meio período, eles tinham que trazer de casa, porque aqui não tinha. Pra funcionar, só podiam 

fazer dessa forma. Daí eles trouxeram os alimentos e a gente pedia uma fruta, que trouxessem 

alimentos mais saudáveis e aí a nutricionista fez uma lista do que seria bom que eles trouxessem. 

Muitos pais fizeram, mais um ou outro não conseguia. Mandavam biscoitos, salgadinhos. 
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Roberta:  Na Educação Infantil Terra, a gente não permite que as crianças levem. As crianças, 

as únicas que podem levar alimentos, são as crianças que tem alergia, que tem restrições 

alimentares e aí não são as crianças que levam, são os pais, em acordo com a nutrição, tentando 

fazer uma substituição mais próxima possível do cardápio. Por exemplo, quem é alérgico a leite, 

quem é alérgico a corante, então as mães levam os alimentos que essas crianças são 

acostumadas a comer em casa, porque bastante crianças com restrição. Agora as outras crianças, 

a gente orienta os pais, na primeira reunião do ano, porque a gente não deixa levar, porque a 

escola tem todo o cardápio e se as crianças levam os alimentos, elas não vão fazer o uso. Porque 

se a criança tá acostumada a comer biscoito recheado e tem maçã na colação, é lógico que ela 

vai pegar o biscoito recheado e comer, e a gente tá deixando de dar a chance dessa criança de 

experimentar essa maçã, de ampliar o cardápio dela. Mas nem sempre é tranquilo, não só para 

as crianças, mas também para os pais. A gente já teve casos de as crianças driblarem, levarem 

escondido, lógico e a gente leva isso como uma atitude de criança mesmo. Agora a grande 

questão mesmo são os pais. A gente teve dois casos que chamam mais a atenção: uma mãe que 

foi fazer uma reclamação, porque a gente tem uma colação, que é a primeira refeição na escola, 

e na verdade não substitui o café da manhã. A gente explica as famílias: o café da manhã é uma 

refeição importante, cada criança tem seu hábito, é uma refeição que começa o dia, então a 

gente coloca que o café da manhã a criança tem que fazer em casa, com a família, e a colação 

é a primeira refeição na escola. Então geralmente é uma fruta, na maior parte das vezes a gente 

quer que seja uma fruta, um pouco antes do almoço, pra esperar a hora do almoço e pra ampliar 

esse cardápio, essas texturas, as frutas mais variadas possível. Pra trabalhar justamente na 

educação alimentar.  Quer dizer, uma criança que só come banana e maçã em casa, que é muito 

comum, aí você chega na escola, na hora da colação, tem uma goiaba. A gente explica pra 

família que o objetivo ali não é matar a fome, é um objetivo nutricional, de educação, de a 

criança entrar em contato com novos sabores, novas texturas. As vezes em casa ela nunca vai 

comer uma goiaba, porque ninguém em casa come goiaba e já se estabeleceu que as crianças 

comem banana e maçã. E uma vez uma mãe veio reclamar, dizendo que ela queria que a filha 

dela levasse um biscoito recheado pra colação, porque a filha dela não gosta de nenhuma fruta 

e ela não gosta de tomar café da manhã. Então que a escola estaria a prejudicando só colocando 

fruta. A família inverteu a situação. A escola estava prejudicando a criança porque não a deixava 

comer o que estava habituada, que é o biscoito recheado. Na verdade, a gente teve que fazer 

uma grande reunião e um trabalho com essa família pra que eles pudessem entender que o que 

estávamos fazendo era oferecer uma chance de essa criança começar a comer fruta. Porque 

comer fruta não é uma questão de escolha ou não, de gosto, de cor, de eu visto saia ou visto 

calça, comer fruta faz parte dos hábitos alimentares e da saúde. Se a criança com 3 anos ainda 

não come nenhuma fruta, já estava mais do que na hora dessa criança começar a comer frutas 

e na verdade a gente estava fazendo um papel de ajuda a família e não de prejudicar a criança. 

