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INTRODUÇÃO 
 
 
A alimentação desempenha um papel decisivo para o crescimento e o desenvolvimento 
físico da criança em idade pré-escolar, época em que ela passa por um acelerado   
processo de maturação biológica, juntamente com  o desenvolvimento sóciopsicomotor, 
para o qual a família e a comunidade são fundamentais.(GANDRA,1981). Crianças que 
freqüentam instituições como berçários, creches, escolas maternais, jardins de infância e 
pré-escolas certamente vão absorver muitos valores, atitudes e comportamentos 
vivenciados  nas horas de permanência nesses ambientes, ampliando seus universos.  
 
Além da nutrição, os estímulos ambientais adequados nas diversas áreas do conhecimento 
são essenciais ao aprendizado infantil, desenvolvendo a capacidade mental e intelectual da 
criança. Quanto mais freqüentes e adequadas forem essas estimulações, mais acelerado 
será o ritmo do desenvolvimento físico e intelectual da criança, sendo capazes inclusive 
de minimizar os efeitos causados pela desnutrição (MOTTA, 1981). 
 
É essencial o atendimento abrangente das crianças para que elas tenham as condições 
necessárias para acompanhar a estrutura de ensino  do 1o grau, sem esbarrar nas primeiras 
dificuldades do aprendizado.    
 
Também no aspecto sociocultural , a alimentação  aprendida na infância  poderá 
influenciar seu comportamento em relação a  hábitos de saúde na idade adulta.  Assim, é 
muito importante o modo como as refeições são conduzidas, tanto na qualidade como na 
quantidade de alimentos oferecidos, bem como no ambiente físico e emocional que os 
adultos proporcionam às crianças. 
 
 A realidade brasileira  mostra-nos que as creches que tinham  um carater filantrópico de 
atendimento, passaram a apresentar uma preocupação educacional, buscando suprir 
aspectos mais abrangentes do desenvolvimento, como socialização, autonomia e 
segurança, além das necessidades alimentares e de higiene (CNDM, 1988).  Na maioria 
das vezes, o atendimento às crianças até os 6 anos objetiva proteger e propiciar cuidados 
de higiene, alimentação, educação e saúde, em clima seguro, estimulante e afetivo.  
 
As necessidades nutricionais dos pré-escolares são determinadas pelo  metabolismo basal, 
pelo ritmo de seu crescimento corporal - levando-se em conta seu peso e sua altura,  pelo 
nivel e pela freqüência das atividades físicas e de repouso praticadas, e também pelo 
clima em que vivem, além do componente hereditário. 
 
A determinação das necessidades energéticas é primordial, sendo as dos demais nutrientes 
proporcionais a esse valor. Há vários estudos realizados na tentativa de se aproximar o 
valor real das necessidades energéticas dos pré-escolares. 
 
O trabalho realizado por DAVIES, GREGORY e WHITE (1995), comparando o gasto 
energético de crianças de 1,5  ano  a 4,5 anos  de idade, com as recomendações da 
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FAO/WHO 85, conclui que estas recomendações são 10% e 12%  mais altas para meninos 
e meninas, respectivamente. Os gastos energéticos foram de 1207  e 1301 calorias para 
meninos de 2,5 até 3,5 anos, e de 3,5 até 4,5 anos, respectivamente. Para as meninas, os 
gastos calóricos foram de 1125 e 1264 calorias para as mesmas faixas de idade 
mencionadas.     
 
Também  baseada na FAO/WHO, a Norma de Alimentação para o pré-escolar da “Rama 
de Nutrición” do Chile (1990) aponta valores entre 1310 e 1820 calorias, para crianças de 
2 a 5 anos. 
 
Estudos feitos por MAZZILLI (1987), adaptando as recomendações energéticas do NRC 
para a idade ajustada de 3  anos, chegou aos valores de 1353 e 1336 calorias para meninos 
e meninas, respectivamente; e para a idade ajustada de 4 anos, os valores foram de 1447 e 
1444 calorias, respectivamente. 
 
SZARFARC e cols.(1994) propuseram a utilização de curvas padronizadas para avaliar a 
adequação de consumo energético de crianças de 0 a 6 anos. Essas curvas foram 
construídas com valores obtidos pela multiplicação dos pesos de crianças de uma 
população referência (NCHS), distribuídos por percentis, pelo número de unidades de 
energia indicadas para elas. Essas curvas permitem localizar, para cada idade, a 
necessidade de energia de crianças com peso nos percentis 3, 10, 50, e 90, que são os 
limites para se identificar desnutrição severa, moderada, peso mediano (normalmente 
usado para avaliar a adequação de consumo), e o limite entre peso normal máximo e 
obesidade. A partir dessas curvas, que estão inseridas no software Virtual  Nutri, 
verificam-se as necessidades energéticas para meninos e meninas, sendo a variação 
determinada pelos percentis de peso e idade em meses. As curvas oferecem vantagens 
sobre os demais métodos por apontarem as necessidades individuais com sensibilidade e 
especificidade, e não as necessidades médias de um grupo populacional. 
 
Os estudos alimentares com  pré-escolares de creches ou outros locais de concentração de 
crianças nessa faixa de idade, normalmente priorizam a avaliação da adequação de 
consumo de alimentos e/ou nutrientes, como se pode exemplificar abaixo: 

 
   Após a realização de inquérito alimentar por meio do método de observação direta, 
associado ao recordatório de 24 horas, MANOEL (1986)  verificou que cerca de 71% 
dos pré-escolares de uma creche na periferia da zona sul do município de São Paulo 
encontram-se com dietas deficientes em calorias e extremamente baixas em ferro, 
porém satisfatórias em proteínas. Os resultados analíticos de MANOEL mostram que 
essa creche estava fornecendo alimentos em quantidades mais satisfatórias que o 
domicílio e inclusive suprindo parte da alimentação que deveria ser fornecida no lar. 
Foi concluído que quanto menor a ingestão calórica no domicílio, maior é a ingestão 
calórica na instituição, e quanto menor a ingestão no domicílio, maior é a carência da 
dieta. 
 
   Também JANSEN (1988) concluiu ser baixa a ingestão calórica, de cálcio e de 
ferro de crianças de um centro comunitário de Belo Horizonte, avaliado através do 
método de pesagem direta. 
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   LOPES Filho  (1992)  conclui que a ingestão proteica  em dois centros infantis para 
crianças de 4 a 7 anos em Campinas é adequada, mas o consumo energético é 
insuficiente e as refeições são pobres em relação ao ferro. O autor relata que no 
centro infantil onde as crianças se utilizam do ‘auto-serviço’, a ingestão de alimentos 
e, conseqüentemente, da maioria dos nutrientes foi maior. Ele sugere que sejam feitas 
investigações para se conhecer o consumo dos pré-escolares fora  dos centros 
infantis, e estudos sobre os diferentes sistemas de distribuição de refeições (prato 
feito e auto-serviço).  
 
   RAMIRO, RAMOS e BEDESCHI (1985) preocuparam-se em analisar a 
alimentação de quatro creches em São Paulo,  também deficientes em calorias, cálcio 
e ferro, concluindo serem necessárias as padronizações dos per capitas dos alimentos 
de acordo com as idades das crianças atendidas. 
 
   BRILEY, ROBERTS-GRAY e ROWE (1993) verificaram a média de consumo de 
apenas 40% da energia e 42% do ferro recomendados  pelo RDA nos cardápios 
ofertados por 171 creches do Texas, Estados Unidos, para crianças de 3 a 5 anos, 
havendo também a preocupação com o que era consumido no domicílio. 
 

A American Dietetic Association (ADA, 1994) e a Sociedade para Educação Nutricional 
(SNE, 1990) estabelecem padrões nutricionais para os programas de alimentação em 
creches e estabelecimentos que trabalham com a população pré-escolar, para proteger e 
promover a saúde e o bem estar das crianças. As refeições e os lanches oferecidos são 
baseados nos guias alimentares para a população americana, adaptados à idade das 
crianças, ao número de horas que estas permanecem no local, e ainda, aos hábitos 
alimentares culturais e étnicos. 
 
A criança que permanece de 4 a 7 horas por dia, deve receber 1/3 das recomendações 
nutricionais diárias, enquanto que a permanência de 8 horas ou mais, exige um total de 
pelo menos metade a até 2/3 dessas recomendações. Em 1987, a ADA ainda mencionava 
que a creche que oferecesse três refeições principais por dia deveria atingir 100% das 
recomendações.  
 
No estudo de DRAKE (1992) é mencionado  que a criança matriculada para um período 
de 8 horas ou mais, deve receber duas refeições e dois lanches, totalizando  de 1/3 a 1/2 
das recomendações nutricionais diárias. Todavia, aponta que os nutrientes ferro e 
vitamina A além das calorias aparecem abaixo de 50% das recomendações em algumas 
pesquisas. 
 
Com relação ao uso das Recomendações Nutricionais Diárias para crianças sadias, são 
necessárias algumas considerações de ordem cultural: para os norte-americanos, o 
desjejum é uma refeição principal, com o aporte calórico equivalente a um almoço para 
nós;  pelas colocações anteriores, pode-se  concluir que esta refeição é feita em casa, 
assim como a última refeição do dia, o jantar ou o lanche da noite, junto à família, 
complementando o total calórico recomendado. 
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O trabalho apresentado por BISSOLI e LANZILLOTTI (1997) menciona que o programa 
alimentar da creche de seu estudo, no estado do Rio de Janeiro, visa atender 70% das 
recomendações nutricionais, segundo o padrão  da FAO 1975 e WHO 1985. Já as creches 
da Secretaria  da Família e Promoção Social  do Estado de São Paulo (antiga Secretaria do 
Menor), procuram dar a cobertura total às necessidades nutricionais da criança em sua 
programação alimentar, propiciando alimentação saudável e adequada. 
 
No trabalho de AMARAL (1996) realizado em uma creche de Ribeirão Preto, a proposta 
é suprir cerca de 70% das necessidades nutricionais diárias, considerando o tempo de 
permanência diário de 9 a 10 horas e a capacidade de absorção do organismo, sendo o 
restante de responsabilidade da família. 
 
De um modo geral, as creches  conveniadas com a Secretaria Municipal da Família e Bem 
Estar Social de São Paulo estão abertas entre 7 horas e 17 horas. Neste período de 10 
horas, são distribuídas  5 refeições: normalmente, o desjejum é servido entre 7 e 8 horas 
da manhã, a hidratação às 9:30 horas e o almoço é feito em dois turnos, respeitando o 
ritmo da criança pequena  -- às 11 horas para berçários e mini-grupo, e às 11:30 hs para o 
maternal e grupos maiores (jardim e pré), quando houver. No período da tarde, após o 
repouso das crianças, é servido o lanche às 13:30 ou 14 horas, e o ‘jantar’ às 16 ou 16:30 
horas, quando são, então, liberadas para sair. Como pode ser observado, o lanche da tarde 
e o chamado ‘jantar’, têm os horários muito próximos um do outro, com menos de 3 horas 
de intervalo, interferindo significativamente no apetite da criança, que passa a ingerir 
muito pouco na última refeição oferecida. 
 
O que ocorre no domicílio com a criança depois que ela sai da creche, em relação a sua  
alimentação, deve ser identificado, servindo de base para melhorar e modificar a 
alimentação oferecida na instituição.  
 
O planejamento e a organização relacionados aos processos de introdução ou modificação 
de hábitos alimentares precisam ser efetuados de forma muito cautelosa, pois as ações 
realizadas acabam por interferir intensamente tanto na rotina familiar como nas 
representações das famílias acerca da alimentação e do papel da creche nesse processo 
(AMARAL,1996). 
 
As informações sobre consumo alimentar em nosso meio são escassas. Os dados 
disponíveis no nivel nacional datam de 1974-5 do inquérito feito pelo IBGE–ENDEF, 
sendo que não foi efetuado um estudo de consumo individual, mas sim de consumo médio 
de unidades familiares. 
 
Sendo a alimentação uma necessidade biológica básica, que ocorre em ambiente social, 
comumente na família, observamos que circunstâncias como o desenvolvimento de novos 
sistemas de vida nas zonas urbanas, a incorporação da mulher como força de trabalho, as 
distâncias dos locais de trabalho, a relativa facilidade para a aquisição de alimentos 
processados e o efeito da propaganda sobre a alimentação são fatores que têm contribuído 
para a deterioração das relações familiares e têm modificado o ambiente social onde se 
consome o alimento. Essas circunstâncias e a intenção de copiar modelos indesejáveis de 
consumo têm levado ao abandono de costumes e de componentes tradicionais importantes 
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na dieta. Naturalmente,  o pré-escolar vai sofrer essas influências dentro do ambiente em 
que vive, pois sua família não está dissociada desse coletivo. (SBAN, 1990). 
 
 
Um pouco de história 
 
Desde os tempos do Brasil colônia há uma preocupação com a infância brasileira, 
demonstrada pelo trabalho dos jesuítas com os meninos índios com a elaboração 
quinhentista e européia dos primeiros modelos ideológicos sobre a criança. Foram os 
jesuítas os primeiros a atentar para a especificidade da infância, para o conhecimento da 
psicologia infantil e para a preocupação com um método que atendesse a essa mesma 
psicologia. 
 
A alimentação dos catequisados também fazia parte das preocupações dos jesuítas-
educadores, que se baseava em “farinha de pau, feita de umas certas raízes que se plantam 
-- a que chamam de mandioca e carnes selváticas, como sejam os macacos, as corças, 
certos animais semelhantes a lagartos, e os pardais”. O pescado era considerado gostoso e 
saníssimo, e o cardápio era engrossado por legumes, favas, folhas de mostarda e abóbora. 
Anchieta reclamava que a insubstituível farinha de pau vinha de “30 milhas de distância e 
que lhes custava grande trabalho e dificuldades por causa da aspereza do caminho”, mas 
não media esforços para obtê-la. 
 
Na Bahia, em 1552, Nóbrega melhorava a nutrição providenciando “12 vacas para a 
criação e para que os meninos tivessem leite,  que é grande mantimento”. (DEL PRIORE, 
1991). 
Na esteira do pioneirismo jesuítico, São Vicente de Paula fundava as primeiras couche em 
Paris, embriões de creches para crianças abandonadas, e a missão passava a se afinar com 
o papel que o Estado moderno deu à educação:  um saber, mas também um poder. Através 
das cartas jesuíticas, denota-se também a tendência dos Estados modernos em proteger 
menores carentes e órfãos (DEL PRIORE, 1991). 
 
Desde a época colonial, a partir de 1755, havia também a prestação de serviços das amas-
de-leite, que amamentavam crianças deixadas na Roda dos Expostos das Santas Casas de 
Misericórdia de diversas cidades no Brasil, recebendo para tal uma irrisória ajuda 
financeira da Coroa, além de alguns privilégios, como isenção do serviço militar de seus 
maridos e de seus próprios filhos.  
A ânsia do lucro também levava algumas amas-de-leite a acolher grande número de 
crianças, contribuindo para a elevada mortalidade infantil da época. 
Depois  das descobertas de Pasteur, com relação à higiene em todas as etapas pelas quais 
passam os alimentos antes de seu consumo para prevenir sua contaminação, iniciou-se a 
amamentação artificial, estendida aos expostos, terminando com o sistema das amas 
mercenárias. A Roda da Bahia extinguiu-se em 1882, criando-se a Casa da Amamentação; 
em São Paulo o sistema de criação de bebês nas casas das amas persistiu por mais tempo, 
até 1936, quando foi criado o Berçário na cidade, caindo a partir daí as taxas de 
mortalidade.(MARCÍLIO, 1998) 
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Com a transformação da ama-de-leite em ama-seca (pessoa que cuidava de crianças sem 
amamentá-las), foi evoluindo a idéia dos cuidados destinados a grupos de crianças 
pequenas que não podiam ficar na companhia dos próprios pais.   
 
A primeira creche de que se tem notícia surgiu em 1770 na aldeia de Vosgues au Ban de 
la Roche na França, com a finalidade de assistir filhos de camponesas com longa jornada 
de trabalho. Na mesma época, outras creches foram sendo organizadas na Inglaterra e em 
outros países europeus.  
  
Durante a Segunda Guerra, em 1941, foram criadas muitas creches para os filhos dos 
empregados da indústria da guerra. Movimentos feministas americanos passaram a lutar 
pelo direito de atendimento a todas as mulheres, independentemente da necessidade de 
trabalho e da classe social (PELICCIONE, 1997). 
 
A preocupação com as crianças pré-escolares no Brasil no século XX iniciou-se ainda 
antes de 1930, quando, segundo KRAMER (1984), nessa fase a ênfase foi baseada na 
“medicalização da assistência à criança até 6 anos --  por um lado--, e a psicologização do 
trabalho educativo --  por outro lado--, imbuídos de uma concepção abstrata da infância”. 
A  partir dessa data,  foram surgindo programas assistenciais isolados, ora atacando 
questões da saúde, ora do bem-estar da família, ora da educação”, segundo a  mesma 
autora, sendo que cada programa esbarrava nas carências de outras áreas, não chegando a 
ser eficiente por si só. 
 
