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RESUMO 
 

 

UICAB-POOL, G. Representação da alimentação e do programa alimentar para crianças 
menores de 5 anos, na ótica dos seus responsáveis. 2008. 173 f Tese (Doutorado) – Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Pero, 2008. 
 
A alimentação da criança é uma necessidade e um direito que deve ser respeitado porque dela 
depende, em parte, o nível de saúde e desenvolvimento que poderá ter em sua vida adulta, na 
qual interferem fatores sociais e culturais que determinam a forma de alimentá-la. Portanto, 
torna-se relevante identificar as representações sociais que as reponsáveis pelo cuidado do 
menor de 5 anos têm em relação à alimentação e aos  componentes alimentares do Programa 
Oportunidades, considerando seu contexto social e cultural, desde o enfoque teórico das 
Representações, exposto por Quieroz (2000). Para tal, foi realizada uma investigação 
qualitativa, com abordagem antropológica, tipo etnográfica, baseada em observação 
participante e em entrevistas semi-estruturadas dirigidas à responsáveis pelo cuidado do 
menor, as quais pertencem ao módulo No. 8, da cidade de Tizimín, Yucatán, México. O 
trabalho de campo foi realizado durante os meses de janeiro a abril de 2008, tendo sido 
solicitado, previamente, o consentimento livre e esclarecido das responsáveis. As informações 
captadas foram transcritas e, posteriormente, foi realizada a análise de conteúdo, segundo o 
recomendado por Gómes (1993), resultando em duas categorias empíricas: 1) dar de comer e 
2) uma ajuda. Em relação à primeira, trata da forma como as responsáveis  representam a 
alimentação da criança menor de 5 anos, sobre a qual influenciam os escassos recursos 
econômicos que têm para adquirirem os alimentos, a falta de conhecimentos sobre aspectos 
específicos desta alimentação, as sabedorias culturais  que lhes são transmitidas por suas mães 
ou sogras, a propaganda maciça a que são submetidas para o consumo de alimentos 
industrializados e a informação proporcionada pelo pessoal de saúde, os quais, em seu 
conjunto, levam-nas a realizarem determinadas práticas e a valorizarem os alimentos que 
favorecem ou limitam a alimentação da criança. Em relação à cultura, sobressaem as práticas 
que não permitem uma alimentação saudável por não promoverem quantidade, qualidade e 
consistência adequadas de alimentos recomendados às crianças de acordo com suas idades. 
Tal situação, quando aliada às condições precárias em que vivem, faz com que as crianças 
permaneçam vulneráveis a apresentarem ou manterem-se em estado de desnutrição. Por outro 
lado, os componentes do Programa Oportunidades representam uma ajuda para elas, ao 
promoverem benefícios que possam ajudá-las a solucionar algumas necessidades 
apresentadas. No entanto, em relação à alimentação e saúde não tem sido possível alcançar os 
resultados esperados, visto que estes apoios são insuficientes para que a responsável possa 
promover uma alimentação saudável. Além disso, o próprio Programa apresenta limitações 
internas e problemas em sua forma de inserção, operacionalização e distribuição dos apoios. 
Finalmente, a metodologia utilizada permitiu alcançar os objetivos propostos ao compreender 
as responsáveis nesta complexa tarefa que realizam de alimentar as crianças menores de 5 
anos. 
 
Palavras chaves: Representações sociais. Cultura. Alimentação infantil. Programas 
alimentares 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

UICAB-POOL, G. Representation of food and the food program for children under 5 
years old according to their responsibles.173 f. 2008. Doctoral Dissertation – University of 
São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2008. 
 