Mas é um caso extremo. E outro caso, de que a própria família escondia doce na mochila, 

porque como a criança comia muitos doces em casa, a família tinha uma ansiedade, que a 

criança ia ficar 8 horas na escola sem comer nenhum doce. Então a família escondia e pedia pra 

criança pegar esse doce pra fazer uso durante o dia, entre as refeições. 

 

Em que momentos as crianças/famílias podem levar alimentos para a escola?  

 

Tainara: Nos eventos de festa e nos de festa coletiva. Tipo amanhã, é o encontro das famílias. 

As famílias trazem alguma coisa pra fazer um lanche coletivo. Na festa junina, encontro da 

família, a gente sempre faz um lanche coletivo, mas também sempre pedindo para os pais 

respeitarem essas regras: não pode refrigerante, evitar coisas fritas. Coisas pra criança mesmo, 

não tem necessidade de comer fritura, refrigerante ou alguma coisa assim. 
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Joelza: Quando a gente pede pra fazer uma atividade em grupo, como o que eu fiz ano passado. 

Fizemos uma sopa de legumes, a gente descascou, cortou e a cozinheira fez a sopa e todos 

experimentaram. Até quem nunca comeu, comeu porque foram eles que fizeram. Então é legal 

quando a gente pede pra trazerem alimentos. 

 

Roberta: Quanto as famílias e as crianças, elas levam alimentos pra escola especialmente em 

festividades, quando nós fazemos lanches coletivos, tipo “encontros da família” (que é como 

chamamos o dia da família), que aí nós colocamos uma lista na recepção com sugestões de 

bolo, pão de queijo, e as famílias passam na recepção e anotam assim: ah, vou trazer bolo de 

milho, bolo de chocolate, brigadeiro... Vão anotando seus nomes nas opções. E pra beber a 

gente sempre pede suco ou mate. Refrigerante não. As coisas colocadas nesta lista não têm um 

critério nutricional, não é feito por nutricionista. É um critério que a gente adota pra ter uma 

variedade, nas festividades são momentos que a gente não tem esse controle. O controle que a 

gente tem é isso, de que tenha variedade, de que tenha salgado, doce, tenha bolos. A gente não 

coloca bala, essas coisas, apesar de que algumas festividades, algumas famílias levam e isso a 

gente também não encara como um problema. A gente encara como uma situação: é, hoje é um 

dia de festa, e a gente sai fora da rotina. Agora refrigerante não. A gente não abre exceção para 

refrigerante porque a gente acha que não precisa, que tem mate, que tem suco, que não já não 

são alimentos que não são processados, que são bem processados, então você comprar um 

refrigerante e comprar um mate dá no mesmo, mas a gente prefere não. Agora a gente tem 

experiência de vários dias de festa, de encontros de família e festa junina, que as famílias que 

moram em casa e tem árvore frutífera, inclusive levam suco feita na casa delas: ah, eu fiz suco 

de manga. Inclusive a mãe do Davi, do Grupo Estrela, uma vez o pai fez uma suqueira com a 

própria melancia, instalou uma torneirinha de plástico na melancia e ele fez várias garrafas de 

suco de melancia, da fruta e levou, e a gente deixa no isopor com gelo e a gente vai abastecendo 

a suqueira feita com a casca da melancia. Ele raspou, ficou oca, colocou a tampa e foi o maior 

sucesso entre as crianças. 

 

A escola costuma abordar em seus projetos a temática da alimentação e do consumo?  

 

Tainara: Da alimentação sim. Nesse um ano, período que eu tô aqui, já tiveram alguns projetos. 