O atendimento à população pré-escolar menos favorecida por meio do serviço social, no 
Brasil, tem sua origem ligada à Igreja Católica. No município de São Paulo, essa atividade 
já passou por várias fases, oscilando conforme as filosofias políticas em vigor, até que em 
1955 é criada a Divisão do Serviço Social da PMSP. Todavia, apenas em 1960 esta se 
torna devidamente instalada, com o desenvolvimento de uma forma própria e racional de 
conceber o trabalho social, ligada estreitamente com a Escola de Serviço Social. 
 
Estava à frente desse trabalho a assistente social Helena Iracy Junqueira, pioneira no 
ramo, que propôs ao Serviço Social de Menores do Estado de São Paulo que as 
atribuições fossem divididas, de modo que o Estado cuidasse das crianças que 
precisassem ser internadas (órfãs ou com famílias desestruturadas), e a Prefeitura  
trabalhasse para abrir creches, atendendo crianças que não precisassem ser internadas. 
Foi, dessa maneira,  jogada a semente da rede de creches do município (HADDAD E 
OLIVEIRA, 1990). 
 
Segundo HADDAD (1991), a creche foi se modelando à sombra da família, já que sua 
função limitava-se a reproduzir aquilo que se idealizava que a família faria, caso estivesse 
mais presente na vida da criança. Durante muito tempo, a creche serviu à função de 
combate à pobreza e à mortalidade infantil, adotando padrões de funcionamento que 
variavam conforme o que se acreditava serem os determinantes de tais problemas. A fase 
inicial de vinculação à pobreza estabeleceu um vínculo de favor, salientando nas famílias 
a incompetência  em arcar com a responsabilidade no que diz respeito aos filhos, sendo 
uma medida paliativa. Essa marca de instituição emergencial se evidencia na precariedade 
e insuficiência de recursos e na má qualidade do atendimento. No Brasil, essas 
características têm pesado sobre as creches até hoje, observando-se uma grande 
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improvisação no que se refere à implantação dos programas, havendo muitas unidades 
inadequadas à idade das crianças e com ausência de propostas educativas formuladas e 
planejadas. 
 
Essa história persiste na consciência da coletividade e dá à creche um caráter que não lhe 
cabe mais, visto que as várias classes sociais já a consideram como alternativa, 
especialmente para as crianças de 2-3 anos (ROSSETI-FERREIRA,1994). 
 
Em 1979, o Movimento de Luta por Creches com a participação de  mulheres da periferia, 
domésticas, operárias, grupos feministas, propôs a criação de uma rede de creches 
mantida pelo governo, que tivesse a participação da comunidade na orientação e na 
escolha de seus funcionários. Essas reivindicações foram significativamente atendidas 
pelo município de São Paulo, dando início à expansão de uma rede de creches municipais. 
 
Apesar da preocupação educacional dos profissionais ligados à supervisão do trabalho 
com creches, as famílias que usufruem desse serviço não têm a mesma noção dessa 
necessidade. A premência maior para as famílias que recebem o teto de 4 salários 
mínimos, é na verdade a alimentação diária de seus membros, de modo que qualquer 
alívio nesse sentido é válido, garantindo a alimentação infantil, antes de se pensar na 
educação. 
 
Após importantes transformações nas últimas décadas, fruto de esforços de vários 
profissionais e associações, e também das próprias famílias, requereu-se do governo e de 
organizações não-governamentais (ONGs) um auxílio no sentido de melhorar  a qualidade 
da educação das crianças. Assim, conseguiu-se que o assunto fosse incluído na 
Constituição Nacional de l988, no capítulo da Educação, sendo definido como um direito 
da criança, um dever do Estado e uma opção da família, tirando assim da creche  a 
conotação meramente assistencial, típica de momentos anteriores (ROSSETI-
FERREIRA,1994). 
 
Pode-se verificar no Anexo I, o que foi citado a respeito  dos artigos da Constituição 
sobre a educação infantil, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 
1990, da Lei das Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 e dos Referenciais Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998. 
 
Inicialmente, o objetivo era mais atender a mãe que precisava trabalhar, porém, hoje os 
esforços estão mais voltados para o pré-escolar, que precisa de formação e educação 
apropriadas, além de bem-estar físico, saúde, sono e alimentação adequados. 
 
Como se refere LEFÈVRE (1994), na creche a criança pobre brasileira ainda tem chances 
de ver alterado seu destino, historicamente marcado pela exclusão, com ou sem 
compensação. A creche amplia a possibilidade de ruptura do círculo da miséria, tanto 
mais intransponível quanto mais crônica a situação de pobreza em que se encontra 
inserida (BELTRÃO, 1997). 
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A alimentação nas  creches de  São  Paulo 
 
A atuação da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) na área educacional data de 
1935, quando foi criado  o Serviço Municipal de Jogos e Recreio, com o objetivo de criar 
e instalar os Parques Infantis, onde eram desenvolvidas atividades diversas com crianças 
de 3  a 12  anos. 
    
Com a criação dos parques infantis, sentiu-se a necessidade de fornecer um ‘lanche’, que 
no início era apenas um ‘copo de leite’. Em 1946, foi criado o Departamento de Cultura 
da Secretaria da Cultura e Higiene e, entre seus vários órgãos, está a Divisão de Educação, 
Assistência e Recreio. 
 
Constatada a importância de um atendimento global congraçando ensino e saúde, foi 
criado em junho de 1967, o Departamento de Ensino Municipal e o Departmento de 
Assistência Escolar, pela lei 7037. 
O fornecimento de alimentação às crianças passou a ser realizado pela Divisão de 
Administração da Merenda Escolar, do Departamento de Assistência Escolar, com o 
objetivo de contribuir para o melhor aproveitamento escolar, através da suplementação 
nutricional nas escolas. Desde essa época visava-se também o aspecto educativo da 
alimentação e a formação de bons hábitos alimentares. 
 
Foi com a infra-estrutura desenvolvida no atendimento aos escolares, somada ao trabalho 
técnico já existente, que em 1981, a Divisão de Administração da Merenda Escolar passou 
a atender às creches e aos centros da juventude municipais da Coordenadoria da Família e 
Bem-Estar Social (Decreto 17159 de 27/1/81). Nesse mesmo ano,  o Departamento de 
Assistência Escolar passou a ser denominado Departamento de Saúde Escolar (Decreto 
17429 de 14/7/81). 
 
Em 1989, em virtude da ampliação do atendimento a outras clientelas, a Coordenadoria de 
Alimentação e Suprimento foi transferida da Secretaria Municipal de Educação para a 
Secretaria Municipal de Abastecimento -- Semab (Decreto 27700 de 21/3/89), com a 
incumbência de fornecer suprimento alimentar para todos os Programas de Alimentação 
do Município, atingindo atualmente um fornecimento máximo diário de um milhão e cem 
mil refeições, integrando, desta forma, um macroprograma intersecretarial. 
 
Em 1995, foi instituído o Programa Leve-Leite, que se mantém até hoje, consistindo na 
distribuição mensal de uma lata de 2 quilos* de leite em pó integral às crianças que 
freqüentam instituições municipais, com o objetivo de ‘combater a desnutrição da 
população pré-escolar e escolar atendida pelos Programas de Alimentação Municipais”, 
em que  a competência pela aquisição e distribuição do leite em pó integral  de  que trata o 
Decreto 35458 de 31/8/95, foi delegada à Semab. 
Esse programa é controlado quanto ao número de latas distribuídas às creches, número de 
crianças beneficiadas mensalmente e  estoque existente, porém não se têm dados quanto à 
utilização desse leite dentro do domicílio. 
 
 
* Em 1999, o benefício foi reduzido para uma lata de 1 quilo de leite em pó integral. 
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O Programa de Alimentação para as Creches, da SEMAB, baseia-se  nas recomendações 
alimentares diárias do National Research Council (NRC), que visa fornecer diariamente 
1300 calorias e 16 gramas de proteínas para crianças de 1,5 ano a 3 anos, e 1800 calorias e 
24 gramas de proteínas  para as de 4 a 6 anos, que corresponde a 100% das 
recomendações  para essas faixas etárias. 
 
O planejamento básico dos cardápios de creches conveniadas é feito pela Semab, que leva 
em conta as idades das crianças e suas recomendações dietéticas diárias, para o envio 
mensal dos gêneros alimentícios não-perecíveis. Os gêneros perecíveis devem ser 
comprados pela direção da creche, com a verba recebida do convênio, a qual teoricamente 
deve destinar 20% para o item ‘alimentação’. As creches são orientadas para que 
componham um cardápio balanceado e adequado à idade das crianças, com 5 refeições 
diárias, constando do desjejum ou café da manhã, colação ou hidratação, almoço, lanche 
da tarde e jantar. 
 
Em 1998, segundo informações da própria Semab, foi destinado à essa secretaria 1,78% 
do orçamento do município, no valor de 148 milhões de reais, com o objetivo de fornecer 
o equivalente em gêneros alimentícios para um milhão e trezentas mil refeições por dia, 
para todos os órgãos municipais que tenham essa prestação de serviço. 
 
O custo dos alimentos per capita criança/dia sai a 29 centavos para o programa de Emei 
(Escola Municipal de Educação Infantil) e para Centros da Juventude, com o 
fornecimento de duas refeições. Para as creches conveniadas o custo é de 35 centavos e 
para creches municipais é de 50 centavos, ambas fornecendo cinco refeições/dia. 
 
A preocupação com a alimentação suplanta em muito nas creches a atenção para o 
desenvolvimento global da criança. De certa forma, as ações na creche estão centralizadas 
na alimentação, que define os horários em que outras atividades devem ser iniciadas e 
terminadas, sendo que as refeições ocupam boa parte do tempo da criança na creche - 
cerca de 2 horas a  2,5 horas. Ainda, e principalmente, a creche representa para a família a 
oportunidade de fornecer à criança alimentação farta e de boa qualidade em um ambiente 
seguro. No entanto, e retornando às palavras de Lefèvre, é neste ambiente que se insere a 
grande oportunidade para a criança descobrir novos horizontes, se socializar, e criar 
‘ambições’ que resultarão, se atendidas, em uma qualidade de vida digna. Tendo em vista 
estas considerações, o objetivo deste estudo fixou-se em descrever os mecanismos de 
oferta e consumo das refeições no domicílio e em creches, com e sem o sistema de self-
service, visando implementar as práticas mais adequadas para o pleno desenvolvimento 
do pré-escolar. 
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OBJETIVO 
 
 
Descrever mecanismos de  oferta e consumo das refeições em creches, com e 
sem o sistema de self-service, e no domicílio, visando implementar as 
práticas mais adequadas para o pleno desenvolvimento do pré-escolar. 
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METODOLOGIA 
 
 
Inicialmente foi feita uma caracterização da região e da amostra utilizada, seguidas da 
avaliação nutricional dos pré-escolares da amostra. 
A avaliação do consumo alimentar em creches foi feito pelo método de pesagem direta, 
sendo que no domicílio foi realizado através do inquérito alimentar recordatório 
complementar de 24 horas. 
A quantificação do consumo de energia e de nutrientes, assim como a respectiva 
adequação energética, foi calculada pelo programa Virtual Nutri (PHILIPPI et al, 1996). 
 
A Pirâmide Alimentar (PHILIPPI e cols.,1996) com versão dada pela autora, foi utilizada 
na avaliação da adequação do número de porções dos alimentos nos cardápios. 
A caracterização da distribuição dos alimentos foi feita por meio de descrição dos 
mecanismos de oferta e consumo das refeições servidas de duas maneiras distintas, o 
prato pronto e o self-service.  
 
 
 
Caracterização da região 
 
Este estudo foi realizado na Freguesia do Ó, região que se situa na zona norte do 
município de São Paulo, e dela fazem parte os bairros da Brasilândia, Cachoeirinha, Casa 
Verde, Freguesia do Ó e Limão. Pelo censo de 1991 do IBGE, estimando-se a população 
para 95, o total de habitantes dessa região era na época, de 680 mil  pessoas, 
correspondendo então a 6,7% da população da cidade. A região é caracterizada por ser de 
periferia, com muitos migrantes de várias regiões do país, principalmente do Nordeste, 
(que ampliaram a fronteira da região), com grande número de favelas, revelando a  
carência da população. Em 1987, da população total da Freguesia, 10.3% eram favelados, 
índice que aumentou para 45.7% em 1993. Essa era região com o maior índice desta 
categoria no município de São Paulo, naquela ocasião.                          
 
Quanto ao atendimento de crianças pré-escolares em Escolas Municipais de Educação 
Infantil (Emeis), havia 30 unidades na região (1995), tendo matriculado um total de 
15.181 pré-escolares, correspondendo a 35,9% do total das crianças da faixa de 4 a 6 
anos, estimadas  para o ano de 95. As crianças que frequentam as Emeis normalmente 
permanecem um período de 4 horas na escola,  sendo que algumas oferecem o período de 
8 horas,  recebendo de 1 a 3 refeições no local, conforme os horários de entrada e saída. 
Conforme o relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre a Criança e o 
Adolescente na Cidade de Sào Paulo, a população de crianças até 6 anos na Freguesia do 
Ó era, em 1996, de 94.052, sendo destas 68.111 até 4 anos de idade (72,4%). 
 
A rede de creches também absorve uma parcela das crianças de 4 a 6 anos, sendo a 
melhor opção  para as mães que trabalham fora, deixando os filhos em tempo integral na 
instituição, com todas as refeições inclusas, além da socialização e das vivências diversas 
às quais a criança é exposta.  
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Na região em questão, há  12  creches diretas ou  municipais,  12  creches indiretas e 24    
creches conveniadas, totalizando 48 unidades que oferecem um  total de 5.632 vagas 
(1998), abrangendo  menos de 20% da demanda real (definida por 70% do total pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, 1994) das crianças de 0 a 6 anos presentes na 
região. 
 
Creche direta é um termo usado no órgão para designar as creches que são construídas, 
equipadas, mantidas e administradas pelo município. Creches indiretas são aquelas 
construídas e equipadas pelo município, mas administradas por uma entidade que deste 
recebe subvenção. Creches conveniadas são aquelas que apenas recebem subvenções do 
município. Essas subvenções são mensais, sendo enviadas às entidades um per capita 
conforme o número de crianças que estão matriculadas. Assim, para creches com até 60 
crianças, a subvenção é de 129 reais per capita, de 61 a 120 crianças o valor cai para 102 
reais, e para entidades com mais de 120 crianças o valor é de 97 reais -- valores estes em 
vigor desde outubro de 1997. Para as creches  que prestam atendimento a crianças de 0 a 2 
anos incompletos, há um adicional de 20 reais por bebê. Esses valores devem ser gastos 
com a folha de pagamento dos funcionários, com as compras dos alimentos perecíveis, 
complementando os não-perecíveis enviados mensalmente pela Semab; material 
pedagógico, material de limpeza, contas de água, luz, telefone, gás, enfim, cobrir as 
despesas de funcionamento da instituição. 
Em anos recentes essa verba tem sido encolhida, dificultando a manutenção de um padrão 
de atendimento razoável, forçando as entidades a cortar despesas, conforme as prioridades 
sentidas, sendo que muitas vezes o corte ocorre na alimentação. 
Muitas creches recebem doações de gêneros de sacolões, de feirantes e de comerciantes 
locais, diminuindo seus gastos com alimentos, porém tais ajudas são esporádicas e não 
sistemáticas, não podendo, pois, ser  programadas.  
 
Como base para comparação, as creches conveniadas com o estado de São Paulo, através 
da Secretaria da Família e Promoção Social, recebem um per capita de 170 reais, para 
instituições com 150 matriculados, ou seja, 73% a mais, o que justifica também uma 
grande diferença no atendimento e nas condições materiais. A alimentação é totalmente 
comprada pela instituição, que controla as quantidades e a qualidade dos produtos. 
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A amostra  
 
 
O estudo foi feito com  82 crianças  de duas  creches indiretas, conveniadas com a PMSP, 
sendo  que 45 recebem o prato feito pelas educadoras e 37 fazem  seu próprio prato na 
refeição principal do dia, que é o almoço. 
Foi escolhido o módulo maternal,  que atende crianças de dois anos e sete meses a quatro 
anos completos e que já recebem um cardápio variado, com diferentes preparações 
culinárias. É a partir dessa idade que as necessidades infantis vão variando 
individualmente, inclusive quanto ao apetite e às preferências alimentares.  
 
A prática educativa tem mostrado que crianças com 4 anos de idade que já constituíram o 
hábito de comer apenas arroz e feijão no almoço e/ou jantar, apresentam dificuldades para 
incorporar legumes ou verduras às suas refeições (A MARAL, 1996). 
 
Normalmente, as creches mais antigas adotam o sistema do auto-serviço às refeições,  
comumente designado de self-service, expressão mais usada pelos funcionários e pela 
coletividade local. As creches novas só vão incorporar essa prática após algum  tempo de 
funcionamento, depois da supervisão periódica dos técnicos do município, que mostram à 
direção da creche os benefícios desse sistema para o desenvolvimento da autonomia das 
crianças.  
 
As creches escolhidas para este estudo comparativo foram: 
 
- Creche Indireta Vila Nova Cachoeirinha, no bairro Cachoeirinha, com 170 crianças 
matriculadas e 42 no maternal. Essa creche, com mais de 30 anos de existência, atende 
crianças de 0 a 5 anos exclusive e aplica o sistema de ‘self-service’ no almoço e na hora 
do suco.  
 