Children’s food is a need and a right that should be attended to, because it is partially 
responsible for their health and development level when adults, influenced by social and 
cultural factors that determine the way they are fed. This makes it relevant to identify the 
social representations of the persons responsible for taking care of children under five years 
old in terms of food and the food components of the Opportunity Program, in view of its 
social and cultural context, based on Queiroz’ (2000) theoretical focus of Representations. A 
qualitative ethnographic study with an anthropological approach was carried out, based on 
participant observation and semi-structured interviews with 14 people responsible for taking 
care of children in module No. 8 of Tizimín, a city in the state of Yucatán, Mexico. The field 
research was carried out between January and April 2008, after obtaining the responsibles’ 
free and informed consent. The collected information was transcribed and then submitted to 
content analysis according to Gómes (1993), resulting in the following empirical categories: 
1) giving food and 2) help. The category giving food refers to how the responsible represent 
the food of children under five years old, influenced by their lack of economic resources to 
purchase food items, lack of knowledge on specific aspects of children’s food, cultural 
knowledge they receive from their mother or mother-in-law to feed the child, the strong 
propaganda they receive to consume industrialized foods and the information they receive 
from health professionals. All of these factors together make them perform certain practices 
and attribute value to food items that favor or limit the child’s food. With respect to culture, 
practices stand out which do not allow for healthy food by not providing foods in a quantity, 
quality and consistency recommended for children of their age, combined with the precarious 
conditions they live in. Thus, the children are vulnerable to or present malnutrition. On the 
other hand, the components of the Opportunity Program represent help, offering them benefits 
that can help them to solve some needs. However, in terms of food and health, they have not 
reached the expected results because this support has been insufficient for the responsible to 
be able to offer healthy food. At the same time, in the same Program, they present limits or 
problems related to how this support is inserted, put in practice and distributed. Finally, the 
adopted methodology permitted reaching the proposed goals by understanding the 
responsibles in this complex task of feeding children under five years old. 
 
Key words: Social representations. Culture. Child feeding. Food programs 

 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 

 

UICAB-POOL, G. Representación de la alimentación y del programa alimentar para 
niños menores de 5 años, bajo la óptica de sus responsables. 173f. 2008. Tesis (Doctorado) 
– Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Pero, 2008. 
 
 
La alimentación del niño es una necesidad y un derecho que debe ser cubierta porque de ella 
depende en parte el nivel de salud y desarrollo que pueda tener en su vida adulta, en la cual 
influyen factores sociales y culturales que determinan la forma de alimentarlos, por lo tanto se 
torna relevante identificar las representaciones sociales que tienen las responsables del 
cuidado del menor de 5 años en relación a la alimentación y los componentes alimentares del 
Programa Oportunidades, considerando su contexto social y cultural, desde el enfoque teórico 
de las Representaciones que plantea Quieroz (2000). Para ello se empleó una aproximación 
cualitativa con abordaje antropológico, tipo etnográfico, basado en observación participante y 
entrevistas semiestructuradas a 14 responsables del cuidado del menor, las cuales pertenecen 
al módulo No. 8 de la ciudad de Tizimín, Yucatán, México. El trabajo de campo se realizó 
durante los meses de enero a abril de 2008, solicitando previamente el consentimiento libre y 
esclarecido de las responsables. La información obtenida fue transcrita y posteriormente se 
realizó análisis de contenido según Gómes (1993) dando como resultado dos categorías 
empíricas: 1) dar de comer y 2) una ayuda. En relación a la categoría dar de comer es la forma 
como las responsables representan la alimentación del niño menor de 5 años, en la cual 
influyen los escasos recursos económicos que poseen para adquirir los alimentos, la falta de 
conocimientos en aspectos específicos de la alimentación del menor, la saberes culturales que 
les son transmitidos a ellas por parte de sus madres o sus suegras para alimentar al niño, la 
fuerte propaganda que reciben para el consumo de alimentos industrializados y la información 
que le brinda el personal de salud, todos en su conjunto le llevan a realizar determinadas 
practicas y darle valor a los alimentos que favorecen o limitan la alimentación del niño. En 
relación a la cultura sobresalen prácticas que no permiten una alimentación saludable al no 
proveer una cantidad, calidad y consistencia de los alimentos que se recomienda a los niños 
para su edad aunado a las condiciones precarias que viven, lo cual lleva a los niños a seguir 
estando vulnerables a presentar o estar en desnutrición. Por otra parte, los componentes del 
Programa Oportunidades representan para ellas una ayuda al brindarles beneficios que les 
pueda ayudar a resolver algunas necesidades que presentan, sin embargo en relación a la 
alimentación y salud no ha tenido los resultados esperados al ser estos apoyos insuficientes 
para que la responsable pueda brindar una alimentación saludable, además que dentro del 
mismo Programa presentan limitaciones o problemas en la forma de inserción, operación y 
distribución de los apoyos. Por último, la metodología empleada permitió alcanzar los 
objetivos planteados al comprender a las responsables en esta tarea compleja que realizan de 
alimentar a los niños menores de 5 años. 
 