No Grupo Estrela teve da alimentação saudável. A gente vê acontecendo algumas coisas no 

grupo sol também. A gente teve um momento, de toda a escola junta... No dia do picolé de 

frutas com água de cocô, que a escola inteira participou junto, e as crianças todas tiveram seu 

picolé, todas comeram picolé. Enfim, eu acho que da alimentação tem sempre. Às vezes a gente 

vê o grupo lua fazendo alguma coisa, alguma culinária lá na cozinha. Coisas que estão no 

projeto de cada grupo e que vão pra essa questão da alimentação. No caso do grupo estrela, teve 

um projeto de alimentação saudável que era trazer, eu e a outra professora trazíamos, algumas 

frutas pra eles experimentarem. E essas frutas a gente fazia as versões delas com os materiais 

aqui da creche, material reciclado, e com as versões delas, a gente montou um mercado, que 

era um sacolão. Durou um tempo, depois eles perderam o interesse e agora as frutas ficam ali, 

às vezes eles brincam com elas, mas perderam o interesse. Teve também uma outra... Uma 

estudante de gastronomia que vinha aqui toda semana fazer com eles um projeto de alimentação 

saudável, e ela fazia pizza de couve-flor, coisas diferentes pro cardápio deles, mas coisas 

interessantes pra eles. A gente tem uma criança que tem intolerância a lactose e a ovo, então 

sempre que tem festa tem que adaptar, sempre que vai fazer alguma coisa assim tem que ter 

algo adaptado para ele 

 

Joelza: Mais da alimentação, mas isso vai depender muito, porque como a gente trabalha com 



161 
 

o interesse deles, o que eles trazem, quando é desejo das crianças, a gente faz esse trabalho. E 

por vezes a gente também coloca nos projetos alguma coisa relacionada. Por exemplo: agora a 

gente está trabalhando com dinossauro. Pode ser que surja em algum momento, que eles fiquem 

interessados no que eles comem, aí a gente aproveita e pergunta: ‒ o que vcs comem? Então a 

gente traz alguma coisa pra dentro do projeto com a realidade deles. A gente sempre faz um 

link. 

 

Roberta:  No início do ano tem uma grande reunião, que a gente chama de reunião centrada, de 

ingresso, que todos os pais estão presentes e que isso faz parte. A alimentação é um dos itens 

que a gente conversa com as famílias nesse momento, e depois ao longo, tem alguns momentos, 

diários, de cotidiano, das professoras com as crianças, que quando surgem questões específicas 

assim: tem professoras que gostam de fazer receitas, que trabalha a questão da alimentação e 

que isso é frequente.  

 

Entende a escola enquanto espaço de promoção de uma alimentação saudável? Por que? 

 

Tainara: Entendo. Porque às vezes as crianças não têm isso em casa. As vezes a gente pergunta:  

‒ O que você come em casa?  Eles respondem: ‒ Ah, eu como hambúrguer, nugget, e batata 

frita... E aí, o que ela não tem em casa, acaba sendo uma responsabilidade da escola, já que ela 

se alimenta aqui todos os dias, pelo menos de segunda a sexta ela tá aqui, ela vai fazer a colação,  

o almoço, um lanche e uma fruta, então parte da escola também trazer isso, a importância delas 

comerem coisas saudáveis, delas experimentarem alimentos novos, já desde pequenos pra se 

ambientarem. No meu planejamento quanto professora eu penso em trazer sempre alguma coisa 

relacionada a alimentação. Se a gente tá falando de algum tema específico, a gente tenta ver 

como essas pessoas se alimentavam, se pode influenciar na gente, o que a gente pode fazer. No 

filme do dinossauro, perguntei se eles comem carne, planta, e aí conversar com eles sobre 

alimentação mesmo. Até dos animais, que é importante. Acho que no momento da alimentação 

deles, o meu papel é incentivar eles a comerem coisas diferentes, experimentar e comer uma 

quantidade que seja suficiente pra cada criança. Às vezes uma colher de arroz e meia concha 

de feijão não é suficiente para uma criança de 5 anos, e aí a gente tem que dar uma incentivada 

maior. Acho que esse é o nosso papel enquanto professores de tentar incentivar a comerem 

coisas novas e quantidade suficientes para eles. Assim, experimentar mesmo, as frutas que 

chegam, diferentes, as verduras e os legumes que tem todo dia, até mesmo carne. 