- Creche Indireta Jardim Tereza, no bairro Jardim Tereza, na Brasilândia, com 170 
crianças matriculadas, sendo 48 no maternal. Essa creche tinha 11 meses de existência por 
ocasião do estudo;  atende crianças de 0 a 5 anos exclusive. Na distribuição das refeições 
é entregue o prato pronto para as crianças. 
 
As crianças das duas creches podem repetir o prato nas refeições, sempre que tiverem 
vontade para tal,  indo servir-se novamente por sua própria iniciativa, ou mediante 
solicitação à pajem. 
  
A tabela 1  mostra o número de crianças participantes do estudo. Não fizeram parte do 
trabalho as crianças que utilizam o serviço de perua escolar para o transporte até a creche, 
em número de 8, explicando a diferença do número de matriculados mencionado acima. O 
fato de a criança ser transportada pela perua limita o acesso às informações referentes à 
alimentação no domicílio. 
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Tabela 1 - Distribuição da freqüência das crianças pré-escolares das Creches Jardim 
Tereza e Vila Nova Cachoeirinha, segundo sexo,  1999 
 
     Creche           Jardim Tereza        Vila Nova Cachoeirinha               TOTAL 
Sexo       No.       %      No.        %      No.        % 
Masculino       18     40,00      26     70,27      44 53,65 
Feminino       27     60,00      11     29,72      38 46,34 
Total       45   100,00      37   100,00      82 100,00 
 
 
 
 
Os alimentos no programa de  creche 
 
 
Para atingir as recomendações nutricionais diárias da criança saudável, é seguido o 
esquema alimentar para pré-escolares, desmembrado  da Pirâmide Alimentar, que é uma 
representação visual de como os alimentos devem ser distribuídos nas refeições ao longo 
do dia. A Pirâmide Alimentar foi primeiramente divulgada pela United States Department 
of Agriculture (USDA, 1992), sendo adaptada de várias maneiras e formas (INSTITUTO 
DANONE/SBAN, 1998), conforme os hábitos e costumes locais. Para a  realidade 
brasileira, em que o alimento feijão tem uma importância diária, marcando sua presença 
nos cardápios populares de indivíduos de todas as faixas etárias, a adaptação de PHILIPPI 
e cols.(1996) proposta para a Pirâmide Alimentar vem a ser a que melhor destaca  a 
importância das leguminosas, colocando este grupo separadamente das fontes de proteínas 
animais. Temos aqui uma  representação  dos grupos de alimentos da Pirâmide, com uma 
versão dada pela autora (figura 1), sendo que o esquema alimentar diário que a 
acompanha encontra-se no Anexo II. Este foi o esquema adotado  como padrão para a 
avaliação da qualidade dietética dos cardápios  das creches deste estudo.  
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Avaliação  nutricional 
 
 
 As medidas de peso e altura das crianças do grupo maternal foram obtidas da seguinte 
maneira: 
 
PESO: com balança tipo plataforma, marca  Welmy, com capacidade para até 150 kg, 
sempre  antes do almoço, com a criança praticamente despida. As balanças pertencem à 
própria creche, tendo sido sempre calibradas antes do uso.  
  
ALTURA: com  o estadiômetro, marca Soehnle, que mede com uma  casa decimal até 1 
metro, sendo que depois desta altura a medição se dá em centímetros inteiros. As crianças 
foram medidas em pé, descalças, com os calcanhares juntos, sobre superfície lisa e dura, 
de costas para o antropômetro, com esquadro em posição supina, medida tirada logo após 
serem pesadas, também antes do almoço. 
 
Essas medidas foram  analisadas através dos programas EPI-NUT versão 6, sendo então 
obtidos os valores dos Z-scores. O índice peso/altura relaciona a massa corporal com a 
altura e é considerado um indicador de desnutrição aguda. O índice altura/idade mede o 
crescimento linear; baixas adequações deste indicador caracterizam desnutrição crônica 
ou retardo no crescimento (VELASQUEZ, BENAVENTE e CASANOVA, 1993).  
 
O baixo índice altura para idade (“stunting”) significa uma desaceleração do crescimento 
esquelético e é o principal indicador de um prejuízo de crescimento causado pela má 
nutrição de longo prazo no passado. A baixa estatura é freqüentemente associada com as 
falta de condições econômicas satisfatórias, infecções crônicas ou repetitivas, bem como 
ingestão nutricional inadequada (YING, FENGYING, WENJUN, 1994).  
 
Foram utilizados os valores individuais dos Z-scores de altura para idade, separados em 
três intervalos: menor que –2 desvios padrão (indicando déficit de crescimento ou 
desnutrição crônica), de –2 a –1 desvios padrão, e de igual a –1 para valores maiores 
(indicador de eutrofia).  
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As práticas alimentares 
 
 
Entende-se como práticas alimentares, o conjunto de ações ligadas ao ato de comer, desde 
a escolha e presença de determinados alimentos, com suas variações de qualidade, 
quantidade e freqüência,  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, em toda sua extensão.  
Inicialmente, o consumo foi assim verificado: 
 
 
NA CRECHE: 
 
Na creche, todas as refeições das crianças amostradas foram pesadas com a balança 
eletrônica, marca Acculab, com capacidade para até 3 kg e precisão de 1 grama,  havendo 
2 unidades para o uso concomitante, agilizando a coleta dos dados. Os alimentos prontos 
foram pesados à medida que o prato/caneca da refeição ia sendo montado, pela auxiliar ou 
pela própria criança, obtendo-se, dessa forma, o peso de cada preparação ou alimento que 
fosse fazendo parte da refeição. 
 
Após a refeição, foram pesados os restos, verificando-se então  a ingestão real da criança. 
A cada dia, cerca de 4 crianças foram acompanhadas, paralelamente às entrevistas com as 
mães no dia seguinte. As anotações foram feitas em impresso próprio (Anexo III). Para 
os cálculos de energia, ferro, cálcio e vitamina A foi utilizado o programa Virtual Nutri, 
versão 1.0. Na Creche Jardim Tereza o estudo do consumo foi feito em 7 dias úteis e na 
Creche Vila Nova Cachoeirinha em 9 dias. Não foram feitas avaliações dos cardápios nas 
sextas feiras, pelo fato de não ser possível entrevistar as mães no dia seguinte (sábado) 
para obtenção  dos dados da alimentação complementar no domicílio. 
Na divisão de refeições do Virtual Nutri, a refeição lanche da manhã constitui-se no 
trabalho da soma do café da manhã  e a hidratação oferecida na creche no meio da manhã, 
sendo as demais refeições -- almoço, lanche da tarde e jantar  computadas separadamente. 
 
O acompanhamento da alimentação das crianças da Creche Jardim Tereza foi de 10 a 23 
de março, e o da Creche Vila Nova Cachoeirinha de 15 de abril a 6 de maio de 1998, 
sendo observados os cardápios constantes do Anexo V. 
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NO DOMICÍLIO: 
 
Foi elaborado inicialmente um formulário, aprovado após avaliação em teste piloto  entre 
pessoas cujas características se assemelham às da amostra, fazendo-se as modificações 
necessárias após análise (Anexo IV). 
 
No dia seguinte ao acompanhamento das  refeições da criança na creche, foi feita uma 
entrevista com a mãe (ou responsável) , aplicando-se um inquérito alimentar recordatório,  
obtendo-se então os dados do que foi ingerido pela criança fora da creche naquele mesmo 
dia, tanto pela manhã -- antes de a criança chegar à creche--, como após sua saída  à tarde, 
e até a hora de dormir, totalizando assim as 24 horas do dia alimentar.  
 
 
Para se obter esses dados foram utilizadas medidas caseiras (copo de requeijão, copo de 
geléia, mamadeira graduada, concha, espumadeira, colher de arroz, colher de sopa, colher 
de sobremesa, colheres de chá e café, além do livro Registro fotográfico para inquéritos 
dietéticos – utensílios e porções, Nepa – Unicamp – UFG, Goiânia, 1996, com fotos de  
tamanhos de porções caseiras utilizadas que ficaram à mostra ,  facilitando a precisão do 
relato da informante. Na refeição café da manhã, considerou-se o que a criança  consumiu 
antes de ir à creche pela manhã, e na refeição lanche da noite, tudo o que a criança ingeriu 
desde sua saída da creche até a hora de ir dormir, obtendo-se assim o total da contribuição 
familiar na alimentação da criança naquele dia estudado. 
 
Quando ocorreu da criança estudada faltar no dia seguinte, impedindo assim a entrevista 
com a mãe, ela foi novamente acompanhada em outro dia, repetindo-se o processo e  
inutilizando-se o anterior.  
 
Os itens componentes das refeições das 82 crianças estudadas foram digitados no 
Programa Virtual Nutri, sendo analisados em  sua totalidade e depois parcialmente, 
enfocando o consumo energético na creche, no domicílio e total. Para todas as crianças do 
estudo registrou-se atividade física  leve no programa, considerando que o dia passado na 
creche inclui as atividades externas no parque infantil e as atividades internas. 
 
Para o cálculo da adequação do consumo de energia para crianças até 60 meses, o 
Programa Virtual Nutri utiliza-se dos dados da tabela do NCHS, nos percentis 3, 10, 50, 
90 e 95, acoplados à necessidade de energia por quilo de peso, considerados sexo e idade, 
conforme indicam as curvas padronizadas de SZARFARC e cols., 1994. Os cálculos são 
feitos utilizando-se os pesos ideais para a idade e aplica-se nas fórmulas indicadas no 
NCHS, tirando-se a média entre os sexos.  
 
Os resultados, quando comparados com a adequação da dieta,  indicam o percentil do 
nivel de energia em que a criança se encontra, conforme os dados colhidos: 
 
                                        < que P3             : deficiente em energia 
                                        entre P3 e P10    : risco de deficiência em energia 
                                        entre P10 e P90  : normal em energia 
                                        entre P90 e P95  : risco de excesso de energia 
                                         > que P95          : excesso de energia 
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 RESULTADOS  E  DISCUSSÃO 
 
 
Para o diagnóstico do estado nutricional considerou-se a altura do pré-escolar, adotando-
se a classificação com base nas unidades de desvio padrão (score Z de altura para idade). 
O Z-score é o critério escolhido por ser de mais fácil interpretação e por apresentar 
procedimentos analíticos padrão (NOVOTNY, 1987). O índice altura/idade foi expresso 
em porcentagem de adequação à mediana da população de referência, que é o Z-score, ou, 
número de unidades em desvio padrão que separa a medida observada da esperada. (Z-
score = x-x / desvio padrão).  O Z-score de altura para idade reflete  quanto a criança 
cresceu ou deixou de crescer até o momento, sendo um indicador que sofre poucas 
variações em um curto intervalo de tempo; é um critério mais sensível que o Z-score de 
peso para idade, que pode sofrer variações mais rápidas.  
 
O critério ZAI (Z-score de altura para idade) foi utilizado em escolares da rede pública de 
Americana e em pré-escolares de creches de Piracicaba, por SILVA e STURION(1998) 
dividindo-o nas  seguintes   categorias:  ZAI < - 2,0  demonstrando  déficit  de  altura  
para  idade, -2 <= ZAI<-1 e ZAI >= -1, que são os eutróficos. 
Utilizando as mesmas categorias de ZAI para as crianças das Creches Jardim Tereza e 
Vila Nova Cachoeirinha, temos a seguinte distribuição: 
 
Tabela 2: Distribuição de freqüência das crianças das Creches Jardim Tereza e Vila 
Nova Cachoeirinha, segundo as categorias de z-scores de altura para idade  (ZAI),  
1999 
 
Creche       ZAI < -2      

    No.        % 
  -2<=ZAI <-1     
     No.        %    

      ZAI>=-1      
   No.          %     

        Total         
    No.          % 

Jd.Tereza       2         4,44         3        6,66      40        88,88      45       100 
V.N. Cachoeir.      --           --           2        5,40      35        94,59      37       100 
Total       2           2,43        5        6,09      75        91,46      82       100   
     
 
Em uma população com boas condições de saúde e nutrição, cerca de 2,3% das crianças 
apresentam valores  dentro do primeiro intervalo, 13,6% ficarão no segundo intervalo e os 
restantes 84,1% deverão ter o Z-score igual ou superior a –1. (SILVA, 1998). 
 
A tabela 2 mostra essa mesma tendência, apesar de a amostra ser bastante pequena. 
Talvez pelo fato de a maioria das crianças da  Vila Nova Cachoeirinha freqüentarem a 
creche por tempo prolongado, não tenha surgido nenhum desnutrido crônico e a  
porcentagem dos eutróficos mostrou-se  maior do que o esperado em uma população 
padrão. Na tabela 3,  vemos que na Creche Jardim Tereza a quase totalidade das crianças 
está freqüentando a creche por 10 meses, ou seja, desde quando a creche começou a 
funcionar, e alguns estão há menos de três meses, considerado um período de adaptação. 
Já na Creche Vila Nova Cachoeirinha, metade das crianças a freqüenta há mais de um 
ano, e uma boa parcela (38%) entrou recentemente, o que é comum nos meses iniciais do 
ano, quando surgem vagas após a saída das crianças que vão para a escola infantil. 
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Tabela 3:  Distribuição de freqüência das crianças das Creches Jardim Tereza e Vila 
Nova Cachoeirinha, segundo o tempo que freqüentam a creche,  1999 
 
Tempo de 
Creche 

      Jardim  
      No.  

Tereza       
       % 

Vila Nova  
      No. 

Cachoeir.    
      % 

           to 
        No. 

tal           
      % 

0-6 meses         2       4,44       14     37,83         16     19,51 
7-12 meses       43    95,55         5     13,51         48     58,53 
>12 meses        --        --       18     48,64         18     21,95 
Total       45    99,99       37     99,98         82     99,99 
 
 
As medidas antropométricas  constituem a melhor avaliação nutricional de um grupo, 
sendo um espelho de sua situação alimentar. Essas medidas são normalmente  comparadas 
a uma referência padrão. Por recomendação da OMS, é habitualmente adotada a 
referência do NCHS (National  Center of Health and Statistics), também utilizada  pelo 
Ministério da Saúde para a população brasileira.     
 
SILVA e STURION (1998) ressaltam em seu trabalho  a importância de acesso e 
permanência da criança na creche, pois o período de maior freqüência representa uma 
melhor adequação altura/idade. A mãe que participa do mercado de trabalho deve dispor 
de acesso aos programas de assistência infantil, o que lhe garantirá um aumento na renda 
familiar, fator que mostrou ter forte associação positiva com o estado nutricional das 
crianças. 
 
No gráfico 1 está apresentada a adequação de consumo de energia na alimentação dos pré-
escolares nas 24 horas do dia do estudo. 
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Gráfico 1: Adequação da dieta dos pré-escolares das Creches Jardim 
Tereza e Vila Nova Cachoeirinha, maio 99
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Verifica-se 48% das crianças  com a dieta deficiente ou em risco de deficiência em 
energia, dado preocupante, pois  mostra que a criança  não se alimenta bem em casa e não 
utiliza de maneira satisfatória a alimentação oferecida à vontade na creche. 
Analisou-se  em seguida  quanto da energia total ingerida pela criança, no dia estudado, 
foi obtido das refeições na creche e fora dela.  
 
Os gráficos 2 e 3  mostram a porcentagem de adequação do atendimento das necessidades 
energéticas nas creches e no domicílio para cada criança (‘Id.’ corresponde à identificação 
da criança nos formulários), evidenciando o grau de carência e, eventualmente, de excesso 
de energia. Pode-se verificar que a participação da alimentação no domicílio não é 
desprezível, sendo até mesmo bastante significativa no dia alimentar da criança.  
 
Chama a atenção a tendência à compensação da ingestão calórica total do dia: se a criança 
comeu pouco durante o dia na creche, ela acaba complementando o necessário com a 
alimentação no domicílio, e vice-versa. Os estudos de BIRCH, 1998, indicam que as 
crianças podem regular sua ingestão energética no período de 24 horas, alternando menor 
ou maior ingestão de alimentos conforme a densidade energética da refeição anterior.   
 