Palabras claves: Representaciones sociales. Cultura. Alimentación infantil. Programas 
alimentares 
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A alimentação é um fenômeno complexo determinado por uma série de fatores 

sociais, culturais e econômicos, presentes na vida cotidiana de todas as pessoas; portanto, é 

uma necessidade vital. Sem dúvida, mesmo sendo imperativa para a reprodução biológica, a 

satisfação da fome se faz de diversas maneiras, segundo a situação geográfica, as normas e os 

valores associados aos alimentos, o momento, a idade, a acessibilidade e a disponibilidade de 

alimentos, entre outros fatores (BERTRAN; ARROYO, 2006). 

Nos primeiros anos de vida da criança, a alimentação mostra-se fundamental para 

o desenvolvimento em suas múltiplas dimensões e crescimento (TORRE; SALAS, 2006). 

Quando o consumo é insuficiente, gera, para a criança, um quadro de desnutrição. Isto implica 

que a criança pese menos que o normal para a sua idade, tenha um retardo no crescimento, 

esteja por causas preveníveis como diarréia, pneumonia, sarampo e malária, como causa 

subjacente à desnutrição e outros fatores (BLACK; MORRIS; BRYCE, 2003; LAWN; 

COUSENS; ZUPAN, 2005).  

Nos países em desenvolvimento, como é o caso do México, uma em cada quatro 

crianças menores de 5 anos pesa menos que o normal, o que significa que 146 milhões de 

crianças, menores de 5 anos, têm baixo peso. Os transtornos provocados pela desnutrição na 

infância são os mais lamentados pela sociedade, considerando que é nessa etapa que ocorre 

um maior impacto sobre o cérebro da criança, no qual foram produzidas alterações 

metabólicas, estruturais e irreversíveis. A fome e a desnutrição não são apenas conseqüências 

da falta de alimentos, mas também da pobreza, da desigualdade e das questões políticas 

(ORTIZ-ANDRELLUCCU; SERRA-MAJEM, 2007). 

No México, a maior prevalência de desnutrição infantil ocorre em famílias do 

meio rural. Por outro lado, no interior da família, existem grupos nos quais a desnutrição se 

apresenta com maior freqüência, com graves conseqüências. Esses grupos são representados 
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por crianças menores de 5 anos, particularmente de 4 a 24 meses de idade (MARTÍNEZ et al., 

1999).  

Ainda nesse país, de acordo com os resultados recentes do Encontro Nacional de 

Saúde e Nutrição, 2006 (ENSANUT) 472 890 crianças menores de cinco anos foram 

classificadas com baixo peso (5%); 1 194 805 com baixa estatura (12.7%) e, ao redor de 153 

mil crianças, com desnutrição aguda (1.6%), em todo o país. Em âmbito nacional, a 

prevalência das distintas formas de desnutrição, em crianças menores de cinco anos, diminuiu 

nas pesquisas sobre nutrição no período de 1988, 1999 e 2006. Entretanto, apesar das 

reduções observadas nos distintos indicadores de desnutrição, a prevalência de baixa estatura 

em menores de cinco anos permanece elevada e o número absoluto de crianças nessa 

condição aproxima-se de 1.2 milhões (12.7 %), o que é bastante preocupante. Cabe ressaltar, 

novamente, que se observa uma diferença entre as regiões geográficas do país e os extratos 

econômicos; a maior prevalência de desnutrição ocorre na zona rural, com cerca de 25.6%. 