 

Joelza: Sim. É o melhor espaço. Porque o que a gente faz aqui com certeza reflete em casa. Até 

a questão de eles botarem a comida sozinho, em casa eles querem colocar sozinho também. E 

aos poucos eles vão comendo algumas coisas que as vezes em casa nem comem. E isso com 

certeza vai refletir mais tarde, em novas experiências e experimentações. 

 

Roberta: Eu acho que dependendo de como a escola organiza a alimentação, sim. Eu acho que 

a escola deveria ser um espaço de promoção de alimentação saudável. Deveria ser um espaço 

de alternativa, já que o mundo tem todo esse apelo. Eu acho que a escola deveria ser esse lugar 

mesmo que a gente não consiga chegar nesse ideal ainda. Alguns municípios que os prefeitos 

fizeram leis que regulam. Há escolas públicas que só compram produtos de produtores locais, 

produtores orgânicos, então tudo isso favorece as crianças a uma alimentação saudável é uma 

questão de política pública e de atitude interna, do micro e do macro, das políticas públicas que 

chegue a escola menos industrializados, não processados, de melhor qualidade e na política 

interna da escola, de organização, de não permitir que as crianças levem alimentos, para que as 

crianças comam os alimentos saudáveis na escola, entre outras coisas. 
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Citar alguma problemática envolvendo a questão da alimentação no espaço escolar. 

 

Tainara:  Não lembro. 

 

Joelza: Só os alérgicos. As crianças que não podem ovo, derivados de leite. Isso aí complica 

um pouco, mas até isso a gente tem conseguido levar. Quando a gente faz uma festa, que a gente 

faz o bolo aqui na escola, a gente procura fazer a receita que aquela criança pode comer, e aí 

todos comem e ficam muito impressionados porque estão comendo a mesma coisa que o amigo 

que não come em dias comuns. É muito legal. É bem interessante. 

 

Roberta: Respondida na pergunta sobre as crianças levarem ou não produtos pra escola. Outro 

caso, foi quando o Gabriel, do grupo estrela entrou na escola, ele se recusava a tomar qualquer 

suco e se recusava a comer. Só comia arroz puro. E a gente chamou os pais pra saber, e o pai 

dele foi na escola e a gente o “entrevistou” indagando o que o Gabriel costumava comer em 

casa e respondeu: ‒ Ah, ele come arroz e feijão. E eu respondi: ‒ E aqui (na escola) ele não tem 

comida arroz e feijão?  E aí ele respondeu: ‒ Não, é que pra ele comer arroz e feijão, eu tenho 

que fazer um arroz bem “molinho” e eu bato no liquidificador o arroz com o feijão e depois 

passo na peneira. E aí a gente falou que aqui na escola as crianças já passaram da idade de 

comer arroz papa. ‒ E suco? Ele come alguma fruta, porque aqui ele não tá comendo. Pai: ‒ 

Ah não, fruta não. Suco ele só gosta de laranja. E quando tem suco de laranja na escola, é um 

dos únicos sucos naturais, porque a gente recebe laranja, e tem espremedor, então assim, um 

dos únicos sucos naturais que a gente oferece é de laranja, e as crianças adoram. A gente tem o 

maior prazer quando tem porque pra gente o ideal seria sempre ter suco de fruta, e aí a gente 

comentou que aqui na escola ele (Gabriel) não toma suco de laranja, e aí o pai falou assim: ‒

Ah não, porque só eu sei fazer o suco de laranja que ele toma. E a gente estranhou! Como 

assim, ele toma laranja lima, que é normalmente dada pra bebê?  Talvez ele tenha se acostumado 

com a lima e não se acostumou com a ácida e aí ele respondeu que ele só toma o suco de laranja 

se for da marca Tang e tem que ser bem dissolvido, bem fraquinho, com bastante açúcar, e ele 

gosta bem doce. Ou seja, ele não toma suco de laranja. E aí, perguntamos se ele comia só arroz 

e feijão, e o pai respondeu que não, que ele faz uma sopa pra ele, com tudo dentro, que ele bate, 

e quando ele dorme, tem uma mamadeira que ele cortou o bico e aí dá pra ele dormindo, então 

enquanto ele dorme, ele se alimenta. 

