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ESPAÇOS INFANTIS: SHOPPING CENTER É LUGAR DE CRIANÇA?

GT 7 – Educação da criança de 0 a 6 anos
Karyne Dias Coutinho – UFRGS

Há muito já não há nenhuma novidade em se colocar a temática educação no centro das mais variadas discussões acerca dos chamados “problemas sociais” a serem equacionados. Nessa esteira, a escola – considerada como a instituição, por excelência, onde a educação acontece – tem sido objeto de inúmeras análises, sob diferentes perspectivas. Vista como local legítimo do saber, é a instituição escolar (e todas as suas possíveis formas de organização, manutenção e funcionamento) que ganha visibilidade e que passa a ser o foco central de muitos estudos que se propõem a discutir a educação. Nesse mesmo sentido, também não há nada de novo em nos depararmos com a afirmação de que a escola está em crise. O atual panorama educacional nos mostra o quão longe estamos daquilo que muitos de nossos próprios discursos entendem como, ao menos, satisfatório. Crise que é discutida e polemizada por todos os lados, na tentativa de se solucionar as contradições/conflitos que se observa entre aquilo que entendemos por realidade e aquilo que esperamos que se efetive enquanto realidade. O fato é que parecemos estar tão mais afastados de uma restauração/reconstrução/ retificação da instituição escolar, na medida em que nos vemos diante de algumas novas práticas sociais/culturais ou, e talvez principalmente, diante de novas configurações de muitas das nossas práticas antigas. Com a assim chamada crise que assombra a instituição escolar – como assombra também as instituições de confinamento em geral – penso que, atualmente, a questão que se coloca é saber de que outras formas e em que outros lugares pode estar se dando o governo das crianças. 
Em nosso mundo contemporâneo, a prática de separar crianças em locais específicos para elas começa a aparecer sob novas configurações, proliferando situações a partir das quais podemos assegurar que a infância continue sendo alvo de uma normalização que corresponda com nossas novas formas de organização da vida cotidiana. Dessa forma, vemos surgir diferentes outras instituições – que não mais somente a escola – que estão preparadas para receber e abrigar os infantis, possibilitando uma sensível propagação dos lugares de criança. Consultórios médicos, parques infantis, supermercados, lojas, restaurantes, clubes recreativos são apenas alguns exemplos de instâncias que se reorganizam no sentido de dispor ambientes planejados especialmente para crianças. Entre todos esses espaços, aquele que tem chamado minha atenção ultimamente é o shopping center – uma invenção relativamente recente, que tem granjeado uma posição de destaque em nossas formas contemporâneas de organização comercial. Acredito que a instauração de lugares de criança em shopping centers, pode, entre outras coisas, estar ampliando as possibilidades de disciplinamento dos corpos infantis e reconfigurando antigas formas de governo das crianças. Nesse sentido, o presente trabalho pretende discutir questões relativas à inserção de lugares de criança em shopping centers. 
Penso que o fato de se inserir espaços infantis em shopping centers está conectado às condições que possibilitam a criação e a proliferação, em nossas cidades, desse próprio empreendimento comercial. Uma inserção de espaços infantis que se dá em locais organizados e em funcionamento a partir de determinadas verdades sobre nossas formas de nos dispormos enquanto grupo social; verdades inventadas, que se reforçam, se ampliam, se excluem, se transformam, se propagam exatamente porque são colocadas em circulação também nesses (e por esses) próprios locais. Portanto, antes de abordar os espaços infantis propriamente ditos, considero necessário discutir questões relativas às lógicas a partir das quais o empreendimento shopping center funciona.
Ao investigar os lugares de criança de dois shopping centers (Iguatemi e Praia de Belas) da cidade de Porto Alegre, RS, Brasil – pesquisa que realizei recentemente e que resultou na minha Dissertação de Mestrado (Coutinho, 2002) –, minha impressão inicial foi traduzida pelo entendimento de que o shopping center seria uma instituição contemporânea, mas com formas de organização tipicamente disciplinares e, portanto, modernas. No entanto, quanto mais eu circulava pelos corredores dos dois shopping centers estudados, mais instaurava-se um tom de incerteza sobre minhas primeiras impressões acerca deste empreendimento. E foi movida por essa atmosfera duvidosa, desconfiada que acabei percebendo o quão ambígua e indeterminada é a forma pela qual funciona um shopping center. Exatamente por apresentar tais características, a forma de funcionamento dessa instituição transformou-se, para mim, em formas (no plural e não mais no singular). E, mais ainda, transformou-se em formas nem sempre regulares ou equivalentes. Questionar-me sobre as formas de funcionamento dos shopping centers significou, também – e simultaneamente – problematizar algumas formas pelas quais nossa contemporaneidade é organizada. 