Comparando-se ao norte-urbano (6.9%), esta diferença é 3.7 vezes maior; se comparada à 

média nacional, a qual é de 20%, a zona sul–rural supera em 5.6 %. Esta região geográfica e 

extrato econômico encontram-se no Estado de Yucatán, um dos estados do sul com maior 

prevalência de desnutrição infantil (OLAIZ et al., 2006). 

O problema da desnutrição tem prevalecido em Yucatán, como revelam os estudos 

arqueológicos de Márquez (1982), no qual o homem maia pré-hispânico, no período pré-

clássico, atingia uma estatura próxima à 1.70 cm; a diferença do período clássico, no qual se 

inicia um decréscimo na estatura de até 1.58 m para os homens e 1.52 a 1.45 m para as 

mulheres; decréscimo esse atribuído aos rigores e requerimentos nutricionais que levaram à 

construção das grandes cidades pré-hispânicas.  
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A desnutrição infantil encontra-se estreitamente relacionada à condição de pobreza 

das regiões, assim como ao local de residência das pessoas. Nos lugares em condições de 

pobreza, o risco de que as crianças apresentem desnutrição é três vezes maior do que naqueles 

onde há melhores condições econômicas. Isso sinaliza para as sérias restrições que as regiões 

pobres enfrentam para adquirir os alimentos necessários, de forma a satisfazer suas 

necessidades nutricionais básicas (HERNÁNDEZ et al., s.d.). 

No México, em meados de 1999 havia, em média, 97 milhões de mexicanos, dos 

quais 40 milhões (41.2%) viviam em situação de pobreza e 26 milhões (27.8 %) em pobreza 

extrema, ainda que alguns especialistas assegurassem que os pobres já eram maioria. Em 

2002, atingiam uma porcentagem de 53.7% do total da população e, de acordo com o Banco 

Mundial, 46.8% viviam em pobreza extrema. Estes dados preocupantes revelam a profunda 

desigualdade social e econômica na qual vive o país, situação que se torna ainda mais 

preocupante se considerarmos que, no terceiro informe de governo, o Presidente da República 

(2000 – 2006) declarou que a economia do México ocupa o nono lugar no mundo, o que não 

era realidade, de acordo com os dados apresentados (GÓNZALEZ, 2002). 

Em 2006, duplica-se o número de pessoas que vivem em extrema pobreza, ou seja, 

52 milhões, o equivalente a 53.7%. Diante deste aumento, foram elaborados alguns programas 

governamentais para combater a pobreza, os quais se dirigiam a determinados setores, 

considerados “prioritários” e às micro-regiões do país, nas quais a situação era ainda mais 

extrema. As categorias tradicionais de avaliação da pobreza começam a perder a capacidade 

de explicar a situação, na qual se encontravam esses seguimentos da população, que, segundo 

o Banco Mundial, sobrevivem com menos de um dólar por dia, chegando a um limite 

próximo à indigência, em todo meio rural (LUSTING, 1998; GONZÁLEZ, 2002). 
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Face aos problemas de alimentação e nutrição da população que vive em situação 

de pobreza, o México tem uma longa história de implementação de programas e políticas 

direcionadas a melhorar a nutrição dos grupos vulneráveis, ou seja, a resposta social 

organizada diante desta problemática e também as conjunturas econômicas e sociais do país, 

incluindo o componente de avaliação dos mesmos (RODRÍGUEZ, 2007). 

Estas estratégias implementadas no México, de forma a diminuir a alta prevalência 

da desnutrição, iniciaram-se em 1922, permanecendo até o momento, sem, no entanto, 

alcançar os objetivos desejados. Assim constitui-se em uma das metas mais importantes de 

saúde pública. Entre as estratégias implementadas estão a criação de um sistema de subsídios 

aos consumidores (que abrange desde os desjejuns escolares até a criação da Companhia 

Nacional de Subsistências Populares (CONASUPO) e criação de um sistema de subsídios aos 

produtores, por meio de diversas agências interligadas. Estes dois tipos de programas 

beneficiam, em especial, a população de zonas urbanas, entretanto, as populações rurais 

marginais também receberam benefícios em menor proporção; atualmente, há o 

desenvolvimento do Programa Oportunidades, anteriormente chamado Progresa, um 

programa com enfoque integral, implementado pelo Governo Federal, em 1997, abrangendo, 

aproximadamente, 300.000 regiões, de baixa economia nas áreas rurais (SEPÚLVEDA et al., 

2007).  