 

Nas festividades que acontecem na escola, como se dão as escolhas pelos alimentos que 

serão oferecidos? 

 

Tainara: São coisas que já são pré-estabelecidas. Tem normas na escola de coisas que se podem 

trazer para comer aqui na escola. Nas festividades assim, festa junina por exemplo, os pais se 

reuniram, junto com a coordenação, com os representantes e resolveram que queriam cachorro 

quente, porque é temático da festa junina, mas as crianças não podem comer linguiça nem 

salsicha, não pode ser na escola, e aí resolveram fazer de carne moída. E as coisas são decididas 

em conjunto das festividades e tem algumas normas já estabelecidas. E as coisas assim: nada 

frito, o pastel que veio foi de forno. Os pais respeitam até um certo ponto nos dias de festa 

individual, e nas festas coletivas que os pais também vão, que são todos os pais, tudo mais, 

aparecem algumas coisas que não são tão saudáveis... Um salgadinho, uma coisa assim, mas a 

maioria respeita mesmo, não traz coisa frita assim. 

 

Joelza: A escola diz que tipo de alimento é comum entrar aqui na escola. A gente não permite 

a entrada de refrigerante e procura colocar uns alimentos mais saudáveis. Óbvio que alguns pais 
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dão uma “burladinha”, mas refrigerante não entra. Suco, se eles não quiserem trazer, a gente 

oferece, mas aqueles já “feitos” (pronto). 

 

Roberta: Isso é uma questão que foi bem marcante na nossa escola, porque foi uma discussão 

que durou uns 2 anos, especialmente sobre os aniversários. Porque existem várias tendências 

na educação infantil. Umas tendências mais radicais, como se a escola fosse um lugar sagrado 

e que nada que rompesse com o que a gente defende entrasse, e tendências mais de entender a 

escola como um lugar de parte do mundo e que a gente alia a garantir que as crianças tivessem 

acesso a alternativas que a gente considera saudáveis, boas em alimentação, em educação em 

geral e uma tendência de a gente faz parte desse mundo e a gente não tem nada pra fazer quanto 

a isso, a gente vai e segue o que está acontecendo. A gente não pode mudar o mundo, então a 

gente não tem nada pra fazer. Em relação a alimentação, essas três tendências, como ocorreria? 

A escola quando não se preocupa diariamente, quer dizer, com a alimentação, que é um 

problema de cada família, então se a família quer mandar o biscoito recheado, a família manda, 

se a família quiser mandar fruta, manda, e isso vai de acordo com cada família, e eu não tenho 

nada a ver com isso enquanto escola. A outra tendência em alimentação seria essa de garantir 

algumas políticas que não permitem que as crianças levem alimentos e tenham acesso a 

industrializados e a outra eu acho que é de um radicalismo assim: na escola nunca tem doce, na 

escola nunca tem nada fora do que é saudável, então dentro dessas três tendências, a gente levou 

dois anos discutindo se teriam festas de aniversário ou não dentro da escola. Tem um grupo de 

professoras que defendia esse purismo. Não, pode ter aniversário, mas se o bolo for branco, se 

não tiver brigadeiro, se não tiver guloseima, se não tiver nada frito, é um aniversário, mas tem 

que ser um aniversário dentro dos padrões ultra saudáveis. Tinha outras professoras que 

defendiam que no momento do aniversário é um momento de comer um brigadeiro. A gente 

não come brigadeiro todo dia, mas no momento do aniversário é um momento de comer um 

brigadeiro, de comer uma gelatina e ter acesso a algumas coisas que não fazem parte do 

cotidiano alimentar. E outras professoras que defendiam que cada família que sabe, que decide. 