Podemos considerar que, como todas as outras invenções, a instituição shopping center também é historicamente datada e geograficamente localizada. O fato de que é uma instituição criada muito recentemente leva-me a situá-la na contemporaneidade. Talvez em função disso, eu tenha encontrado certa dificuldade em apontar uma lógica específica a partir da qual a invenção shopping center pudesse ser entendida. Mas isso não significa que esse empreendimento funcione de forma a eliminar qualquer lógica: é a inexistência de uma única lógica exatamente o que supõe o atravessamento de várias lógicas, de forma que este seja um empreendimento extremamente plurifacetado, como a maioria de nossas organizações contemporâneas.  
O shopping center é, pois, um empreendimento organizado num incrível entrecruzamento de discursos e de práticas e, enfim, de lógicas. Um empreendimento que, em vários aspectos, funciona através de mecanismos tipicamente disciplinares e, portanto, modernos; mas, também, um empreendimento que, em vários outros aspectos, deixa para trás uma organização sob a forma de disciplinas e começa a pôr em funcionamento novos mecanismos característicos de um tempo que Deleuze (1992a, 1992b) entende como inscrito numa sociedade de controle; um tempo que alguns chamam de pós-moderno (Lipovetsky, 1983); que outros chamam de moderno tardio (Giddens, 2001); outros, ainda, de moderno leve (Bauman, 2001); e que eu, pelo menos por enquanto, arrisco-me a chamá-lo apenas de contemporâneo. 
Se digo que entendo o shopping center como situado na contemporaneidade (e em todas as suas artimanhas, em todas as suas direções intercambiáveis, em todas as intersecções que opera), faz-se necessário explicitar melhor, então, o que entendo por contemporaneidade. Mas aviso, de antemão, que, para mim, essa não é uma tarefa nada fácil. Acredito que não existem maneiras fáceis de colocar essa questão. Portanto, quero dizer que as considerações que seguem abaixo, acerca da contemporaneidade, não passam de uma tentativa de pensarmos sobre a (o que não significa “chegarmos a uma conclusão com relação à”) nossa época. 
Em tempos atuais, penso que as formas pelas quais tratamos de organizar nossas instituições, nossas relações, nossas práticas, estão tão atravessadas por variados e diferentes discursos, que tentar entendê-las segundo uma única lógica seria reduzir a dinâmica de seu funcionamento. O tempo a que chamo de contemporâneo não pode ser entendido como pertencente a uma ou outra lógica em especial, porque ele é engendrado a partir de (assim como também engendra) diferentes racionalidades, diferentes processos discursivos, diferentes proposições nem sempre proporcionais. É organizado e operado a partir de (assim como também reorganiza e põe em operação) diferentes entendimentos e verdades que atribuímos às coisas da “realidade”; e não se apresenta numa seqüência coerente, regular e necessária de acontecimentos. Por tudo isso, talvez este tempo contemporâneo a que me refiro possa ser entendido como um conjunto formado por diferentes elementos que pertencem simultaneamente a outros tantos conjuntos. Tal como uma tinta de uma determinada cor que é formada na mistura de duas, três, quatro ou mais cores, o tempo contemporâneo vai também, mais ou menos assim, sendo formado. Quanto mais misturadas forem as cores, mais se torna difícil a distinção entre elas, mais se torna difícil perceber que aquela tinta é formada de tantas cores. Assim, penso, também acontece com a contemporaneidade. Quanto mais ela combina os diferentes elementos que a compõem, mais dificilmente esses elementos podem ser percebidos. É na (re)adaptação desses elementos combinados entre si que acaba se formando um outro elemento: um elemento contemporâneo, que quanto mais é colocado em funcionamento, mais vai se transformando, se remodelando, se modificando, se formando, se deformando e se reformando – num dinâmico movimento que se apresenta cada vez mais ágil. É a complexidade dessa mistura, é a forma como ela vai se acomodando e se reacomodando, o que engendra a contemporaneidade da qual falo. Os elementos a que me refiro podem ser discursos, práticas, mecanismos, dispositivos, instâncias, procedimentos, técnicas...