Uma análise qualitativa dos cardápios oferecidos nas creches durante os dias de 
acompanhamento  ressalta que o esquema alimentar baseado na pirâmide, não é cumprido 
em sua íntegra, por vários motivos, como: entregas irregulares de determinados ítens, 
grandes quantidades em estoque de alimentos que precisam ser consumidos antes que o 
prazo de validade vença,  falta de variedade de sabores para adicionar ao leite, 
dificuldades financeiras ocasionais prejudicando a presença mais constante de frutas e 
hortaliças, entre outros. Essa diferença observada na determinação dos cardápios das duas 
creches passa pela suposição de que a creche mais nova, cujos funcionários  passaram 
recentemente por treinamento, está preocupada com os detalhes de cada programação, 
procurando atender da melhor forma sua população, querendo acertar, sendo inclusive 
supervisionada com mais freqüência. A creche mais antiga elaborou cardápios  de 
maneira diferenciada, de acordo com o comportamento e a aceitação das crianças e dos 
adultos, com mudanças de preparações   alterando  alguns pontos básicos, que podem ser 
contornados com a maior constância  de treinamentos. 
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Gráfico 2: Proporção de atendimento das necessidades energéticas dos pré-
escolares, por indivíduo, na creche e no domicílio, Creche Jardim Tereza, 
1999 
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Gráfico 3: Proporção de atendimento das necessidades energéticas dos pré-
escolares, por indivíduo, na creche e no domicílio, Creche Vila Nova 
Cachoeirinha,  1999 
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Quanto ao número de porções ofertadas nos cardápios das duas creches, em relação ao 
determinado na pirâmide alimentar, temos o seguinte:    
 
Tabela 4: Média das porções servidas de cada grupo de alimentos nos cardápios das 
Creches Jardim Tereza e Vila Nova Cachoeirinha, 1999 
 
     Grupos  de 
     alimentos 

Pirâmide alimentar   
     No. porções    
   recomendadas* 

Creche J.T.- média   
 porções  oferecidas 

CrecheVNC- média 
porções oferecidas 

Cereais-feculentos             5 a 9               4,4             4,7 
Hortaliças                4              2,4             1,7 
Frutas             2 a 4              2,4             1,5 
Carnes - ovos             2 a 3              1,8             2,0 
Leguminosas                1              1,0             1,0 
Leite - derivados             2 a 3              2,1             1,7 
Açucares-gorduras 5 (complementos de 

preparações) e 1 
sobremesa  

             5,3             5,2 

 
 
 O número de porções ofertadas de cada grupo varia conforme o cardápio, e apesar de não 
ter sido atingido o total energético  necessário para o dia, o complemento dessas porções 
no domicílio contribui, em muitos casos, para satisfazer as necessidades. O mesmo ocorre 
com  as hortaliças, que estão presentes porém com número de porções insuficientes. As 
frutas precisam ser mais valorizadas e ter seu consumo mais estimulado na Creche Vila 
Nova Cachoeirinha. No grupo das carnes são oferecidas 2 porções na média, mas o per 
capita nas sopas do jantar é sempre muito diluído, não valendo por uma porção inteira. A 
ausência do leite no lanche da Creche Vila Nova Cachoeirinha por 4 dias diminuiu o 
número de  porções  recomendadas desse grupo de alimentos.  
O peso médio em gramas da refeição do almoço observado foi de 182 e 195 gramas para 
o sistema prato-pronto e self-service, respectivamente, diferença não significativa em 
termos de quantidade.  
Em relação aos per capitas utilizados na creche, foram verificadas as quantidades 
planejadas pela Secretaria Municipal do Abastecimento, que embasam os cardápios 
padrão  e a real ingestão das crianças, que apresentou os  dados constantes do Anexo VII. 
 
Observa-se que dos 28 alimentos verificados no cardápio, a maioria absoluta (22) tem seu 
consumo diminuído e 6 são ingeridos nas quantidades planejadas ou um pouco acima do 
planejado. Desses dados se esclarece a não adequação energética dos alimentos oferecidos 
na creche, pois o per capita diminuído recai justamente nos alimentos energéticos, fontes 
de carboidratos (arroz, macarrão, banana, pão). Também o frango e a carne, com suas 
devidas correções são ingeridas em menor quantidade que o desejável, bem como o leite e 
a sopa, acontecendo o mesmo com os legumes (abóbora, abobrinha, pepino e tomate). 
Nota-se a nítida preferência das crianças pelos alimentos observados de maior consumo, 
como a salsicha, a sardinha e o suco de laranja.     
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As recomendações para os minerais mais importantes na alimentação do pré-escolar, o 
cálcio e o ferro, são de 800 mg e 10 mg diários, respectivamente. As adequações de cálcio 
encontradas foram de apenas 37% nas crianças do Jardim Tereza e 13% nas da Vila Nova 
Cachoeirinha  com índices aceitáveis, ou seja, com valores acima de 90% de adequação, 
considerando o total da alimentação no dia. 
 
Em relação à presença do ferro no total da dieta do dia do estudo, considerando-se o 
critério de acima de 90% de adequação, somente 35% das crianças do Jardim Tereza e 
19% das da Vila Nova Cachoeirinha ingeriram quantidade suficiente desse nutriente.  
 
Com relação ao retinol, cuja recomendação para os pré-escolares é de 400 mcg diários, a 
adequação é de 87 e 78%, respectivamente, para as Creches Jardim Tereza e Vila Nova 
Cachoeirinha, indicando que praticamente não há carência dessa vitamina, considerando-
se o grupo como um todo, uma vez que os índices de adequação são altos. A presença de 
alimentos ricos em vitamina A nos cardápios (leite integral, fígado, cenoura, abóbora, 
couve, ovo, margarina, batata-doce e abacate) ingeridas em quantidades suficientes 
contribuiu para a boa adequação. 
 
Através das entrevistas com as mães, verificou-se que os momentos em que a criança 
eventualmente come no domicílio, podem ser divididos em: desjejum, lanche após creche, 
jantar e lanche da noite, conforme o horário em que os alimentos são ingeridos. 
Verificando-se a freqüência dessas refeições no domicílio, foram obtidos os dados do 
gráfico 4. Nota-se que há a oferta de alimentos no domicílio, e que mais da metade das 
crianças (61%) toma algum desjejum e lanche após creche em casa, e uma grande maioria 
(80,48%) janta em casa à noite, sendo o lanche da noite menos freqüente.  
 
 
Gráfico 4 : Distribuição porcentual das crianças, segundo as refeições feitas no 
domicílio, 1999 
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Neste estudo considera-se uma refeição o alimento ou o conjunto de alimentos ingeridos 
pela criança em  determinado horário, sem a conotação de refeição completa.  
Vê-se no gráfico 5  que quase metade das crianças ingere três refeições em casa, e pouco 
mais de um terço ingere duas refeições. 
 
Chama a atenção o grande número de crianças que consome três refeições no domicílio,  
podendo ser uma delas pela manhã antes de ir à creche e duas após o período passado lá; 
ou todas as três após o dia na creche. Normalmente, quando a criança já tinha tomado o 
desjejum em casa -- consistindo de leite com algum sabor --, chegando à creche ela  
recusava o leite, só comendo o acompanhamento -- pão ou bolacha.  As refeições no 
período pós creche ocorriam entre  cinco horas da tarde e onze da noite, sendo bastante 
freqüente o lanche pós-creche, pois o jantar da creche já teria sido consumido há mais de 
uma hora, sendo esse um período em que a criança tem apetite novamente. 
 
Gráfico 5: Distribuição percentual das crianças, segundo o número de refeições 
feitas no domicílio, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seja  em um ou em outro sistema de distribuição das refeições na creche (prato pronto ou 
self-service), a criança pode ingerir alimentos à saciedade, dentro de sua capacidade 
gástrica, de onde se infere que a disposição que ela tem para comer em casa  pode ser 
decorrente  dos curtos intervalos de tempo decorridos entre as refeições na creche e do 
tempo restrito que ela pode permanecer à mesa.  
 
Com relação ao programa Leve-Leite,  que  distribuiam mensalmente uma lata de  2 
quilos de leite em pó a todas as crianças matriculadas na creche, verificou-se que 83% das 
crianças usufruiam desse alimento, sozinhas ou repartindo com outras pessoas no 
domicílio. Quase 10% das famílias doam o leite, normalmente para avó ou tia, alegando 
que a criança não se deu bem com o laticínio. Cinco por cento das famílias utilizam o leite 
apenas em preparações culinárias, como pudins e bolos, não significando que a criança 
não tome outro tipo de leite em casa. Na maioria das famílias, quase 70%, o leite do 
programa Leve-Leite é compartilhado com seus membros, sendo apenas 15% de uso 
exclusivo da criança. Esse leite contribui significativamente nas refeições desjejum, 
lanche após creche e lanche da noite.  
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Na análise qualitativa das práticas alimentares  no domicílio, foi verificada a presença  
dos alimentos utilizados e a porcentagem de crianças que os consumiram no dia estudado.  
Ao examinar os tipos de  alimentos consumidos (gráfico 6) observamos que: 
 
- O arroz com feijão tem a maior freqüência, estando presente no jantar de 64,6% das 

crianças; destas, 18,3% utilizaram o frango como acompanhamento e 26,8% a carne 
de vaca. 

- O leite esteve presente na alimentação de 56% das crianças pela manhã, antes de irem 
à creche, e igual proporção o toma também à tarde, logo que chega em casa. 

- 27% consomem o leite adicionando apenas açúcar; 22% adicionando achocolatado, 
12% com café; 11% com farinha de arroz  e  6% com amido de milho. 

- Ovo, salsicha e peixe foram pouco freqüentes, com 8,5%, 4,9% e 3,6%, 
respectivamente.  

- Salgadinhos e refrigerantes estiveram presentes na alimentação de 10,9% e 21,9% das     
      crianças, respectivamente, valores preocupantes, uma vez que tendem a aumentar com    
      a idade dos pré-escolares e sob a intensa influência da mídia, conforme estudos de   
      DOERKEN, 1983. 
- A sopa é tomada por 3,6% das crianças à noite, alternativa pouco utilizada pelas mães, 

provavelmente pelo fato de já terem essa preparação quase que diariamente na última 
refeição da creche. 

- Frutas e verduras para salada (predominando alface e tomate), ambos com 14,6% de 
presença, ao lado do preocupante valor de 3,6% dos legumes, sugerem a pouca 
valorização deste grupo de alimentos por parte das famílias.  

 
Por um lado, o conteúdo das refeições mostra que o leite é bastante  oferecido às crianças, 
bem como o conjunto de alimentos arroz/feijão/carne ou frango, que foi o cardápio mais 
observado quando  o pré-escolar jantou em casa. Por outro lado, o grupo das hortaliças é 
muito pouco consumido, precisando ser mais estimulado nas famílias, para que  dêem 
continuidade ao trabalho da creche.  
 
Da mesma forma, alternativas de carboidratos como batata, macarrão e mandioca quase 
não foram citados,  mostrando a monotonia das poucas opções utilizadas.  
 
Ainda em relação às práticas alimentares no domicílio,  verificou-se o grau de autonomia 
dado às crianças no ato de comer: 82% das crianças comem sozinhas, 5% às vezes 
precisam de ajuda, e 10% só comem com ajuda (significando que a mãe dá a comida na 
boca da criança). Nota-se que a grande maioria sabe comer sozinha em casa, o que é um 
comportamento altamente recomendável sempre estimulado pelos educadores para 
crianças dessa idade. Com a convivência na creche, as crianças que só comem com ajuda 
tenderão a comer sozinhas com o passar do tempo.  
 
Também o recipiente utilizado em casa  para ingestão de líquidos, como água, sucos e 
leite, é uma demonstração da autonomia da criança e como esse ato é conduzido pelos 
pais:  36% das crianças utilizam copo ou caneca para todos os líquidos; 43% ainda usam a 
mamadeira para tomar o leite, sendo a caneca apenas para água ou sucos; e 3% faz da 
mamadeira o recipiente para todos os líquidos. Apesar de ser socialmente  aceitável  o uso 
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Gráfico 6: Distribuição porcentual das crianças segundo consumo de itens 
alimentares   no domicílio, 1999 
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da mamadeira para leite aos 3 e 4 anos de idade, as crianças de creche são estimuladas a 
passar logo para a caneca bem antes dessa idade, assim que deixam o berçário. No 
domicílio, vemos que a mamadeira é bastante estimulada pelos pais, por facilitar a  
ingestão pela criança e por não derramar facilmente o líquido no chão.  
 
O inquérito alimentar recordatório de 24 horas é um método comumente utilizado em 
inquéritos alimentares, apesar de serem comuns as dificuldades associadas aos dados 
colhidos com crianças, por causa das rápidas mudanças nos hábitos alimentares 
(BARANOWSKI e SPRAGUE, 1991). 
 
Inquéritos alimentares são passíveis de muitos erros, que podem ocorrer em qualquer uma 
das etapas envolvidas, quer por imprecisão de aparelhos de medidas, quer por falhas 
humanas. Todavia, até o momento, não se conhece uma técnica mais apropriada, que se 
adapte bem a situações cotidianas de instituições infantis, que não interfira no 
comportamento das crianças,  o que pode alterar resultados. 
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BARANOWSKI e SPRAGUE (1991) mostram que a literatura embasa a precisão do 
método recordatório feito pelos pais, quando estes estão presentes para observar a 
ingestão da criança,  sendo de classe socioeconômica média, e com inquérito inferior a 24 
horas. Estudo realizado com registros feitos pelas mães e por observadores mostraram que 
essas tendiam mais a sub reportar (17.7%) do que a sobre reportar (10.4%), porém, a 
baixa diferença nos valores médios dos indicadores de nutrientes embasam a utilização do 
método 24 horas ao coletar dados de grupos. 
 
OLINTO e VICTORA (1995) apontam que há poucos estudos verificando a precisão do 
método do inquérito recordatório 24 horas. Em estudo realizado com crianças  eutróficas e 
abaixo  do peso, verifica-se a ingestão dos alimentos por pesagem direta e pelo inquérito   
recordatório, que demonstrou a tendência de ser sobre estimado em relação à pesagem 
real, o que ocorreu mais acentuadamente nas crianças desnutridas. A possibilidade desse  
viés, deve ser levada em consideração em estudos semelhantes. É possível que a 
explicação seja que, ao relatar o que a criança comeu, a mãe mencione alimentos, ou sua 
quantidade, que ela gostaria que tivessem sido ingeridos, e na verdade não o foram. 
 
ECK e KLESGES (1989) relatam  forte correlação entre o resultado do inquérito 
recordatório feito pelos pais e as observações, apesar de notarem sub registros para o 
grupo dos pães (-27%) e sobre registros para o das frutas (+50%). Os resultados 
confirmam muitos estudos de recordatórios que o validam. 
 
Pesquisando em comunidades rurais no Quênia, KIGUTHA (1997) compara o método de 
pesagem direta por 3 dias com o recordatório 24 horas, concluindo ser este mais rápido, 
fácil e barato, sendo válido desde que bem planejado, fornecendo informações confiáveis, 
especialmente em comunidades em que as pessoas têm uma alimentação simples e 
monótona.  
 
Em pesquisa feita em duas vilas rurais de Ghana, por FERGUSON e GIBSON (1994), foi 
concluído que o inquérito recordatório pode substituir o método de pesagem direta para 
estimar ingestões médias de energia, bem como para a maioria dos nutrientes e padrões de 
consumo alimentar, desde que a média das porções dos cereais básicos seja estimada com 
precisão. Todavia,  para a avaliação da ingestão individual ou para o consumo de lanches, 
a técnica do recordatório foi inválida. 
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A PEDAGOGIA NO REFEITÓRIO E A EDUCAÇÃO ALIMENTAR 
 
O ALMOÇO ESTÁ SERVIDO! 
 
a) Creche Jardim Tereza – distribuição do almoço com o prato pronto 
 
As crianças lavam as mãos e dirigem-se ao refeitório, onde sentam-se a mesas quadradas 
para quatro lugares, controladas pelas pajens, que conduzem as crianças. Aí elas 
aguardam cerca de 10 minutos para começarem a ser servidas. As travessas com os 
alimentos do almoço são colocadas em uma mesa mais alta, encostada em uma das 
paredes do refeitório, onde também estão os pratinhos de plástico e as colheres. Duas ou 
três pajens vão porcionando os alimentos nos pratinhos como em uma linha de montagem: 
a primeira coloca o arroz e o feijão, a segunda põe a mistura (prato protéico) e o legume e 
a terceira coloca algum outro acompanhamento e a salada.  
 
O cardápio é feito em conjunto com a diretora da creche, a cozinheira e a auxiliar de 
enfermagem, sendo as compras dos perecíveis feita semanalmente pela diretora e por uma 
ajudante da cozinha. À medida que os pratinhos vão ficando prontos, todos praticamente 
iguais em relação ao porcionamento, outras pajens e até mesmo outros funcionários, como 
a auxiliar de enfermagem e a coordenadora pedagógica, vão distribuindo rapidamente os 
pratos  com as colheres às crianças,  para que não haja muita espera. A última criança a 
ser servida espera cerca de 15 minutos para começar a comer. As crianças que querem 
repetir pedem para a pajem, que, então, refaz o prato, conforme sua percepção a respeito 
do apetite da criança. As travessas vão sendo repostas ou reabastecidas à medida que vão 
ficando vazias, o que às vezes atrasa a distribuição, provocando espera.  
 
Ao comer, as crianças falam, brincam, interagem com os colegas, e tentam chamar a 
atenção da tia para perguntar coisas ou reclamar do colega. Muitas têm um bom apetite, 
porém outras separam alimentos de que não gostam ou ficam brincando com o prato e não 
comem direito, distraindo-se com o ambiente. As pajens incentivam as crianças a 
comerem, mas também tentam mantê-las comportadas, o que às vezes faz com que 
levantem a voz para serem ouvidas. Para a comida salgada as crianças levam cerca de 15 
minutos para comer, sem contar uma ou outra que estica o horário. Depois, os pratos são 
tirados pelas pajens, que os deixam no balcão da cozinha e, em seguida, distribuem a 
sobremesa, que é porcionada pelas cozinheiras.  
 