Se você quiser fruta no aniversário, traz. Defendiam que não tenham um padrão, que a escola 

não ia se meter. Começou uma discussão muito longa, nós acabamos optando pela opção de 

entender o aniversário como um evento extra, como um evento que você sai da rotina e do 

cotidiano, então você comer um bolo com uma cobertura não vai atrapalhar na alimentação 

porque é realmente um momento extra. A gente acabou optando por esta postura e fazendo 

algumas orientações em relação à alimentação, que na verdade o aniversário é um momento de 

partilhar um lanche, que não é nada de excessivo, nada de trazer barraquinhas e etc. E isso vem 

acontecendo assim. Mas é lógico que algumas mães levam mais a sério, outras mães burlam 

mais, exageram mais. A gente pede pra não trazer bala, por exemplo e pirulito, porque são 

coisas que dentro do ambiente da escola podem gerar grandes disputas, ou várias crianças 

correndo com pirulito na boca, mas algumas vezes isso é burlado, mas a gente vai trabalhando 

dentro dessa tendência. 

 

Na sua percepção, o que influencia os hábitos alimentares das crianças?   

 

Tainara: Muito do que vem de casa, do que elas trazem...elas dizem: ah, em casa eu não como 

assim, em casa eu como tal coisa, eu não como isso, eu não experimento isso, na minha casa 

eu não tenho que fazer isso...mas aí a gente vai conversando, conversa com as famílias, pra eles 

conversarem com seus filhos e incentivar eles a “comer”. Algumas famílias a gente recebe 

alguma resistência: ‒ ah, meu filho não come caroço de feijão!, mas eles podem tentar fazer ele 

comer, ajuda a gente, tentar fazer essa parceria, mas realmente o que mais a gente observa aqui, 

é que vem de casa mesmo, o que mais influencia na questão deles experimentarem, deles se 

alimentarem, é da relação com a alimentação em casa. Porque tem criança que chega aqui, que 
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os pais falam assim, “ué, mas ele não come isso em casa... Hoje todo mundo experimentou 

brócolis, até Isabela e Heitor, e Caetano, e adorou! Então assim, é isso, é uma construção com 

eles, e às vezes não comem em casa e experimenta aqui. 

 

Joelza: Na verdade a família deixar a criança... Não oferecer é uma realidade. Muitos pais 

oferecem, mas acontece que a criança diz que não quer, e ele não come, aí eles ficam 

substituindo, e essa substituição faz com que eles desistam. O experimento das crianças tem 

que ser muitas vezes. Às vezes uma única vez que a criança diz que não quer, e os pais dizem 

“ah, ele não gosta!”, aí já substituí por outra coisa. Então eu acho que tem muito a ver com a 

família. 

 

Roberta: Eu acho que um fator determinante é a família, sem dúvida alguma. E eu acho que a 

escola tem esse papel de ser o contrapeso da balança. Tem crianças que tem hábitos de comer 

de tudo. A gente recebe crianças que se alimentam de tudo. Elas seguem comendo de tudo. 

Agora as crianças que não tem os hábitos de casa, podem ou não se favorecer desse ambiente 

escolar. Podem ou não. Vai depender de como lidar com isso. As vezes tem famílias assim: eu 

já tive vários casos de sucesso, da família aproveitar a escola e dizer, ai que bom e criança que 

não comia nenhuma fruta e a gente começar um processo. Ah, vamos comer banana, vamos 

trabalhar com a banana, fazer todo um esforço pra criança comer banana. E a família começar 

em casa também, mesmos sentindo assim, um medo, porque as vezes a família tem medo de 

impor as coisas as crianças, mas aí começou com a banana, e não colocar como aquilo, ele não 

come banana ou ele ainda não come banana. Ele tá começando a constituir uma relação mesmo 

que seja aos 4 anos com a banana. Eu já presenciei vários casos assim, das famílias se 

reeducarem. Da família dizer, ah ela não gosta de comer porque eu compro caixa de todinho e 

deixo disponível no armário. Quando ela tá com fome ela vai lá e toma o todinho. Então assim, 

nada que a escola faça vai alterar essa situação. A família tem que desejar e falar assim, não, 

isso não é uma coisa boa, porque se a criança tem acesso a todinho a hora que quiser, lógico 

que na hora do almoço ela não vai querer comer alguma coisa que tenha que mastigar, ela vai 

optar pelo alimento mais digerível, mais fácil de comer, então dependendo do que a família 

considere, a gente consegue ajudar aquela criança a ampliar o cardápio. 