Para Deleuze (1992b:221), o que está acontecendo é uma progressiva passagem de uma sociedade disciplinar, conhecida como moderna – caracterizada como uma sociedade de confinamento do espaço e de rotinização do tempo Refiro-me às instituições de confinamento e às formas disciplinares de organização social, tão extensamente estudadas por Foucault, em várias de suas obras, principalmente em Vigiar e Punir (Foucault, 1987).  – para uma sociedade de controle – cuja a permanência é uma das principais características: 

os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma modulação, como uma moldagem auto-deformante que mudasse continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro. (...) Nas sociedades de disciplina, não se parava de recomeçar (da escola à caserna, da caserna à fábrica), enquanto nas sociedades de controle nunca se termina nada.


Se estamos saindo de um tipo de sociedade (disciplinar) para entrarmos em outro tipo de sociedade (de controle), como afirma Deleuze (ibid.), é uma questão que, penso, está aberta a várias discussões. O que me arrisco a dizer é que, sem dúvida, essa é uma questão extremamente instigante e que muito contribui para que possamos olhar um pouco mais abertamente para os diferentes elementos constitutivos e constituidores desse novo tipo de empreendimento comercial que é o shopping center. O shopping center vem mesclando, em sua organização e em seu funcionamento, técnicas tipicamente disciplinares com formas de controle mais flexíveis – e por isso pode ser entendido como uma instituição contemporânea. Mas percebi que – ainda que, em muitos aspectos, essa instituição siga determinadas formas modernas de organização – o shopping center, seguindo a tendência do mercado, é, de forma geral, uma instituição que, por exemplo, lida de maneira diferente com as categorias de tempo e espaço. Ainda que tais categorias sejam, nessa instituição, organizadas disciplinarmente, os limites dessas disciplinas em operação foram consideravelmente estendidos: ainda que haja confinamento num espaço e rotinização do tempo, esse confinamento e essa rotinização já não são mais exercidos da mesma forma como o eram em instituições tipicamente modernas. Em outras palavras: apesar de também operar por disciplinas (seguindo, de certa forma, a lógica moderna), o shopping center funciona e se organiza de forma a pôr o próprio caráter rígido da Modernidade em transformação. Mas isso não significa que ele não seja moderno: significa apenas que já não se trata mais da mesma rigidez moderna de que se tratava, antes, na organização de outras instituições. 
Bauman (2001:36) enfatiza que “a sociedade que entra no século XXI não é menos “moderna” que a que entrou no século XX; o máximo que se pode dizer é que ela é moderna de um modo diferente”. Este autor nos diz que, desde o limiar da era moderna, “não conhecemos mais limites ao aperfeiçoamento além de nossas limitações de nossos próprios dons herdados ou adquiridos, de nossos recursos, coragem, vontade e determinação”. Seguindo essa idéia, Bauman (ibid.:37), continua:

Ser moderno, passou a significar, como significa hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda menos de ficar parado. Movemo-nos e continuaremos a nos mover não tanto pelo “adiamento da satisfação” (...), mas por causa da impossibilidade de atingir a satisfação: o horizonte da satisfação, a linha de chegada do esforço e o momento da auto-congratulação tranqüila movem-se rápido demais. A consumação está sempre no futuro, e os objetivos perdem sua atração e potencial de satisfação no momento de sua realização, se não antes. Ser moderno significa estar sempre à frente de si mesmo, num Estado de constante transgressão; também significa ter uma identidade que só pode existir como projeto não-realizado. A esse respeito não há muito o que distinga nossa condição da de nossos avós.

Mas Bauman (ibid.) também afirma que, apesar de sermos modernos, duas principais características fazem do nosso tempo um tempo moderno diferente (que ele chama de “modernidade leve”, em oposição ao caráter pesado, sólido, rígido da ordem moderna em seu estágio anterior). A primeira característica refere-se ao fato de que a ilusão moderna de que há uma “luz no fim do túnel” está desaparecendo. O que está em declínio é a certeza de que os ideais modernos nos guiariam até uma sociedade “boa”, justa, igualitária, fraterna; até uma harmonia perfeita de nossas relações; até uma disposição social finalmente pura, limpa, bonita e perfeitamente ordenada, sem que nada fugisse ao nosso controle, sem que nada escapasse de nossas mãos. A segunda característica (conectada à primeira) refere-se à responsabilidade de uma suposta emancipação: a tarefa da conquista da liberdade e da felicidade foi deslocada da sociedade para o indivíduo, ou seja, ela foi privatizada, desregulamentada. “A ênfase se transladou para a auto-afirmação do indivíduo. (...) Não olhe para trás ou para cima; olhe para dentro de você mesmo, onde supostamente residem todas as ferramentas necessárias ao aperfeiçoamento da vida – sua astúcia, vontade e poder” (id., ibid.:38). 