Percebe-se que as crianças ficam muito passivas, sentadas e esperando, enquanto há muita 
movimentação dos adultos para que a alimentação chegue na frente das crianças, tanto na 
distribuição do primeiro prato, como na repetição e na sobremesa. As crianças levam 
cerca de 30 minutos ao todo para almoçar. É oferecida água depois da sobremesa para 
quem estiver com vontade. Após o almoço, vão escovar os dentes e dormir.     
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b) Creche Vila Nova Cachoeirinha – distribuição do almoço self-service  
 
No corredor antes do refeitório são dispostas duas mesas com toalhas, onde são colocadas, 
na ordem, os pratos de vidro, tipo Duralex, as travessas com talheres para servir, contendo 
feijão, arroz, acompanhamento, mistura, salada, e um porta-talheres com garfos e facas. 
As crianças lavam as mãos e fazem uma fila para se servirem, utilizando os dois lados da 
mesa, agilizando o processo. As crianças com mais tempo de creche, mais habituadas ao 
sistema, servem-se tranqüilamente na ordem das travessas e vão sentar-se à mesa, 
escolhendo seu lugar. As crianças mais novas na creche ou no módulo, que tenham 
alguma dificuldade, são ajudadas pela educadora e incentivadas por ela a pegar a 
quantidade que desejam comer e a experimentar as opções do cardápio que a criança 
ainda não conhece, sem forçá-las. As mesas do refeitório são juntadas duas a duas, e 
cobertas com  toalhas, cabendo oito crianças em cada conjunto de duas mesas. 
 
O pessoal da cozinha vai controlando a necessidade de reposição dos alimentos nas 
travessas, atentos para que a comida seja sempre servida nas temperaturas adequadas. 
As crianças que querem repetir voltam às travessas e escolhem o que querem, sem ajuda 
da educadora. Durante o almoço, as crianças conversam, se socializam e brincam com os 
colegas com tranqüilidade. As educadoras supervisionam a refeição, incentivando as 
crianças e proporcionando um ambiente agradável e aconchegante, sempre tratando as 
crianças com carinho e  respeito. 
 
A sobremesa é disposta em uma mesa dentro do refeitório. Depois que a criança come, 
levanta-se e vai raspar os restos de comida de seu prato no lixo, colocado no canto da sala. 
Os  pratos são empilhados na mesa ao lado do lixo, e os talheres são colocados dentro de 
uma bacia. Ao voltar para sua mesa, a criança pega a sobremesa para terminar a refeição. 
A criança que estiver com sede pode servir-se de água nos bebedouros, ao lado dos quais 
se encontram canecas limpas viradas para baixo. As canecas usadas são viradas para cima, 
código ensinado às crianças. 
 
Em alguns dias da semana, antes do almoço, no meio da manhã, é feita uma atividade 
com as crianças, chamada de belisco, que consiste em provar um alimento novo ou a 
salada do dia, após ser lavada, preparada e temperada pelas próprias crianças, que desse 
modo entram em contato com o alimento, envolvendo-se na atividade. Isso facilita a 
aceitação do alimento e dimimui sua rejeição na hora do almoço, o que se pode confirmar 
no momento do self-service. 
 
As crianças do módulo maternal levam, sem necessidade de serem apressadas,  cerca de 
40 minutos para fazer uma refeição completa no estilo self-service..   
Esse trabalho surgiu para ajudar a criança a tornar-se mais autônoma durante as refeições, 
tendo mais noção de quantidades e escolhas, bem como para capacitá-la a reconhecer 
diferentes sabores, cores, texturas e formas que compõem as diversas preparações. 
Em relação à postura da criança nesse sistema de distribuição, observa-se que ela está 
constantemente ativa, atenta a seus atos, seguindo a fila, decidindo o que fazer, 
desenvolvendo sua musculatura fina, aprendendo a ter consciência de seu corpo e de seus 
limites, precisando levantar-se para conseguir o que quer. Esse sistema estimula a 
iniciativa e a colaboração. Em termos educacionais, o self-service mostra-se bastante 
superior ao anterior, trabalhando o movimento de forma ampla. 
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 A educação alimentar na creche 
 
Segundo BOOG (1998), o conceito de educação nutricional é “uma busca compartilhada 
entre educador e educando, de novas formas e novos sentidos para o ato de comer, que se 
processa em determinado tempo e local, através da interação e do diálogo, por meio da 
qual se almeja a qualidade e a plenitude do viver”. 
Esse conceito é plenamente aplicável neste texto, onde a palavra nutricional é substituída 
por alimentar, uma vez que com crianças pré-escolares lida-se mais propriamente com 
alimentos, abordando-se os nutrientes e suas funções apenas com os educadores. 
   
Quando crianças, o ato de comer e a hora das refeições têm um valor simbólico muito 
forte em nossa mente. É através da comida que absorvemos as primeiras noções de desejo 
e satisfação, recompensa e castigo, controle e disciplina. Na mesa de refeições 
aprendemos um pouco sobre quem somos, o que queremos e como o obter; é um lugar 
onde também se aprende a regatear e negociar algum alimento a mais, ou alguma troca. 
Inclusive essas ocasiões são oportunidades de se aprender limites, compartilhar, 
consideração, esperar a vez e a arte de conversar, enfim, sobre boas maneiras. 
 
A alimentação não se limita ao mundo doméstico ou ao da creche, ela tem uma conexão 
com o mundo exterior, sendo um elo que determina como vemos e entendemos o mundo. 
No trabalho com crianças são considerados uma série de valores sociais que vão sendo 
passados a elas no dia-a-dia, e que moldam seu caráter e sua personalidade. Durante as 
refeições, há uma série de condutas esperadas, que devem ser ensinadas às crianças em 
seu devido tempo. 
 
O ensino das atividades pedagógicas na creche é feito pelo do método construtivista, no 
qual a criança constrói seu conhecimento pela interação com o meio, pelas relações 
existentes entre o sujeito e o meio. O meio influencia o cérebro, transmite-lhe 
informações, que se transformam em conhecimento através das estruturas básicas da 
mente. Pensamento e ação não ocorrem separadamente, e só haverá  conhecimento 
quando ocorrer a ação voluntária.(MARTINO, 1998) 
 
A proposta do construtivismo se desenvolve a longo prazo, sem etapas estanques, sem 
respostas imediatas; há  certa flexibilidade para acompanhar o ritmo da criança. 
 
Os momentos das refeições na creche são considerados como atividades pedagógicas de 
grande valor no aprendizado infantil. Nas refeições  ocorre cotidiana e paulatinamente 
uma adaptação ao meio social adulto, transformando as crianças em função do conjunto 
de realidades coletivas, às quais a consciência comum atribui algum valor, o que 
comumente chamamos de boas maneiras. É também nesse meio social que a criança vai 
moldar suas preferências alimentares e sua capacidade de ingestão, o que ocorre entre 2 e 
5 anos de idade. WARDLE (1995) menciona que a formação de hábitos por alimentos 
gordurosos e doces com alta densidade de energia podem ser estabelecidos na infância 
como padrão para a vida futura. 
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A distribuição das refeições nas creches pode ser feita de várias maneiras, de acordo com 
a idade das crianças, os cardápios a serem servidos, o tipo e os horários das  refeições, os 
utensílios utilizados, a disponibilidade e o número de funcionários presentes no refeitório, 
e, principalmente, a visão e a linha pedagógica adotada na creche em todos os setores. 
Após a idade do berçário maior, de onde as crianças  saem com dois anos e já se sentam à 
mesa, passando pelo  aprendizado de comerem sozinhas, elas passam para o módulo 
chamado minigrupo, onde são  estimuladas a comer sem a pagem dar na boca, havendo 
ajuda apenas para as crianças com mais dificuldades. 
 
Após os 2 ou 3 anos de idade, as necessidades vão variando individualmente, inclusive 
quanto ao apetite e às preferências alimentares, uma vez que as crianças têm sua 
individualidade.  Nas creches onde há o sistema do self-service nas refeições,  a criança já 
começa aos poucos a aprender a se servir de salada, que é passada em uma travessa na 
mesa, após a criança receber o prato pronto com os outros alimentos. Além de colocar a 
salada em seu prato, ela também passa a travessa para o colega a seu lado. Deve ser feito 
um trabalho anterior a essa etapa, através de brincadeiras cotidianas, simulando esses 
mesmos movimentos, como passar a bola rolando-a pelo chão, e brincar com areia, 
fazendo bolinhos com a pazinha e forminhas, o que torna a criança mais apta para se 
servir. Quando o grupo estiver mais acostumado, pode-se deixar uma segunda travessa 
circulando na mesa, com farofa, por exemplo, procedendo-se da mesma maneira. 
 
A partir do módulo  maternal, quando a coordenação motora das crianças já está mais 
apurada, o self-service já pode ser total, ou com todos os alimentos circulando pelas mesas 
nas devidas travessas, ou com todas as travessas em uma única mesa, para onde as 
crianças se dirigem em fila e vão se servindo, indo sentar-se em seguida para almoçar. 
 
Esse sistema permite que a criança coloque no prato os alimentos de sua escolha nas 
quantidades que lhe apeteça, dando inclusive sinais aos coordenadores quando certos 
grupos de alimentos, às vezes não tão aceitos,  precisam ser mais trabalhados  através de 
orientações e atividades pedagógicas, para que sejam escolhidos e ingeridos com prazer.  
 
A criança acaba aprendendo a colocar no prato a quantidade que ela quer realmente 
comer, diminuindo o desperdício;  a possibilidade de poder repetir a refeição ou parte 
dela, mostra o nivel de saciedade real da criança. BRANEN e FLETCHER (1994) 
enfatizam que os adultos precisam acreditar nas crianças com relação aos alertas internos 
de saciedade e fome,   pois as conseqüências de uma alimentação muito controlada, como 
no prato pronto, pode acarretar  várias calorias a menos ao longo do tempo.  
 
Como não há muita diferença cultural entre a clientela assistida pela creche e os 
funcionários que nela trabalham, estes sentem também as mesmas dificuldades quanto à 
disponibilidade de alimentos em seu domicílio, de modo que precisam passar por 
orientações quanto às necessidades nutricionais dos pré-escolares, evitando atitudes que 
prejudiquem a qualidade e a quantidade da alimentação infantil. 
 
Na implantação do sistema do self-service, os funcionários devem ser orientados para dar 
essa abertura às crianças, não as tolhendo ou as controlando demais na hora das opções, o 
que invalidaria o objetivo de oferecer a oportunidade da criança exercer sua autonomia. 
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Há também a colaboração dos pré-escolares, que raspam os restos de seu prato no lixo e o 
devolvem ao balcão, ajudando assim a dinâmica do final da refeição.  
Nas outras refeições, o sistema de self-service não se aplica, porém é perguntado às 
crianças se elas desejam tomar mais leite ou comer mais pão ou biscoitos no lanche, ou 
tomar mais sopa no jantar. 
 
O método pedagógico construtivista dá bastante ênfase ao desenvolvimento da autonomia 
da criança. A autonomia, que vem a ser “a faculdade de se governar por si mesmo”, a 
capacidade de se conduzir, tomar decisões por si próprio, julgar situações, é um princípio 
norteador das ações educativas, e não um objetivo. 
 
Não devemos confundir  autonomia com independência, que é o que está livre de 
qualquer dependência, que procura recorrer aos seus próprios meios. 
No exemplo das refeições, a criança que sabe comer sozinha é independente nesse 
aspecto, no entanto, se ela faz suas próprias opções e se serve na hora de fazer seu prato, 
está exercendo sua autonomia, não sua independência. 
 
As crianças exercem e aprendem a autonomia quando  sentem a confiança, também  por 
parte dos educadores, de se servirem sozinhas (MOGHARREBAN e NAHIKIAN-
NELMS, 1996). 
 
A autonomia leva à reflexão e à iniciativa, faz com que a criança julgue os atos por sua 
intencionalidade e ela também se concebe como tendo legitimidade para construir regras. 
Nesse contexto, o aprendizado da saciedade é um exercício de autonomia. A saciedade 
deve ser aprendida desde cedo e, para isso, também compreendida pelos adultos e pela 
criança. Mais importante do que “limpar o prato”, sempre solicitado pelos adultos à 
criança, é o aprendizado dos sinais fisiológicos de fome e saciedade, fatores determinantes 
de quanto a criança deve comer e, conseqüentemente, quanto colocar em seu prato.As 
crianças aprendem a se auto-regular quando sentem apoio para responder a seus próprios 
sinais de saciedade (MOGHARREBAN e NAHIKIAN-NELMS, 1996). Os adultos que  
exercem muito controle sobre o que , quando e quanto a criança deve comer, tornam-nas 
menos hábeis em regular sua própria ingestão calórica. O excesso de controle pode se dar 
tanto em relação à restrição de alimentos proibidos, como guloseimas, refrigerantes e 
alimentos gordurosos, como em relação ao excesso de estímulos para o consumo de 
alimentos saudáveis (BIRCH,1998). 
 
Quando damos oportunidade de a criança escolher a quantidade de alimentos que ela irá 
comer, estamos ajudando-a a estabelecer um forte alicerce de autonomia e  auto-
regulação, essas duas características são a pedra fundamental para hábitos alimentares 
saudáveis. Muitas vezes as crianças são influenciadas positivamente por histórias em que 
o herói ingere determinado alimento, ficando forte e valente, fazendo com que a criança o 
adote, sendo eventualmente uma interessante estratégia, quando bem conduzida (BIRCH, 
1980). Desse modo, as escolhas alimentares também são experiências aprendidas, a 
familiaridade com o alimento é o fator principal para a aceitação ou rejeição, e aprende-se 
a gostar do que está disponível (SKINNER et al, 1998).   
 
Todas as refeições ingeridas em companhia de outras pessoas exigem regras, que são 
desenvolvidas para compor um sistema de maneiras à mesa, um ritual referente ao ato de 
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comer. A própria palavra latina companion significa “uma pessoa com quem partilhamos 
o pão”, alimento símbolo de partilha e amizade. 
 
Entende-se como ritual  a ação repetida com freqüência, estabelecida com antecipação, 
visando tornar corretas essas ações. Pode-se dizer que o ritual à mesa faz parte de uma 
cultura e de uma época, havendo influências de outras culturas conforme o grau de 
comunicação existente; assim, a cultura determina boa parte do que fazemos.  As  boas 
maneiras são estimuladas para que as pessoas se comportem de modo previsível, pois o 
inesperado muitas vezes incomoda e pode ser inconveniente.  As refeições são habituais e 
visam a ordem e a comunicação, a satisfazer o apetite dos comensais e suas expectativas 
sobre a maneira de as pessoas se comportarem. A forma geral e os detalhes em uma 
refeição são importantes na aquisição de hábitos. O costume, ou o hábito de as famílias se 
encontrarem para as refeições data de milhares de anos, quando após a volta diária os 
caçadores dividiam a comida com seus companheiros. Também criamos ao longo do 
tempo exigências de refeições em horários regulares, cada qual com sua conotação 
específica (café da manhã, almoço, jantar, lanche), resultantes de hábitos e ritmos 
corporais, ditando inclusive o espaço temporal entre as refeições.  
 
As maneiras, o agir da mesma forma, faz 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. 
 
Segundo VISSER (1991),  muitos pais de classe média mantêm ainda a tradição do jantar 
em família porque sentem que as crianças precisam dessas refeições pela necessidade de 
aprender a conversar,   estimulando-as a falar à mesa, a fazer perguntas, sendo muitas 
vezes uma oportunidade única para a família descobrir o que todos os seus membros estão 
pensando e fazendo. Além disso, é também nesse momento que são passados os hábitos 
culturais da família,  relacionados à alimentação, as maneiras à mesa e ao tratamento ao 
próximo. 
 
Ao comer com os parentes mais velhos, as crianças aprendem todo o status e todos os 
modelos de parentesco de sua família, bastando observar como os adultos se tratam uns 
aos outros. E elas também descobrem seu próprio lugar  nesse convívio. 
Em nossa cultura as crianças são ensinadas a comer a uma mesa. A mesa de refeições é 
também um dispositivo de coerção e controle, um lugar onde as crianças comem sob a 
vigilância dos adultos, que nesse momento regem o comportamento infantil. 
 
Lentas mudanças culturais aconteceram até que ocorresse a universalização do uso do 
garfo, um sinal da difusão de uma atitude social, bem como  o uso de outros talheres, 
pratos e a distribuição de assentos. 
 
BERMAN e FROMER (1997) mencionam que as refeições em família estão pertencendo 
mais ao passado, uma vez que atualmente as típicas donas-de-casa americanas não 
exercem mais esse papel, delegando os encargos das crianças pequenas para as 
educadoras de instituições, o que também está ocorrendo em nosso meio. 
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No entanto, as instituições que abrigam crianças estão atualmente valorizando bastante as 
refeições servidas no estilo familiar (DAROS e DUFF, 1995; GORDON, 1997), que são 
justamente as que dão maior ênfase aos rituais, tão necessários à formação dos valores. O 
estilo familiar de servir as refeições pressupõe: 

 
-   Arrumação da mesa, com toalha ou jogo americano individual. 

      -   Colocação de travessas de tamanho e peso compatíveis com a idade das crianças, com    
     as preparações do cardápio em quantidades suficientes para atender às necessidades de    
     todos os presentes. 
-   Estímulos para a criança se servir de maneira equilibrada, permitindo-a  decidir 
     quanto deseja comer naquela refeição, prevenindo desperdícios. 
-   Presença dos educadores sentados à mesa junto com as crianças, comendo a mesma 
     refeição, de maneira que as crianças possam imitá-los, também é uma ótima 
     oportunidade de fornecer educação alimentar. 
-   Conversa amigável dos educadores com as crianças, versando sobre assuntos leves, 
     acontecimentos positivos do dia, estimulando a fala e a participação das crianças, 
     interagindo com elas a respeito do que estão comendo e comentando a respeito de 
     conceitos como cores, números, temperatura do alimento e comportamento alimentar. 
-   Repetição dos alimentos sempre que for possível e as crianças o desejarem. 
-   Utilização adequada de talheres e guardanapos. 