 

Você acredita que eles se orientam/formam pela cultura do consumo e pela publicidade 

direcionada aos alimentos? 

 

Tainara: Sim, eu acho que sim. Eu nunca vi alguma situação deles dizendo que quero comer 

alguma coisa porque vi na televisão, mas é claro que sim, eles assistem televisão, eles veem as 

pessoas comendo coisas diferentes e aqui na escola não pode, aí eles trazem dentro da mochila 

e eles querem comer, mais não pode... Não pode, não pode, não tem jeito... Nas anotações que 

eu faço sobre o final de semana deles, a alimentação sempre aparece e são coisas não saudáveis. 

Normalmente são coisas como: comi sorvete, comi chocolate, fui pro McDonald´s, coisas 

assim, batata frita, poucas vezes as crianças falam assim: ah, fui num restaurante e comi arroz 

e feijão, um arroz e uma carne, e uma salada... Acho que salada nunca saiu! Nunca saiu...porque 

do final de semana eles lembram mesmo das coisas que eles comeram. Uma das crianças foi 

pra caixa da memória, trouxe pra caixa de memória, a gente tem uma caixa de memória no 

grupo, e ele trouxe um papel de um Frozen que ele comeu num parque e um palito de picolé de 

chocolate com morango. Enfim, eles trazem coisas de casa e com relação a alimentação, nunca 

falaram que comeram uma salada diferente ou uma fruta diferente. Só tem coisas mais... 

Principalmente doce, batata frita e coisas do tipo. Com relação a produtos atrelados a 

personagens, faria diferença sim. Até a gente faz isso. Quando alguém não tá comendo, a gente 

diz: ‒ Oh, pra virar o Hulk tem que comer coisa verde e você gosta tanto de ser super-herói, 
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como você acha que o Hulk fica verde? O Hulk não fica verde à toa. Porque ele come coisas 

verdes... E aí a gente faz isso com eles. 

 

Joelza: É bem aquilo que eu falei. Tem essa questão da publicidade, que encanta, mas também 

tem a questão da família. O que essas famílias comem? Se ela abre mão...é muito mais fácil 

abrir um biscoito e dar pra criança, que você compra e entrega, do que você preparar alguma 

coisa. Então assim, eu acho que até o “corre-corre” das pessoas, faz com que isso se acabe 

sendo uma realidade, e daí influencia na alimentação de consumo de mais industrializados e aí 

perde aquela coisa do fazer para a criança, que é mais gostoso 

 

Roberta: Eu acho. Eu acho que quando você opta por educar o seu filho sem essa cultura do 

consumo, é uma batalha a mais. É uma batalha a mais que você tem que ir travando, de oferecer 

outras coisas. Eu acho que proibir um alimento nunca é bom, mas eu acho que o hábito alimentar 

vai formar pela base, pela cotidianidade da casa. Então assim: uma casa que sempre tem fruta, 

que as pessoas estão sempre comendo fruta, aquilo não vai ser um evento pra criança, comer 

uma fruta. Agora uma casa que a família nunca tem fruta em casa, só tem biscoito recheado, 

aquilo vai ser o hábito da criança, comer aquele biscoito. Então eu acho que esse hábito do 

consumo influencia e dificulta, mas se a família em casa mantém esse hábito, é possível. 
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ANEXO A – CARDÁRPIOS 
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ANEXO B – CONVITE FESTA JUNINA E LISTA DE PRATOS 

 

 

 

 



173 
 

 



174 
 

 



175 
 

 



176 
 

 