Mais ou menos na mesma direção, Lemert (1997:12), coloca que:
 
(...) é óbvio que o mundo que há muito vem sendo considerado “moderno” está passando por uma crise de proporções graves e globais. O que significam exata- mente estas mudanças não podemos saber com certeza, mas está claro que elas estão rompendo com as estruturas mais fundamentais do mundo moderno – estruturas que foram estabelecidas e que duraram quase meio milênio. [No entanto,] qualquer que seja a relação do pós-moderno com o moderno, esta não é de uma simples progressão e crítica (...), se o mundo é pós-moderno (e muitos pensam que é), então ele também é, de alguma forma, moderno. 
       
Deleuze (1992a, 1992b), Bauman (2001) e Lemert (1997), embora com algumas especificidades próprias em suas colocações, apontam para o fato de que o mundo outrora chamado de “moderno”, vem passando por transformações e vem se (des/re)organizando de tal maneira que as formas como experimentamos esse mundo estão sendo profundamente alteradas. Note-se a utilização da expressão estão sendo, ao invés de foram. Isso significa que a demarcação de possíveis limites entre épocas, tempos, experiências não está em questão. A questão não é nem saber se as transformações pelas quais o mundo vem passando já aconteceram ou se chegarão, algum dia, a acontecer de forma final e precisa, de modo que supostamente pudéssemos demarcar quando, então, começamos a viver (em) um outro mundo. 
Da mesma forma, quando falo em contemporaneidade, de modo algum tenho a intenção de definir limites geográficos e/ou temporais desse nosso “tempo” a que me refiro. Ao fazer comentários acerca daquilo que chamo contemporaneidade, obviamente que não é meu objetivo esgotar a questão ou dar conta de entender este “fenômeno” em sua totalidade: algo como a tentativa de compreender a “essência” de uma época descrita a partir de uma seqüência cronológica de fatos, fases e mudanças de caráter social, histórico, econômico ou cultural. Não é meu objetivo caracterizar totalmente nossa contemporaneidade e classificá-la em alguma ordem, até porque isso demandaria um grande esforço conjuntural que certamente daria voltas em si mesmo, categorizando a complexidade do mundo e impedindo de entendermos sob outras perspectivas as contingências dos espaços e tempos que nós habitamos – e que nos habitam – fazendo do nosso mundo o que hoje é e de nós mesmos o que hoje somos. Talvez hoje estejamos vivendo um tempo que dificilmente caberia em qualquer tipo de classificação convencional.
Penso que a contemporaneidade é produto de uma série de transformações, deslocamentos, variações, alterações dos modos de percebermos, significarmos, entendermos e vivermos isso a que chamamos realidade. As formas de ordenação que consideramos modernas, ao serem rearranjadas – contínua e permanentemente – transformam o próprio caráter de moderno e, assim, vão engendrando a contemporaneidade, na qual a invenção shopping center pode ser situada. Portanto, esta é uma invenção em sintonia com um mundo cujas demandas estão em transformação; um mundo, hoje em dia, muito mais flexível, solícito, comunicativo, interativo, diversificado. Um mundo, digamos, mais “maleável” que, paulatinamente, vem estendendo seus limites e reduzindo relações autoritárias. Um mundo que se movimenta com muito mais ritmo e que está preocupado, acima de tudo, em oferecer serviços. 
Mas é preciso dizer, também, que se trata de um mundo que, apesar de toda sua flexibilidade e sua maleabilidade, não flutua à deriva: sua direção está sendo cedida ao mercado, um dos principais responsáveis pela oferta das inúmeras possibilidades com a qual nos deparamos atualmente. O mercado (que se apresenta cada vez mais difuso, disperso e móvel) pode ser assim entendido como um elástico: “tira geralmente feita de borracha, comumente circular, usada para cintar objetos que se deseja manter unidos” (Aurélio, 1986:623). O mercado, tal como o elástico, se estende, se alarga; ao mesmo tempo (e talvez em função disso), é o fio que envolve e que conduz a maior parte de nossas ações, de forma que quase tudo, hoje em dia, acaba sendo uma questão de mercado: de compra, de venda, de troca, de consumo. E o shopping center é uma nossa instituição criada e envolvida por esse elástico: é uma invenção feita para nos adequarmos às novas (des)ordens do mundo ditadas pelo mercado; mas, ao mesmo tempo, são nas contingências do funcionamento dessa instituição, nas formas como ela vai se moldando, se organizando e se desorganizando, se fazendo e se refazendo, que novas possibilidades de elasticidade do mercado são produzidas.