      -   Envolvimento das crianças na preparação  de algum ítem do cardápio, fazendo-as se         
     sentirem importantes, elogiando-as. Isso tem um efeito bastante positivo em relação à         
     aceitação, principalmente quanto às verduras e aos legumes, ou a alguma preparação   
     diferente, nova para as crianças, quebrando a barreira da não aceitação. 
 
Esse tipo de refeição exige um treinamento prévio dos educadores da instituição, pois 
muitos adultos ainda percebem as refeições apenas como rotinas alimentares. Sentar junto  
às crianças para fazer disso uma oportunidade educativa informal solicita do educador 
algumas alternativas mentais para conduzir a conversa durante a refeição. Essa estratégia 
mudaria a postura do educador de supervisor para participante, demonstrando interações e 
conversações mais relaxantes e soltas. Isso também só é possível quando há adultos em 
número suficiente e  o ambiente não está muito agitado.  Há o problema de o adulto 
precisar adaptar-se ao mobiliário infantil, o que nem sempre é possível, e também o 
horário de almoço que tem suas regras internas, nem sempre compatível com esse 
objetivo. 
    
DAROS e DUFF(1995) ressaltam alguns benefícios, aparentemente de pouca importância 
quando vistos isoladamente, porém significativos no contexto do desenvolvimento 
infantil: 
• As crianças comem mais e desperdiçam menos comida. 
• O ambiente do horário do almoço é mais tranqüilo e mais direcionado às atitudes de 

compartilhar e cuidar do outro, pois não se pode, por exemplo, pegar todos os 
bolinhos de uma travessa se há mais seis colegas na mesa para se servirem. 

• As crianças têm mais vontade de experimentar  preparações e alimentos novos. 
• As crianças têm oportunidades de negociar tarefas com seus colegas e cooperar com 

eles. 
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• Envolver as crianças em  arrumar a mesa, servir-se e raspar os restos dos pratos, cria  
maior consciência de pertencer a um grupo. 

• O comportamento infantil melhora às refeições, pois é uma ocasião em que várias 
palavras polidas podem ser exercitadas (por favor, obrigado, desculpe). 

• Os pais ficaram com uma melhor compreensão dos vários papéis que os educadores 
desempenham. 

 
O ambiente mais tranqüilo parece também afetar o apetite das crianças. KNIGHT e 
BOMBA (1993) estudaram a ingestão de crianças de creche em situações normais, 
quando as crianças podiam conversar normalmente durante as refeições, e em situações 
quando as crianças eram proibidas de falar. A imposição do silêncio não fez aumentar o 
consumo de alimentos; ao contrário, as crianças comeram mais nos dias em que podiam 
conversar. As professoras registraram um ambiente mais positivo e tranqüilo nos dias de 
conversas, tendo observado mais tensão nas crianças nos dias em que o silêncio foi 
imposto, o que não foi apreciado por elas. Os adultos envolvidos diariamente na 
alimentação de crianças pequenas sabem  quanto esses momentos são cansativos. Porém, 
são ocasiões em que novos alimentos são introduzidos regularmente, habilidades sociais 
são exercitadas, e rotinas necessárias ao bom funcionamento do grupo ocorrem com 
freqüência nos momentos das refeições. Por esses motivos, os educadores devem garantir 
essas oportunidades oferecidas na creche, para o desenvolvimento de atitudes positivas 
em relação aos alimentos, postura que é reforçada por STANEK e ABBOTT (1990). 
 
Para que a criança venha a se expressar com autonomia e flexibilidade, adaptando-se às 
mudanças que ocorrem naturalmente na vida, ela deve ter consciência, controle e 
organização do próprio corpo (OLIVEIRA, V.B.,1997). O esquema corporal não se ensina 
à criança, ela deve formá-lo internamente a partir das próprias ações, especificamente das 
que envolvem atividades físicas, como o brincar, o correr, e claro, também o comer. 
 
A adaptação ao mundo do outro supõe uma autonomia progressiva de si mesmo, 
autonomia esta que começa a ser conquistada a partir da satisfação pessoal das 
necessidades básicas da vida cotidiana, como o comer sozinho, na medida e no ritmo em 
que a criança quer e pode fazê-lo. Essa autonomia supõe a construção da auto-
responsabilidade: intervenções excessivas tolhem a espontaneidade da criança, tornando-a 
dependente, repetitiva, cansativa, desorganizada ou apática. A criança precisa de 
oportunidades de se auto-regular sem ser comandada. Os educadores que dizem às 
crianças o que e como fazer o tempo todo, inclusive o que comer, assim como em que 
ritmo fazê-lo, inibem a capacidade da criança se conhecer paulatinamente e a de tomar 
decisões equilibradas e criativas. 
 
Quando a criança é conduzida com limites demais, ou no outro extremo, sem limites, ela 
se desorganiza interna e externamente, causando ansiedade, podendo interferir  em sua 
respiração, alimentação, comunicação e em seu sono. 
 
OLIVEIRA, V.B. (1997) ainda cita que a construção de hábitos e posturas positivas pode 
e deve ser desenvolvida desde cedo, o que supõe uma elaboração saudável por parte dos 
educadores de aceitação autêntica, de acolhida e inserção da criança no meio em que 
convive. 
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BIRCH (1998) também enfatiza que o aprendizado alimentar infantil e o ato de comer 
estão intimamente associados ao ambiente proporcionado. Muitas vezes a manipulação do 
adulto faz com que a criança  rejeite certos alimentos, o que acontece quando são 
prometidas recompensas (como assistir televisão) em troca de, por exemplo, comer 
verduras; essas acabam não fazendo parte das escolhas espontâneas da criança quando ela 
não vai usufruir de um prêmio posterior a sua ingestão. 
Outras vezes, a criança aprende a comer com prazer os alimentos oferecidos em um 
contexto social positivo, como a interação com um adulto amigável, que diga, 
exemplificando, “arrume seus brinquedos e aí poderá comer uns biscoitos”. 
SATTER (1986) situa o relacionamento alimentar como um complexo de interações que 
ocorrem entre o adulto e a criança, sendo uma característica da relação como um todo. 
 
Um estudo  realizado em creche da periferia do município de São Paulo, por PAULA e 
OLIVEIRA(1995) relata interessantes  episódios durante as observações no horário das 
refeições, semelhantes a tantas outras creches similares na Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social: 
 
Ações partilhadas ocorrendo em situações historicamente determinadas, levam a criança a 
se apropriar de um saber construído em sua cultura e ao mesmo tempo se modificar. 
Responde assim, não apenas a suas necessidades como um organismo biológico, mas a 
necessidades psicossociais.  
 
A atividade interpessoal que se dá no momento da refeição é tão integrada que a criança 
pequena tem dificuldade de perceber sua ação separada da do parceiro. A operação 
interpessoal é reconstruída internamente conforme o indivíduo imita o parceiro mais 
experiente, apropriando-se de instruções, questionamentos e recortes que o parceiro lhe 
oferece, podendo assim fazer indicações a si mesmo. 
 
Observar uma prática social cotidiana ocorrendo em uma creche e investigar as relações 
sociais que nela ocorrem, bem como as exigências feitas ao comportamento das crianças, 
nos auxilia a discutir os processos educativos que ocorrem na instituição  e as formas 
como esses processos contribuem para o desenvolvimento infantil. 
 
Uma atividade na qual as crianças se encontram cotidiana e rotineiramente na creche, 
tendo   múltiplas   possibilidades  de   interagir,  é  o  almoço.  Todavia,  a  natureza  desta  
atividade não tem sido suficientemente explorada em relação aos elementos que a 
compõem e tornam possível uma ação pedagógica em torno dela.  
 
Quando  o   adulto   prepara  e   oferece  o   alimento  para  a  criança,  tem  em  mente  o 
desenvolvimento físico da criança, bem como socializá-la nos moldes apropriados de sua    
cultura. A criança, por sua vez, busca  saciar sua fome através de ações que vão sendo 
confrontadas com as regras e normas que o adulto lhe apresenta neste processo. O 
desenvolvimento das ações das crianças começaria de um estágio de não-intencionalidade 
para direções culturalmente determinadas através de incentivos e restrições, havendo uma 
apropriação pela criança das formas de comportamento prescritas pela cultura na qual está 
inserida. 
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As crianças têm mais oportunidades para interagir com seus pares de idade do que com as 
educadoras.  Nessas interações  com companheiros as crianças constroem e compartilham: 
conhecimentos -- criando sua própria linguagem, emoções -- através das trocas afetivas 
que estabelecem; conflitos, resistências e apaziguamentos, resolvendo conjuntamente 
alguns problemas quando os adultos não intervêm. Assim, apropriam-se das regras do 
ambiente e dos instrumentos que lhes são oferecidos para a execução da tarefa de formas 
muito particulares. Buscam coordenar seus gestos e movimentos compondo rituais e 
imitações do parceiro ou de adultos. 
 
A imitação imediata evolui de uma sincronização de ritmos posturais e das verbalizações 
dos parceiros até a criação de brincadeiras coletivas mais elaboradas (alimentar-se 
reciprocamente, jogar comida um no outro, esconder as cabeças embaixo da toalha). Os 
próprios instrumentos utilizados para comer -- talheres, pratos e copos -- funcionam como 
recursos auxiliares à ação das crianças, constituindo importantes elementos mediadores 
nas suas relações com os companheiros. 
 
 
 O almoço visto sob outra perspectiva       
 
Muitas crianças com a fome saciada até certo ponto, não resistem a criar uma barulhenta 
sinfonia usando suas colheres. Para quem cumpre o trabalho é uma árdua rotina, a 
situação é absolutamente indesejável, designando as crianças como desobedientes. As 
estratégias utilizadas para solucionar o impasse são: chamar atenção para outra coisa (“é 
hora de comer!”), censurar (“fulana, o que é isso?”, ou, “beltrana, assim não!”), mostrar 
implicações (“cai a comida no chão, fica feia!”). 
 
Esses aspectos envolvem o processo de construção de identidade das crianças. O 
educador, aqui entendido como a pessoa mais velha que comanda o grupo, é a figura mais 
forte que a criança pequena tem para estabelecer um vínculo afetivo, sevindo como 
modelo para imitar ou opor-se. Ao mesmo tempo, é ele quem auxilia a criança a enfrentar 
alguns problemas que ainda se encontram pouco elaborados em seu comportamento 
infantil: dificuldades no manejo com os talheres, com a higiene e até mesmo com a 
mastigação. Por estar desenvolvendo novas funções motoras e sociais, a criança necessita 
de modelos mais experientes para realizar suas atividades, no sentido de construir novas 
bases de aprendizagem que lhe forneçam possibilidades de agir com mais competência, 
adquirindo novas habilidades na situação. 
 
É preciso entender que crescer, ou aquietar-se, ou perder a contagiosidade motora, tão 
característica das crianças pequenas, não se faz por coerção. Por ser um recurso 
fundamental de desenvolvimento, tal agitação deve ser trabalhada de modo mais 
adequado pelo educador: deixando ele próprio de movimentar-se tanto pela sala, dado que  
tal movimentação pode terminar exatamente por promover maior agitação. Isso talvez 
ajude também a diminuir as ofertas de comida que as crianças fazem aos companheiros, 
evitado pelas educadoras, por desconhecerem que tais pedidos e ofertas, na falta de um 
ambiente mais adequado à apropriação dos elementos simbólicos do ato de comer, são as 
formas mais disponíveis para as crianças elaborarem este ato. 
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Os educadores devem estar treinados para estabelecer condições criativas e significativas 
interações com as crianças. É necessário formar educadores voltados para observar as 
ações das crianças em seus múltiplos aspectos, com maior conhecimento de seus 
processos de desenvolvimento e da função que a imitação desempenha nesse processo. 
Apenas com um novo olhar às atividades infantis como fonte de construção de 
significados extremamente importantes, é que se poderá compreender que o trinômio 
‘comida, diversão e arte’, como proposto na música popular, constitui uma base 
fundamental para se pensar a educação em creches. 
 
Ao lado da variedade e qualidade dos cardápios, verifica-se que o ambiente, somado às 
interações no refeitório, têm uma parcela significativa de influência no consumo alimentar 
da criança, (figura 2). Outros fatores que o influenciam são, naturalmente, as necessidades 
nutricionais, o custo dos alimentos (que sempre será um fator limitante), a percepção dos 
educadores (ou seja, seu preparo para lidar com toda a problemática infantil na creche), e 
também a supervisão técnica de nutrição -- que orienta os cardápios e as condutas. Tudo 
isso está inserido na política e nos orçamentos municipais, na cultura regional e local, 
sendo a filosofia e a missão da entidade ou instituição, as norteadoras de todas as ações 
dentro da creche, e o conhecimento dos educadores a ponte que leva a cada dia um pouco 
do mundo para  a evolução das crianças. 
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RECURSOS HUMANOS 
 
Os educadores de creche 
 
A participação efetiva de toda a equipe de  funcionários nas atividades que envolvem a 
alimentação  é fundamental para o aprendizado cotidiano das crianças, pois todos são 
parte de uma engrenagem dinâmica onde cada peça é imprescindível para seu bom 
funcionamento. 
 
Conforme descreve NAHIKIAN-NELMS (1997), o conhecimento e as atitudes dos 
educadores, bem como seu comportamento na interação com as crianças durante as 
refeições, são fundamentais no estabelecimento de preferências alimentares e na aquisição 
de valores culturais. É através dos educadores que se torna possível a integração da 
nutrição  em todas as áreas do currículo, e  sua presença à mesa com as crianças, comendo 
os mesmos alimentos e formando um ambiente agradável e aconchegante, é que vai 
exemplificar seu papel como lider. 
 
O relato de PAULA e OLIVEIRA, 1995, é bastante esclarecedor da situação dos 
educadores e das crianças nos momentos das refeições: 
 
 
A difícil interação entre educadoras e crianças durante o almoço 
 
O pouco preparo  das  educadoras para trabalhar na creche provoca sérias implicações nes- 
se cotidiano. Uma  delas  fala  às  crianças,  limpando a mesa com um pano: “Ó, não é hora 
de brincadeira. Todo mundo sentado  pra  tomar  água,  comer  sobremesa,  senão não dá.  
Ninguém  vai comer  sobremesa se não ficar  sentado!” .  Uma  criança  responde “Tá!” 
e senta-se, assim como outras crianças também se sentam. 
 
Em relação às crianças mais velhas,  a maior preocupação dos adultos é proibi-los de 
alimentarem seus parceiros e brincarem com eles no momento das refeições, além de 
ajustar os gestos das crianças ao correto uso dos talheres, pratos e copos.   
  
Representações das educadoras sobre a creche, as características e as necessidades da 
criança pequena, particularmente aquelas de família de baixa renda, e sobre seu papel 
junto a ela, estruturam o olhar e a resposta das educadoras, chamando-lhes a atenção para 
certos pontos mais do que para outros, e terminam funcionando como importantes 
mediadores das suas ações. 
 
A preocupação dos educadores com a alimentação se associa a uma idéia de prevenção de 
doenças. “Comer é crescer”. Isso as mobiliza afetivamente, principalmente em relação à 
criança pobre.  As educadoras concebem as crianças como necessitadas de um 
atendimento mais individualizado, mas reconhecem que suas condições de trabalho 
dificultam esse processo.  
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A maneira como as educadoras relatam suas ações para organizar o almoço está voltada 
para o controle do grupo, para  a  busca  da  eficiência  na  situação.  Preocupam-se  muito 
com os tumultos, inabilidades e com a falta de limites das crianças. Quando as crianças 
não querem comer por algum motivo, as educadoras ficam incomodadas porque elas 
começam “a jogar comida para o alto”,  “vai comida para todo lado”, segundo o relato de 
uma delas.  As educadoras dizem preocupar-se em vigiar a criança para evitar dispersões, 
manter a higiene do almoço e a disciplina da criança na utilização dos talheres de “forma 
mais adequada”, garantindo sempre que ela se alimente. Elas ainda não construíram 
modelos de educação e cuidado de crianças pequenas que não sejam a reprodução, em 
larga escala, de práticas educativas familiares disciplinadoras. Uma delas diz: “Ensinamos 
eles a comer direitinho, a não pôr a mão no prato. Quando eles começam a catar, a gente 
já fala: Olha a mão no prato!… Come com a colher!  Na hora do almoço, o que a gente 
mais ensina é isso,  porque  depois vão ter que usar garfo e faca, né?”. 
 
A conversa é vista também como um recurso para convencer a criança a se alimentar. 
Para os maiores, dizem o nome e procuram mostrar o valor dos alimentos. Para os 
menores, usam a comparação com os colegas e a identificação dos alimentos como 
“gostosos”. Diz uma educadora: “Sempre no maternal é mais fácil,  porque lá você pega 
uma cenoura, você conversa com eles e fala pra que serve a cenoura, que é gostosa…, 
você canta musiquinha, assim…é mais fácil”.  
 
As sugestões propostas pelas educadoras para a reorganização do almoço centraram-se em 
aspectos como mudanças no tempo de duração da refeição e na forma de oferta de 
alimentos. Não reclamaram das condições de trabalho, da proporção entre o número de 
crianças e de adultos, mas da organização rotineira da tarefa. Para uma educadora, lidar 
com crianças pressupõe trabalho, diversão e arte  para as crianças não ficarem perdidas. A 
diversão era vista como um recurso utilizado para distrair as crianças enquanto 
aguardavam pela comida e também como uma maneira de canalizar as ações delas para a 
tarefa de almoçar. 
 