Mas eu falava, acima, de lugares de criança. E o que é, então, que os lugares de criança têm a ver com tudo isso? Ao inventarmos o shopping center, dispomos várias de nossas práticas nessa instituição e destinamos lugares próprios, adequados e convenientes para cada uma delas. Ora, se o mercado, com sua elasticidade, tende a envolver a maioria de nossas ações e se o shopping center é produto e produtor desse caráter elástico do mercado, o que estamos fazendo nós ao destinarmos lugares às crianças dentro de shopping centers? As crianças, e as práticas com elas realizadas, estão sendo também envolvidas por esse elástico. Um envolvimento que acaba por se tornar própria condição para a crescente elasticidade.
A questão está dada: estamos destinando lugares às crianças em shopping centers. Com relação a isso, destaco que a inserção de crianças nos dois maiores shopping centers da cidade de Porto Alegre é feita a partir da organização de espaços infantis dentro desses empreendimentos. Na já referida pesquisa que realizei recentemente, verifiquei vários espaços infantis nos Shoppings Centers Iguatemi e Praia de Belas: lojas de brinquedos, lojas de roupas específicas para crianças, parques temáticos infantis, espaços abertos de recreação que eventualmente são montados pelos corredores dos shoppings, espaço específico para crianças no interior do McDonald e no interior de algumas lojas de departamento. Além disso, as crianças têm espaços próprios para elas nos banheiros, sem falar nos fraldários e nos espaços que oferecem serviços chamados de bebê passeio e babycar (carrinhos, cadeirinhas, cestinhas, que servem para transportar as crianças pequenas enquanto elas estiverem no shopping). 
Entre todos esses espaços, um deles, em especial, chamou minha atenção: exatamente um espaço infantil (construído/montado dentro dos shoppings), cujos limites são demarcados por grandes telas coloridas, que funcionam como um tipo de cerca. Dentro dessa cerca, ficam dispostos alguns mobiliários, brinquedos de diversos tipos e tamanhos, jogos e outros tantos materiais e equipamentos como, por exemplo, televisões e vídeos, mesinhas e cadeirinhas, tapetes, etc. – importante destacar que a organização desse espaço se parece muito com a organização de uma sala de aula de Educação Infantil. As crianças que freqüentam esse espaço têm entre dois e dez anos de idade e, quando deixadas nesse local por suas famílias, ficam sob os cuidados de três ou quatro recreacionistas, especialmente treinadas para orientar as crianças na realização das muitas atividades (a maioria delas consideradas pedagógicas) disponíveis no referido espaço infantil. 
 O que me chamou a atenção foi o fato de esse espaço se assemelhar muito – em sua forma de organização e funcionamento – às práticas realizadas em escolas de Educação Infantil. E foi exatamente ao me deparar com essa semelhança que percebi o quão ambivalente é a prática de se organizar um espaço infantil – fora da escola e dentro de uma instituição criada muito recentemente – que, de certa forma, se utiliza de um modelo educacional do tipo escolar. O caráter ambivalente dessa prática está no fato de que as crianças são inseridas em empreendimentos (os shopping centers) que, como salientei acima, estão conectados à elasticidade do mercado e à organização de práticas que, cada vez mais, vêm substituindo uma certa rigidez disciplinar (típica do mundo moderno) por uma flexibilização constante. As crianças ganham lugar nesses empreendimentos, digamos, flexíveis. Mas, ao tomar emprestado da escola seu modelo educacional, o espaço infantil em questão acaba colocando em funcionamento um disciplinamento dos corpos infantis ainda caracterizado por uma certa rigidez (de organização do tempo e do espaço). Percebi que as práticas realizadas com as crianças nesse espaço infantil dos shopping centers seguem o modelo disciplinar da escola (mesmo que esse modelo apresente, hoje em dia, algumas variações, ele, ainda assim, é fortemente disciplinar). Em resumo: o espaço infantil dos shopping centers é parte integrante de uma instituição caracterizada por não ser tão rígida disciplinarmente, mas esse mesmo espaço opera a partir de organizações disciplinares do espaço e do tempo Para uma análise aprofundada das formas de organização e funcionamento do referido espaço infantil, ver Coutinho (2002), onde discuto, detalhadamente, as práticas disciplinares realizadas com as crianças nesse espaço.  . 
Ainda com relação à semelhança da forma de funcionamento desse espaço com as práticas realizadas em escolas de Educação Infantil, é preciso dizer, também, que, inicialmente, esse tipo de espaço infantil foi instaurado nos shoppings para executar a função de guardar e divertir a criança por algum tempo. Acontece que – e é para este ponto que eu quero chamar a atenção – a partir do momento em que as famílias começaram a retornar ao espaço infantil com suas crianças, seguindo certa regularidade, esse mesmo espaço foi reorganizado para que pudesse desempenhar, além de sua função inicial, também uma função educacional.    
Três principais fatores (em combinação) me levam a perceber uma aproximação entre as formas de organização do espaço infantil dos shoppings e as formas de organização das escolas de Educação infantil. Todos os três fatores dizem respeito a adaptações nos serviços oferecidos nesse espaço. Importante destacar que, apesar da ordem (primeiro, segundo e terceiro) com que os fatores aparecem neste texto, não pretendo dar maior grau de importância a um do que a outro. São fatores que se combinam, que se relacionam, de modo que um seja condição de possibilidade para outro. 
O primeiro fator refere-se a uma adaptação nas formas de pagamento. Como quase tudo dentro de um shopping, a prática de realizar atividades diversas com as crianças, num espaço montado especialmente para recebê-las, funciona através de pagamento. Para deixar uma criança nesse espaço, tem que se pagar uma taxa que varia de acordo com o tempo que essa criança permanece sob os cuidados das recreacionistas. Geralmente, é cobrada uma quantia correspondente à primeira meia hora de permanência da criança no local. Ultrapassando este tempo, é cobrada mais uma quantia a cada quinze minutos adicionais. Esse sistema de pagamento funcionou por um bom tempo, sem apresentar variações, desde que o espaço infantil foi instalado nas dependências dos dois shopping centers estudados. O que começou a chamar minha atenção foi o fato de que a forma de pagamento através de mensalidades foi agregada à outra forma de pagamento comentada acima, no sentido de facilitar uma situação que já vinha ocorrendo no local: exatamente a situação de algumas famílias deixarem suas crianças com certa freqüência no espaço infantil e, além disso, de as crianças, muitas vezes, permanecerem um turno inteiro no local, inclusive com hora marcada de chegada e de saída (diariamente), tal como em escolas de Educação Infantil. Portanto, essa adaptação nas formas de pagamento foi efetivada tão logo se percebeu um repetido retorno (de determinadas crianças) ao referido espaço. 
O segundo fator que evidencia a semelhança do espaço infantil dos shopping centers com escolas de Educação Infantil e que evidencia o seu caráter também educativo diz respeito à adaptação que foi feita no quadro de funcionárias que trabalham nesse espaço infantil, adaptação traduzida pela contratação de profissionais especializadas na área de educação. Tal adaptação foi efetivada no momento em que se percebeu uma certa preocupação das mães e dos pais com a formação das atendentes. Na medida em que tal preocupação passou a ser constante, constituindo-se num fator decisivo para que as famílias optassem pelo serviço oferecido pelo espaço infantil dos shoppings, tornou-se obrigatória a atuação de profissionais com formação específica na área educacional. Nesse sentido, duas medidas foram tomadas: houve uma nova seleção de pessoal e contratação de recreacionistas, formadas (ou em formação) preferencialmente nos cursos de Magistério e Pedagogia; e houve, também, a contratação de uma pedagoga responsável pela coordenação pedagógica do espaço infantil dos shopping centers. 
O terceiro fator que evidencia a função educativa desempenhada por esse espaço infantil diz respeito à adaptação de alguns brinquedos que ficam à disposição das crianças nesse espaço e de algumas atividades que são nele desenvolvidas. Ou seja, com o aconselhamento pedagógico, foram selecionados, para comporem o referido espaço, apenas os brinquedos, jogos, brincadeiras e/ou atividades que apresentam determinadas funções educativas que possam, de acordo com as funcionárias desse espaço, contribuir no desenvolvimento infantil. Houve, portanto, uma preocupação pedagógica com a seleção e utilização de materiais e atividades. Algumas atividades foram agregadas às atividades antes executadas. Mas, mais do que o acréscimo de algumas atividades, é preciso dizer que os demais brinquedos e atividades, mesmo que já fizessem parte do espaço infantil, não eram antes utilizados intencionalmente. Com a chegada da pedagoga e das recreacionistas, a esses brinquedos e a essas atividades foram atribuídas determinadas funções pedagógicas, isto é, tudo o que é realizado dentro do espaço infantil foi classificado quanto à importância que exerce no desenvolvimento geral da criança. Em outras palavras: mesmo que as crianças continuem brincando com os mesmos brinquedos e realizando as mesmas atividades (com exceção de algumas que foram incorporadas ao espaço somente há algum tempo atrás), o espaço infantil foi todo classificado e para cada atividade destinou-se determinadas funções educativas. Além disso, as recreacionistas orientam as crianças no sentido de intercalar atividades. Exatamente porque a cada brinquedo e a cada atividade são atribuídas funções educativas diferenciadas, as atendentes dizem que é importante que as crianças circulem entre os brinquedos e atividades, de modo que realizem diferentes práticas, para trabalharem em si diferentes aspectos do seu desenvolvimento. 