Certas condições institucionais, como razão adulto--criança inadequada, poucas 
oportunidades de treinamento dos funcionários em serviços para capacitá-los a melhor 
educar as crianças de creche, além de baixos salários e falta de um plano de carreira, não 
contribuem para estabelecer condições mínimas para que o trabalho se faça de forma mais 
produtiva. O trabalho educativo é realizado de modo tumultuado. 
 
O papel do educador é essencial na formação das boas práticas alimentares das crianças, e 
para tal, pede um investimento em relação à formação, que deve ser continuada, criando 
oportunidades para a conscientização quanto a sua função e a da instituição em relação à 
criança e à família. 
 
Entrevista com os funcionários das creches  estudadas permitiu verificar que eles acham a 
alimentação oferecida boa, todavia uma parcela (10%) gostaria que houvesse mais 
variedade de alimentos e mais criatividade nas preparações. O sistema self-service é bem 
aceito pelos educadores, que têm uma boa percepção da proposta, e vêem resultados no 
desenvolvimento da autonomia das crianças. 
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Os educadores são treinados em serviço periodicamente, para manter sua postura em 
relação ao trabalho e suas atitudes em relação aos pré-escolares. 
 
 
 
As mães e as famílias 
 
O estímulo cotidiano ao pré-escolar é uma maneira de fazê-lo desenvolver-se em todos os 
sentidos. Em casa, espera-se que haja um mínimo de participação das mães em seu 
contato diário com o filho. MOTTA (1981) cita alguns ítens importantes, como: quem 
cuida da criança, com quem ela brinca, quem serve sua comida, com quem conversa, com 
quem faz as refeições e que tipo de atividades a mãe desenvolve com a criança. 
Consideram-se adequadas as práticas que permitem o contato direto mãe--criança e que 
envolvam a estimulação da criança pela mãe em atividades como brincar, contar histórias, 
conversar, cantar, participar das tarefas domésticas. 
 
Foram  obtidos  dados das mães, através do formulário de entrevista constante do Anexo 
VI, que apresentam o seguinte perfil: 
- A maioria das mães (62%) está na faixa de 20 a 29 anos de idade, seguida de 28% na      
faixa de 30 a 39 anos, sendo que 35% têm apenas um filho; 28% e 21% têm 2 e 3 filhos, 
respectivamente. Nota-se que não há mães adolescentes, e as duas mulheres com mais de 
45 anos eram avós das crianças. 
- Mais da metade das mães  das crianças (54%) são de São Paulo, seguidas de 32% de    
origem nordestina. As outras procedências são menos representativas neste grupo. 

 -   Quanto à instrução da mãe,   o grau mais encontrado é até a 8a série incompleta,  sendo 
que na Creche V.N.Cachoeirinha há várias mães com o colegial incompleto. Nessa 
creche, a grande maioria das mães trabalha, sendo difícil entrevistá-las pela manhã, 
quando elas têm pressa de deixar a criança -- à tarde estão com mais tranqüilidade para 
conversar. Já na Creche Jardim Tereza ocorreu o oposto, havendo disponibilidade das 
mães para entrevistas mais no período da manhã, pois as mães, em sua grande maioria  
não trabalhava. Os índices de 8a série e colegial completos são maiores na Creche 
V.N.Cachoeirinha, o que pode eventualmente explicar as maiores empregabilidade.e 
renda familiar. Segundo CROCKETT e SIMS, 1995, o nível de educação da mãe tem 
maior influência na criança do que o salário, atingindo inclusive uma melhor resposta aos 
programas educativos. 
 
A Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social estipula em quatro salários 
mínimos o valor máximo familiar para a admissão da criança. De acordo com este 
parâmetro, metade das famílias das crianças da Creche Vila Nova Cachoeirinha recebe 
mais de quatro salários mínimos, e na Creche Jardim Tereza 60% das famílias recebem 
abaixo dos quatro salário mínimos . 
Naturalmente, a renda familiar reflete a renda per capita, em cuja faixa mais alta (de 1 e 
1/5 a 2 salários mínimos per capita por mês) se situam 48% dos familiares da 
V.N.Cachoeirinha e 22% dos da Creche Jardim Tereza. 
 
Na entrevista com as mães, foi perguntado quanto ao conhecimento das mesmas em 
relação às atividades pedagógicas relacionadas à alimentação desenvolvidas na creche, 
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como o self-service (existente ou não) no horário do almoço, as oficinas de culinária onde 
as crianças participam da confecção de receitas ou outras atividades envolvendo 
alimentos. Ao lado desta questão, foi perguntado se no domicílio a mãe facilitava esse 
tipo de atividade, como servir-se sozinha e ajudar na cozinha. As creches fazem 
normalmente, reuniões periódicas com os pais, quando são passados vários informes 
sobre os acontecimentos relacionados às atividades das crianças e da creche na 
comunidade. Nessas ocasiões são também passadas aos pais as informações quanto ao 
curriculo pedagógico. Pode-se supor que as mães que não estão cientes dessas atividades 
não estiveram presentes nas  devidas reuniões, ou  não registraram o fato como 
importante, esquecendo-o. De qualquer maneira, o resultado dá uma idéia do quão atenta 
as mães estão em relação às atividades da creche: 70% sabe dessas atividades. Em casa 
apenas 28% das mães dá continuidade a esse aprendizado da criança. 
 
Foi feito um levantamento a respeito do lazer da família nos fins de semana, com 49 mães 
da Creche Vila Nova Cachoeirinha (VNC) e 56 da Creche Jardim Tereza (JT), no intuito 
de se verificar que influências sociais a criança tem junto à família. 
Em relação a programas de televisão, foi levantado apenas com as mães da Creche Jardim 
Tereza, que informaram o seguinte: no canal da SBT, 18% delas assistem à novela, 11% 
ao Programa do Ratinho e 7% ao jornal; no canal da Rede Globo, 36% acompanham a 
novela  e 29% assistem ao jornal; 7% vêem a Cultura e 13% não assistem à televisão. 
 
As crianças por sua vez, concentram-se nos desenhos animados, sendo 13% na Globo, e 
36% na SBT, além de 11% na TV a cabo Cartoon Network; 13% assistem ao programa 
Teletubbies e 18% ao das Chiquititas, sendo igualmente de 11% a proporção de 
telespectadores da Xuxa e  do Castelo Rá-Tim-Bum. 
 
Sendo a creche da Cachoeirinha evangélica, 40% das famílias seguem a religião e 
freqüentam os cultos aos domingos, levando as crianças, que ficam na “escolinha”, 
fazendo atividades como pintura, parquinho etc. Na Creche Jardim Tereza 20% das mães 
freqüentam a igreja. Além disso, as famílias têm as seguintes atividades de lazer nos fins 
de semana: 
 
*  34,7 % (VNC) e 40 % (JT) visitam parentes e amigos, vão a festas de aniversário; 
     
*  40,8 % (VNC) e 32% (JT) vão ou ao Horto Florestal,  ao Parque do Ibirapuera, ao 
Parque da Água  Branca ou a parques de diversão (a diretora da VNC incentiva os pais 
nas reuniões a levarem os filhos passear nos fins de semana); 
 
* 10,2% (VNC) levam a criança à lanchonete (McDonald’s) ou a algum restaurante, 
quando recebem o salário; 
 
*   4,08% (VNC) levam a criança para  clube,  praia ou sítio; 
 
*   4,08% (VNC) vão aos bares para beber; 
 
*   4,8% (VNC) e 20% (JT) nunca  saem; 
 
*   2,04% (VNC) vão ao cinema. 
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Quanto à perspectiva em relação ao futuro das crianças, as mães esperam que aos 20 anos 
ela(s): 
        
Respostas VNC    

    % 
 JT  
 % 

Estejam estudando e tenham um bom emprego 69,4 50 
Tenham escolhido uma profissão que gostem    8,2 13 
Não estejam envolvidos com drogas   4,1   4 
Tenha sua família e cuidem dos filhos   2  -- 
Sejam jogadores de futebol   2  -- 
Sirvam o exército   2  -- 
Sejam bons e respeitem as pessoas; conscientes; responsáveis; 
educados; alguém na vida; com futuro 

  2 33 

Ajudem a família   2  -- 
Não dependam mais deles (os pais)   2  -- 
Seja o que elas quiserem   2  -- 
Mudem de personalidade, pois são crianças muito difíceis *   2  -- 
Dediquem-se apenas aos estudos, fazendo intercâmbio com faculdade 
no exterior ** 

  2  -- 

Total 99,7 100 
 
*    A mãe que deu esta resposta é uma que freqüenta os bares nos fins de semana. 
**  O pai que respondeu é formado em Farmácia e cursa pós-graduação com bolsa da CAPES. 
 
 
Nota-se que uma grande parcela das famílias  tem como lazer a vida social entre amigos e 
parentes e a freqüência a parques públicos que oferecem espaço e contato com a natureza 
para as crianças, ambas atividades bastante saudáveis e gratuitas. 
Surge a tendência de consumo de alimentos de lanchonetes proveniente da sedução da 
propaganda, que também está atingindo as crianças pelos comerciais dos programas 
infantis de televisão. 
 
As dificuldades e os problemas sentidos pelos pais na atual conjuntura, como baixos 
salários e desemprego, são refletidos na maioria das respostas dadas à questão sobre a 
perspectiva da vida adulta do filho, como querer que eles estudem para “ser alguém na 
vida” e “ter um bom emprego”, com clara associação entre nível intelectual e salário. As 
respostas “ajudar  a família”, “não depender mais dos pais”, “ter um futuro” e “ser 
jogador de futebol” também traduzem a ansiedade da estabilidade financeira almejada, 
sem deixar de lado o sonho de ver nos filhos uma “pessoa boa, consciente, responsável e 
íntegra”.   
 
Essa postura da família não pode ser desprezada, de modo que a linha de trabalho adotada 
nas creches e as expectativas das famílias devem caminhar paralelamente ao longo do 
tempo, evoluindo com as necessidades da sociedade.  
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CONCLUSÕES 
 
A análise da alimentação oferecida e consumida pelas crianças na creche e no domicílio, 
permitiu as seguintes conclusões: 
 
- A Creche Jardim Tereza, com apenas 10 meses de existência, apresentou 4,4% de 

crianças com déficit de altura para a idade, fato inexistente na Creche Vila Nova 
Cachoeirinha, onde as crianças usufruem do benefício de freqüentarem uma creche 
há mais tempo. 

 
- Os grupos de alimentos que mais precisam ser incentivados para complementar a 

dieta  dos pré-escolares são o dos cereais e tubérculos e o das hortaliças.         
 
- A quantidade de alimentos consumidos pelas crianças na creche independe do sistema 

de distribuição. Em termos de desenvolvimento de atitudes,  como iniciativa e 
autonomia, o self-service mostra-se superior a longo prazo. 

 
- Há  necessidade de a alimentação da criança ser complementada em casa, uma vez 

que a creche não consegue suprir as necessidades energéticas do pré-escolar no 
período de 10 horas.  Todas as crianças se alimentam em casa, sem exceção. A 
alimentação  no domicílio é feita em até três refeições, das cinco horas da tarde até a 
criança dormir, sem contar o desjejum, e enfoca os alimentos energéticos,  que 
complementam as refeições da creche.  
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RECOMENDAÇÕES: 
 
 
- Os educadores de creche devem ser capacitados para exercer o papel pedagógico de 

educação  nos horários das refeições, possibilitando assim experiências positivas às 
crianças. 

 
- A variação da aceitação e do consumo de alimentos na creche conforme as diferentes       

       preparações culinárias oferecidas devem ser verificadas. 
 
- Mostra-se necessário rever os per capitas nos cardápios padrão, uma vez que as    

quantidades ingeridas  pelos pré-escolares diferem muito do planejado. 
 
- Efetuar trabalhos sobre o comportamento alimentar dos funcionários e educadores de 

creche, suas crenças e seus tabus,  aproveitando a influência de suas atitudes e 
posturas em relação à criança.       

 
- Estimular e desenvolver com assiduidade atividades de educação alimentar, inseridas 

na programação das creches. 
 
- A alimentação nas creches deverá estar sempre acoplada  no projeto pedagógico. Os 

funcionários precisam estar sensibilizados e conscientes de seu papel de educadores, 
especialmente no horário das refeições. 

 
- A revisão da política de assistência alimentar às creches em relação às refeições 

servidas e a seus respectivos horários é necessária, uma vez que o lanche da tarde é 
muito próximo do jantar que, normalmente,  é uma sopa de baixo valor calórico. 

 
- O  maior  espaçamento  das  refeições  no  período da tarde, ou mesmo sua     

reformulação, oferecendo-se apenas uma refeição  mais  consistente  no  final  do dia 
na creche, devem ser  considerados,  permitindo  assim  oferecer  refeições mais ricas 
em nutrientes,  considerando o binômio  qualidade/quantidade. 

 
- A proposta de assistência alimentar para creches, elaborada pela Prefeitura do 

Município de São Paulo deve ser revista periodicamente, uma vez que a população 
alvo apresenta um comportamento distinto daquele que embasou o programa inicial, 
que previa atender a 100% das recomendações nutricionais diárias. Desse modo, 
transfere-se parcialmente a responsabilidade da alimentação da criança para a família. 
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COMENTÁRIOS  FINAIS 
 
O critério de seleção para a criança freqüentar a creche prioriza a renda familiar de 0 a  4 
salários mínimos, e não a ênfase para o trabalho da mãe.  Além desse critério comum a 
todas as creches, cada local ainda estabelece seus subcritérios, definidos entre a direção da 
creche e a população interessada.   Dar a vaga para a mãe que tem mais filhos, ou à 
família que está passando mais necessidades seriam alguns exemplos de determinantes de 
vagas. 
 
Mesmo as mulheres que não trabalham fora têm procurado um espaço de socialização 
para as crianças, já que contam com poucos recursos no espaço doméstico, sendo 
alternativas válidas as creches, escolinhas, berçários e mães-crecheiras, ou creches 
domésticas. Nesse contexto, duas questões mostram-se especialmente conflitantes e 
relevantes: a função da maternidade e a educação das crianças, especialmente nos 
primeiros anos de vida, nesses ambientes coletivos. 
 
As refeições não são atividades isoladas, devendo ser percebidas como atividades   
pedagógicas,  devendo como  tal,  estar articuladas com o funcionamento das diversas   
áreas  da  creche. As atividades ligadas à alimentação desenvolvidas com as crianças         
inserem-se  na  filosofia  dos  Referenciais  Curriculares  Nacionais  para  a Educação   
Infantil, que valorizam a criança como sujeito ativo,  construtor  de  seu  conhecimento,        
interagindo em seu meio físico e social, sendo de grande proveito no curriculo   
desenvolvido pela creche.  
 
É comum encontrarmos atualmente em nossa comunidade restaurantes populares que 
oferecem a chamada ‘comida por quilo’, onde normalmente é praticado o self-service 
pelos adultos, que almoçam mais rapidamente por esse sistema, em que há variedade de 
preparações caseiras, incluindo-se quase todos os grupos de alimentos, a preços módicos. 
Essa alternativa, mais adequada ao paladar local, tornou-se popular de uns anos para cá, 
competindo com vantagens de opções,   com as redes de fast-foods. O ensino para as 
crianças se servirem espelha-se também no que já existe em nosso meio, sendo de fácil 
entendimento para as educadoras de creche. 
 
A alimentação de forma geral, bem como a introdução e as modificações de hábitos e 
práticas alimentares são ações bastante complexas, envolvendo aspectos políticos, 
econômicos, culturais, sociais e emocionais, cuja repercussão acarreta interrogações, 
questionamentos, desconfiança e muita ansiedade por parte das pessoas envolvidas no 
processo. 
 
                                              ---------------**********--------------- 
 
 
“A terra tem o suficiente para as necessidades do ser humano, mas não para sua 
ganância.” 
 
                                                                                             Mohandas Karamchand (Mahatma) GANDHI 
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        ANEXO  I 

 
 
 
AS LEIS E A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
As instituições que se dedicam a educar e cuidar de crianças pequenas são atualmente 
concebidas como um direito da população, e não mais como um favor, como foram 
vistas anteriormente durante muito tempo, e ainda concebidas por alguns dessa forma. 
No intuito de modificar essa visão, assegurando a educação coletiva como um direito,   
muitas lutas foram concretizadas em leis, resultado da evolução das idéias sobre essas 
instituições. De um modo geral, as leis trouxeram  avanços, na tentativa de garantir o 
acesso a essas instituições e de guiar a qualidade de atendimento. 
 
 
Constituição Federal 
 
Sendo fruto de um grande movimento de discussões e de participação popular, a 
Constituição Federal de 1988 traz avanços em diferentes áreas do viver em sociedade, 
representando uma contribuição valiosa na garantia de nossos direitos. A Constituição 
coloca a educação infantil como um dever do Estado. O artigo 208, inciso IV, diz o 
seguinte: 
 
“Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.” 
 
Com essas palavras, a Constituição define também a educação infantil como um 
direito da criança e uma opção da família. Ao determinar a obrigação do Estado no 
atendimento às crianças de zero a seis anos, a Constituição provocou um considerável 
desenvolvimento de políticas públicas para essa faixa etária. Objetivando-se o 
atendimento da demanda, mais instituições foram criadas, e novos programas e novas 
ações tiveram de ser desenvolvidos, destinando-se a uma clientela diferente: a criança 
e a família com direitos garantidos. 
 
Essa forma de pensar a função e os personagens da educação infantil é reafirmada na 
principal lei referente aos direitos de crianças e adolescentes brasileiros: o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, comumente chamado de ECA. 
 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990, dois anos após a 
Constituição Federal, tendo essa lei recebido o número 8069, na qual no artigo 54, 
inciso IV, é descrito o dever do Estado em relação à educação infantil, da mesma forma 
como na Constituição.  O ECA,  resultado da pressão exercida pela participação de 
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diversos setores sociais ligados ao atendimento de nossas crianças, é a regulamentação 
do artigo 227 da Constituição Federal, que coloca a criança e o adolescente como  
prioridade mundo dos Direitos Humanos, estabelecendo um sistema de elaboração e 
fiscalização de políticas públicas voltadas para a infância, tentando com isso impedir 
desmandos, desvios de nacional.   O  ECA  veio legalmente reconhecer a criança e o 
adolescente como pessoas em condições peculiares de desenvolvimento, inserindo-os no 
verbas e violações dos direitos das crianças.  Serviu ainda como base para a construção 
de uma nova forma de ver a criança: uma criança com direito de ser criança – direito 
ao afeto, de brincar, de querer e não querer, conhecer e sonhar.  Inclusive, direito de 
opinar, pois pelo ECA , as crianças e os adolescentes são também  sujeitos,  com direito 
à participação, atores do próprio desenvolvimento. 
 
Quanto à educação infantil,  esses pontos também devem estar presentes, considerando 
a criança integralmente.  A nova forma de olhar a criança e para a criança tem levado à 
construção de novas formas de educar e cuidar: são novos valores, novos rumos, novos 
relacionamentos, novas bases teóricas e filosóficas, e não apenas uma nova lei.  O ECA 
é um desafio para a pesquisa e a prática  e um estímulo à elaboração de políticas 
públicas. 
 
 
 
Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)  é de dezembro de 1996,  recebendo o 
número 9394 na sua promulgação. A  LDB define que a educação infantil “tem como 
finalidade o desenvolvimento integral das crianças até seis anos de idade, em seu 
aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade” (art.29).  
 
Os direitos da criança no que diz respeito à educação, assegurados na Constituição e no 
ECA, transformam-se em diretrizes e normas com a LDB, devendo ser regulamentadas 
em uma série de procedimentos, pretendendo valorizar as atividades desempenhadas nas 
creches e pré-escolas, ressaltando a integração do cuidado com a educação. 
 
Os seguintes artigos da LDB merecem uma atenção especial: 
 
“Artigo 21. A educação escolar compõe-se de: I – educação básica, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – educação superior.” 
 
A lei reconhece que as creches e pré-escolas desempenham um papel importante no 
desenvolvimento e na educação das crianças, participando desse processo com a família 
e a comunidade. A lei diz que  a educação infantil deve integrar-se ao sistemas 
municipal ou estadual de ensino, como parte da educação básica, no prazo de três anos a 
partir de sua publicação (artigo 89).  A lei não antecipa a vida escolar da criança, fala 
dos aspectos educativos e cuidados cotidianos, que toda criança precisa e tem direito de 
receber. 
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“Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem por finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,  
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade.” 
 
Entra aqui o papel essencial da família no desenvolvimento integral da criança, pois a 
creche não substitui a educação familiar, mas sim, complementa-a, de modo que é 
essencial buscar o bom relacionamento entre a instituição e a família, permitindo assim  
aos pais acompanharem o atendimento de seus filhos.  As características da 
comunidade, trazidas pela família, facilitam a construção da proposta pedagógica pela 
instituição, aproximando-a da população atendida e distribuindo responsabilidades. 
 
 
“Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nivel 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nivel médio, na modalidade Normal.” 
 
Observa-se que este artigo é bastante problemático, ambíguo, e que precisa ainda ser 
bastante discutido, esclarecido e regulamentado. Uma das discussões e especulações diz 
respeito à denominação do profissional de creches: professor, auxiliar de ensino, 
educador ou agente de educação? O que talvez seja aparentemente supérfluo, leva a 
diferenças na capacitação, que pressupõe diferenças na vida do profissional: no salário, 
nas condições de trabalho, nos direitos e deveres, e também diferenças em toda a 
educação infantil. No município de São Paulo, as creches denominam de auxiliar do 
desenvolvimento infantil (A.D.I.) o profissional que cuida das crianças, exigindo apenas 
o nivel de instrução da oitava série do primeiro grau. 
É preciso formar o educador através das observações, discussões e reflexões sobre suas 
ações cotidianas no interior da creche ou pré-escola, em um espaço dentro do horário de 
trabalho, para uma formação profissional permanente, o que é um grande passo para a 
valorização de todos os profissionais de educação infantil. 
 
“Artigo 30. A educação infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas para as crianças 
de quatro a seis anos de idade.” 
 
A L.D.B. dá o prazo de três anos para as instituições se adaptarem à nova lei, ou seja, 
até o final   de 1999. Este artigo significa que  as entidades precisarão fazer adaptações 
quanto à faixa etária atendida, pois anteriormente as creches podiam atender crianças 
até a idade de seis anos e onze meses. 
 
 
 
 
 
 
 



 60

 
 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 
 
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é um documento 
oficial do Ministério da Educação e Cultura de 1998, sendo uma conquista recente, cuja 
proposta é servir de base para a produção de programações pedagógicas para cada faixa 
etária, planejamentos e avaliações em instituições e redes dos municípios. 
É importante que todos os educadores conheçam  seu teor, que orienta sobre aspectos 
mais relevantes na busca de um atendimento de qualidade na educação infantil. 
O documento também define o perfil do profissional de educação infantil, 
demonstrando diversas formas adequadas de organizar e conduzir o trabalho com 
crianças e suas famílias, com as devidas avaliações. 
 
Os referenciais valorizam a criança como um sujeito ativo, construtor do conhecimento, 
que interage com o meio físico e social; e o educador como o agente que promove a 
aprendizagem da criança, favorecendo o seu contato de forma sistematizada e 
responsável, com os elementos culturais de relevada significância para a sociedade. 
 
Garantir que este contexto cultural esteja atrelado às práticas sociais reais sempre que 
possível, é uma outra questão de destaque do documento. 
 
                      (Resumo adaptado de Rossetti-Ferreira MC et al, Os Fazeres na Educação Infantil,  Cortez, 
São Paulo, 1998).  
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ANEXO   II 
 
Distribuição dos alimentos dos diferentes grupos para 
garantir o crescimento e o desenvolvimento saudáveis de 
crianças pré-escolares, de 2 a 6 anos de idade, em 5 refeições 
diárias, de  1300 a 1800 calorias: 
 
 
Cereais e Tubérculos:  
* de 5 a 9 porções diárias, sendo: 

-   2 a 3 porções de 35 a 40 gramas de arroz,  milho,  macarrão, batata,  
mandioca, ou outros cereais e feculentos, ou derivados destes. 

-   2 a 3 porções de 40 a 50 gramas de pão,  bolacha,  bolo, ou biscoitos. 
 
Hortaliças:  

-   2 porções de 20 a 25 gramas de verduras cruas (alface, acelga, escarola, 
pepino, repolho). 

-  2 porções de 30 a 40 gramas de legumes amarelos, cor-de-laranja, 
vermelhos ou verde-escuros (cenoura, abóbora, vagem, brócole, tomate, 
beterraba, abobrinha, couve). 
 
Frutas: 

-  2 a 4 porções, sendo pelo menos uma rica em vitamina C (laranja, 
mexerica, goiaba, abacaxi, mamão, kiwi, caju), e as outras da safra 
(banana, maçã, pêra, caqui, figo, uva). 
 
Carnes, aves, peixes e ovos:  

-  2 a 3 porções, de 60 a 70 gramas, de carne de vaca, de frango, de peixe 
ou miúdos; ou 1 ovo grande. 
 
Leguminosas:  

-  1 porção de 25 a 30 gramas de feijão ou outra leguminosa (lentilha, grão-    
       de-bico, ervilha, amendoim). 
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Laticínios: 

-   2 a 3 porções de 200 ml de leite integral,  iogurte,  50 gramas de queijo 
tipo minas,   prato, ou mussarela. 
 
Óleos e gorduras: 

-  Óleo suficiente para a preparação dos alimentos, manteiga ou margarina 
para passar no pão e para preparações culinárias adequadas à criança, 
evitando o excesso e muitas frituras. 
 
Açúcar e doces: 

-  2 a 3 porções de 5 a 10 gramas de açúcar para adoçar sucos e leite 
-  2 porções de geléia ou mel para passar no pão ou em bolachas 
-  1 porção de doce para sobremesa (gelatina, pudim, goiabada, arroz-doce) 
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ANEXO III 
 
 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO NA CRECHE 
 
                                                                                                          Data:  
Creche Conveniada:....................................................................   Dia da Semana............ 
 
Nome da Criança:.........................................................................  (   ) M     (   ) F 
 
Módulo:........................  Tempo de Creche:.....................  Idade:..........anos.........meses 
 
DESJEJUM: 
Alimento Quantidade (medidas) Gramas 
   
   
   
   
 
HIDRATAÇÃO: 
Alimento  Quantidade (medidas) Gramas 
   
   
   
   
 
 
ALMOÇO: 
Alimento Quantidade (medidas) Gramas 
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LANCHE: 
Alimento Quantidade (medidas) Gramas 
   
   
   
   
   
 
JANTAR: 
Alimento Quantidade (medidas)  Gramas 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
OBSERVAÇÕES: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
Entrevistadora: ...................................................................... 
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ANEXO IV 
 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO 
 
Data:....................... Dia da Semana................... 
Creche Conveniada..................................................................................... 
Nome da Criança......................................................................................... (   ) M  (   ) F 
Mãe/Entrevistada:....................................................................................... 
 
1. O que a criança comeu ontem, depois que saiu da creche? (No trajeto para casa, 

em casa, até a hora de dormir). 
 
 
 
           Hora        Alimentos        Quantidade   

 (medidas caseiras) 
         Gramas 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
2. Houve o consumo leite em pó do Programa Leve-Leite ?. 

 
Sim (   )   Não (   ) 
Quem mais toma o Leve-Leite em casa?....................................................................... 

 
3. Ontem pela manhã, antes de vir para a creche, sua criança comeu alguma coisa? 
 
              Alimento Quantidade (medidas cas.)                Gramas 
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4. Em casa, sua criança: 
 
(    ) Come sozinha 
(    ) Come com ajuda 
(    ) Toma líquidos na mamadeira 
(    ) Toma líquidos em caneca ou copo 
 
Observações:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
Entrevistadora:.............................................................. 
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ANEXO V 
 

 
 

ENTREVISTA COM AS MÃES 
 
 
CRECHE……………………………………………………………DATA:…………………. 
 
NOME DA CRIANÇA:…………………………………………………………….SEXO:…... 
 
Módulo:…………Idade:………………                 Tempo na Creche:……………………….. 
 
MÃE:……………………………………………………………………….Idade:…………….. 
 
Origem(cidade e estado):……………………………………….Instrução:…………………... 
 
Renda Familiar: ………………………………..No. adultos na casa:………………………… 
 
Renda per capita:………………………………No. Crianças na casa:………………………. 
                                                                               (até 12 anos)  
No. adolesc. na casa:……………………………Estão estudando?…………………………… 
(de 12 a 18 anos)      Se não, por quê? ………………………………………………………….. 
 
          
1. a. O que você sabe das atividades pedagógicas ligadas à alimentação que seu (sua) filho 

(a) na  Creche? …………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
b. O que você acha dessas atividades? …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. 

      c. Em casa você faz atividades semelhantes com seu (sua) filho (a)? ...............................    
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  Você gostaria de dar alguma sugestão?  …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora: …………………………………… 
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ANEXO   VI 
 
CARDÁPIOS DOS DIAS ESTUDADOS 
 
 
Creche Jardim Tereza 
 
Data e dia 
da semana  

Refeição Cardápio 

3a f., 10/3/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, biscoito doce 
Suco de abacaxi c/ laranja 
Arroz, feijão, abóbora, couve, frango ensopado, 
biscoito recheado 
Vitamina de abacate, bolo de laranja 
Sopa de legumes c/ macarrão, feijão e frango 

4a f., 11/3/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Sucrilhos c/ leite 
Suco de laranja c/ cenoura 
Arroz, feijão, batata frita, bife à milanesa, salada de 
repolho, laranja 
Leite c/ chocolate 
Macarrão alho e óleo, bolacha waffer de morango 

5a f., 12/3/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão c/ margarina 
Limonada 
Arroz, feijão, bife à rolê, salada de pepino, manjar 
de côco 
Leite c/ chocolate 
Sopa de legumes c/ carne, biscoito 

2a f., 16/3/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão de mel 
Suco de abacaxi 
Arroz, feijão, dobradinha c/ cenoura e batata, salada 
de escarola, banana 
Mingau de chocolate 
Sopa de legumes, macarrão e frango 

3a f., 17/3/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão c/ margarina 
Suco de laranja 
Arroz, feijão, ovo mexido, salada de escarola, 
laranja 
Leite c/ chocolate 
Macarrão c/ carne moída, biscoito 

4a f., 18/3/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Sucrilhos c/ leite 
Suco de abacaxi 
Arroz, feijão, carne de panela, bolinho de arroz, 
salada de beringela, maçã 
Leite c/ chocolate, bolacha recheada 
Sopa de legumes c/ feijão e carne, banana 
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Creche Vila Nova Cachoeirinha 
 
Data e dia  
Da semana 

Refeição Cardápio 

4a f., 15/4/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, bolo de laranja 
Limonada 
Arroz, feijão, almôndegas, batata doce, salada de 
alface, abacaxi 
Leite, pão c/ margarina 
Sopa de carne, feijão e macarrão, pudim de baunilha

5a f., 16/4/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão c/ margarina 
------------ 
Arroz, feijão, bife de fígado, salada de beterraba, 
abobrinha refogada, mamão 
Suco de laranja, pão c/ margarina 
Polenta, salsicha c/ molho, doce de banana 

5a f., 23/4/98 
 
 
 
 
 

Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão c/ margarina 
-------------- 
Arroz, feijão, carne ensopada c/ legumes, repolho 
refogado, salada de pepino c/ tomate, banana 
Laranjada, bolo de côco 
Sopa de carne, feijão e macarrão, doce-de-leite 

2a f., 27/4/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão c/ margarina 
Suco de maracujá 
Arroz, feijão, carne de panela, abobrinha c/ abóbora 
refogadas, salada de cenoura, abacaxi 
Leite, bolacha rosquinha 
Macarrão, carne ensopada, doce-de-leite 

3a f., 28/4/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, bolo de côco 
--------------- 
Arroz, feijão, bife de fígado, chuchu refogado, 
salada de acelga, uva 
---------------- 
Polenta, salsicha c/ molho 

4a f., 29/4/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, bolo de côco 
Laranjada 
Macarronada, frango ensopado, salada de beterraba, 
uva 
--------------- 
Arroz, macarrão, sardinha 

2a f., 4/5/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão c/ margarina 
Laranjada 
Arroz, feijão, carne ensopada, polenta, abobrinha 
refogada, doce-de-leite 
--------------- 
Sopa de feijão c/ macarrão, pudim de baunilha 
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3a f., 5/5/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, bolo de côco 
--------------, mel 
Arroz, feijão, frango ensopado, batata-palha, salada 
de pepino e tomate, pudim de chocolate 
Leite c/ chocolate, panetone 
Sopa de feijão, macarrão e frango 

4a f.,6/5/98 Desjejum 
Hidratação 
Almoço 
 
Lanche 
Jantar 

Leite c/ chocolate, pão c/ patê 
Limonada 
Arroz, feijão, carne ensopada, farofa, salada de 
beterraba, banana 
Leite, biscoito de polvilho 
Polenta, salsicha, pudim de baunilha 
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ANEXO VII 
  
Per capitas planejadas por Semab e média consumida pelos pré-escolares 
na Creche Vila Nova Cachoeirinha, 1999.  
 
 
   ALIMENTOS           SEMAB (g) INGESTÃO MÉDIA (g) 
Abóbora                45                    12 
Abobrinha                40                    22 
Arroz                80 (cru)                    34 
Alface                30                    25 
Beterraba                45                    40 
Banana              100                    33 
Bolo                40                    14 
Cenoura                25                    27 
Carne               120 (crua)                    39 
Doce-de-banana                40                    39 
Doce-de-leite                30                    32 
Frango               110 (cru)                    29 
Feijão                30 (cru)                    74 
Leite c/ chocolate              200                    80 
Leite c/ açucar              200                    98 
Macarrão              100 (cru)                    45 
Mamão              100                    50 
Margarina                  5                      5 
Pepino                30                      5 
Pão                50                    17 
Pudim                30 (pó)                    44 
Salsicha                40                    55 
Sardinha                20                    36 
Suco de laranja              100                  123 
Suco de limão              100                    63 
Sopa              200                    39 
Tomate                20                      5 
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