A combinação dos três principais fatores que salientei evidencia a função educativa desempenhada pelo referido espaço infantil e a semelhança das práticas realizadas nesse espaço (e da forma como tais práticas são realizadas) com as práticas geralmente realizadas em escolas de Educação Infantil. Percebe-se que, ao incorporar a função educativa, esse espaço acabou também por incorporar um discurso tipicamente educacional, traduzido pela importância que se passou a dar à realização de práticas recreativas que desempenham papéis específicos e que são consideradas como práticas facilitadoras do desenvolvimento infantil, como também pela importância que se passou a dar à intencionalidade da ação das profissionais especializadas – e, portanto, devidamente capacitadas – na área da educação. 
Facilitar, através do pagamento de mensalidades, a presença diária de determinadas crianças; incorporar, como medida obrigatória, profissionais formadas ou em formação no campo da educação e, assim, incorporar uma preocupação – por parte dessas profissionais – essencialmente educativa; atribuir funções educativas aos brinquedos e às atividades realizadas com as crianças, classificando as práticas pela importância que apresentam ao desenvolvimento infantil e alternando essas práticas para que as crianças tenham facilitados vários aspectos do seu desenvolvimento: foi no entrecruzamento dessas três principais alterações feitas em torno dos serviços oferecidos pelo espaço infantil em questão que se deu a constituição desse novo espaço que passa a ser também educacional.   
Por tudo isso, é possível pensar que esse espaço esteja, para muitas crianças, substituindo as “escolinhas” que seriam responsáveis por, entre outras coisas, uma socialização infantil e pelo desenvolvimento de determinadas capacidades/habi- lidades/potencialidades das crianças. 
Mas quero salientar que, ao dizer isso, não estou sugerindo que tal espaço pudesse efetivamente tomar o lugar das “escolinhas”, fazendo com que elas perdessem sua força ou utilidade ou que, então, desaparecessem. Não está em questão aqui se as “escolinhas” vão ser “realmente” substituídas em sua totalidade por espaços infantis dos shoppings ou de qualquer outra instância cultural. A questão é que vivemos um tempo de algumas importantes transformações na organização social, política, cultural e econômica das nossas sociedades e que, conectado a isso, nosso mundo contemporâneo tem procurado outras formas de produzir os sujeitos sociais que correspondam às novas realidades. Portanto, não se trata aqui de saber se uma coisa poderá substituir a outra, mas sim de perceber que novas práticas estão sendo colocadas em funcionamento (tanto como produto, quanto como produtoras de determinadas transformações) e que tais práticas coexistem, no mundo atual, com aquelas nossas já conhecidas formas de tratamento infantil.
Com relação às transformações na organização das nossas sociedades, de que falei no parágrafo precedente, Bauman (1998) destaca que a contemporaneidade tem se caracterizado por colocar em operação alguns deslocamentos referentes ao controle da nossa ordem social. Um deles – e, talvez, o mais forte e poderoso de todos – diz respeito ao crescente engrandecimento das forças de mercado que, atualmente, passam não apenas a influenciar, mas também, e principalmente, a coordenar/conduzir/induzir/ arranjar/orientar a organização dos espaços e o controle da ordem. Disso resulta o paradoxo responsável pela sensação de incerteza e insegurança característica do mundo atual: ordem, no sentido moderno, supõe a existência de regulamentos normativos que visam ao bom funcionamento das coisas. O que acontece, no entanto, no caso das forças de mercado, é que elas dificilmente aparecem dispostas simetricamente ou com regras específicas fixadas em um único e determinado lugar, o que as faz não manter determinadas regularidades (através das quais a lógica moderna trata de controlar a ordem). A transferência do controle da ordem de um lugar para outro, ou seja, a mudança de posição da ordem – operada no e pelo mundo contemporâneo – que deixa cada vez mais de ser controlada por determinados blocos de poder, através de certos conjuntos de prescrições específicas e passa a ser conduzida mais diretamente pelas forças de mercado é apontada por Bauman (1998) como uma das principais transformações em operação atualmente. Em função da mobilidade que as forças de mercado apresentam – como uma de suas características mais marcantes – novos pontos de convergência aparecem a todo momento, assim como também são, da mesma maneira, facilmente descartados. Disso resulta que dificilmente sabemos com certeza de que lugar as novas – e agora também móveis – ordens serão estabelecidas, porque o controle delas está muito disperso e difusamente distribuído. Contudo, isso não significa que tal controle deixe de ter efeitos normalizadores. Significa, apenas, que a própria normalização das instituições, das pessoas, enfim, das coisas do nosso mundo, também está passando por mudanças responsáveis por torná-la algo que corresponda com nossas novas formas de organização da vida atual.
Penso que as idéias de Bauman (ibid.), acima colocadas, em muito podem nos ajudar a entender melhor a função educativa assumida pelo espaço infantil dos shopping centers. Se pensarmos em tal espaço levando em consideração as colocações desse autor, talvez possamos supor que: a função essencialmente educativa como única e exclusiva das escolas é uma idéia que está inserida numa concepção moderna de ordem. Nesse sentido, existem determinados regulamentos normativos muito bem definidos que classificam a função educativa como basicamente escolar. No entanto, atualmente, determinadas regularidades e prescrições que fixam a função educativa a um determinado bloco de poder, a um único lugar específico (à instituição escolar) vêm sendo substituídas pela mobilidade das forças de mercado que permitem o aparecimento de novas (e também móveis) ordens, através das quais a função educativa passa a ser atribuída também a outros lugares (como, nesse caso, a esse espaço infantil dos shopping centers). Mas isso não significa que a função educativa, uma vez atribuída a outros lugares, passará a ser exclusiva desses (e fixada nesses) lugares: da mesma forma que se atribui a função educativa a um determinado lugar, essa mesma função pode, sem maiores confusões, ser rapidamente descartada desse lugar e instalada em outros e diferentes lugares; e ela pode ser parte de muitos lugares ao mesmo tempo, ainda que tenha uma determinada instituição (a escola) como o local preferencial onde ela acontece. Isso permite uma distribuição dispersa e difusa da função educativa, exatamente porque o controle da sua ordem apresenta a mobilidade como principal característica. Mas, como enfatiza Bauman (ibid.), isso não quer dizer escassez de efeitos normalizadores: a normalização da função educativa está, tão somente, correspondendo com nossas novas formas gerais de organização e ordenação do mundo.     
Acredito que, tal como as pretensões modernas de controle e normalização disso a que chamamos infância, as práticas educacionais realizadas com crianças em outras instituições, que não a escola, pretendem também continuar normalizando – ou, se não pretendem, pelo menos, penso ser este o efeito a que chegam. Simultaneamente à constituição dos tempos e espaços modernos, a escola – e basicamente ela – produzia os sujeitos para viverem de acordo com os códigos sociais modernos. Na contemporaneidade, começam a aparecer outros locais onde se “capturam” as crianças – produzindo-as de determinada forma – dos quais o espaço infantil que, aqui, foi brevemente comentado é apenas um exemplo. 
A efetivação de práticas educacionais localizadas para além dos muros escolares me incita a considerar o contexto no qual o referido espaço infantil está situado: novas configurações de práticas educacionais que foram transferidas para dentro de instituições como os shopping centers que são, por excelência, locais destinados à realização de práticas comerciais – de compra, de venda, de troca, de consumo. Acredito que o fato de as crianças estarem também sendo formadas dentro de shopping centers está conectado à “poderosa” posição de importância que as forças de mercado têm ocupado nas nossas formas contemporâneas de organização social. Não é simplesmente por acaso que se começa a envolver as crianças em práticas educacionais num local como esse, que é, além de outras coisas, um local privilegiado de circulação de estratégias de mercado. 
Mas – vou novamente enfatizar –, ao fazer tal consideração, não estou sugerindo que a escola perca a legitimidade que tem enquanto o local onde a educação acontece. Portanto, não se trata de saber ou de prever se, daqui a algum tempo, a escola estará de tal modo enfraquecida a ponto de dar o seu lugar de realizar práticas educacionais a outras instâncias culturais. Trata-se, antes, tão somente, de começarmos a olhar para essas novas configurações e de começarmos a perceber que essas coisas, em conjunto com as práticas já existentes há muito tempo, também estão orientando os sentidos atuais de infância e, dessa forma, produzindo, moldando, fabricando, forjando, ensinando, educando as crianças para viverem num mundo em que a liberdade do mercado e do capital está, crescentemente, sendo colocada à frente de todas as outras liberdades.
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