O principal objetivo do programa Oportunidades é romper a transmissão da 

pobreza de uma geração à outra e, sobretudo, estabelecer as bases para que tal mudança seja 

permanente, obtendo, assim, melhora na qualidade de vida e no bem estar da população 

beneficiária. Devido à estreita relação entre as condições de nutrição durante a infância para o 

desenvolvimento motor e cognitivo, uma das estratégias fundamentais para atingir os 

objetivos, é a prevenção da desnutrição e a promoção de programas de bem estar ao longo da 

vida, por meio de um ótimo estado de nutrição e saúde. O programa vem desenvolvendo 
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estratégias específicas para melhorar o estado nutricional da população beneficiária, 

focalizando grupos populacionais mais vulneráveis, assim como as pessoas mais vulneráveis 

do local (gestantes, lactantes e crianças menores de dois anos) (NEUFELD, 2007). 

Em 2005, o Programa Oportunidades abrangia cerca de cinco milhões de regiões 

de baixo nível econômico, o equivalente a aproximadamente 25% do total das regiões, 

considerando áreas rurais e urbanas. Tal programa proporciona a transferência de dinheiro às 

mulheres como incentivos financeiros para adotem condutas preventivas de saúde e nutrição e 

também como um estímulo para que as crianças não abandonem a escola. 

As famílias não recebem esses benefícios sem que freqüentem, com regularidade, 

as clínicas de saúde, onde recebem assistência de saúde e nutrição. O programa também 

distribui suplementos alimentares a todas as crianças de 6 a 23 meses de idade e aos de baixo 

peso, de 2 a 4 anos, nas residências selecionadas. O suplemento é uma mistura de leite em pó, 

açúcar, vitaminas e minerais, de diferentes sabores, que, após a adição de água, produzem um 

suplemento com a consistência de um purê. As famílias das crianças selecionadas são 

providas de quantidades de suplemento que possibilitem uma dose diária com os seguintes 

grupos alimentares (porcentagem segundo as recomendações dietéticas dos Estados Unidos 

para crianças de 1 a 3 anos): 15% de energia, 36% de proteína e 100% de ferro, zinco, ácido 

fólico e vitaminas A, E, C e B12. O custo médio de cada porção diária é de, 

aproximadamente, 0.09 dólares (SEPÚLVEDA et al., 2007). 

As famílias participantes deste Programa Oportunidades são selecionadas segundo 

um questionário sócio-econômico, aplicado pelo pessoal do Programa Oportunidades, o qual 

avalia as condições para determinar quais locais serão beneficiados. Os direitos das senhoras 

titulares desse Programa relacionados à alimentação da criança menor de 5 anos são: 

- apoio financeiro para melhorar a alimentação 
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- suplemento alimentar Nutrisano à crianças de 6 a 23 meses e de 2 a 5 anos, com 

 problemas de desnutrição 

 

As suas corresponsabilidades são:  

- assistir às aulas de saúde programadas 

- práticas de autocuidado de saúde  

- a titular deve destinar o recurso financeiro para melhorar a alimentação de seus 

filhos 

- as crianças menores de 5 anos devem consumir o suplemento todos os dias. 

(MÉXICO. Secretaría de Desarrollo Social, 2007). 

 

Este ponto apresenta controvérsia porque só são proporcionados dois pacotes 

mensalmente e, muitas vezes, as mães fornecem os suplementos aos seus outros filhos, 

fazendo com que as crianças focalizadas não consumam as quantidades diárias necessárias. 

Entre as críticas realizadas a este programa, está o fato de destinar as ações diretamente a 

membros de comunidades identificadas em pobreza extrema, sendo considerada, portanto, 

uma política de saúde seletiva, no sentido de que o benefício que se obtém está fora do 

alcance de muitas outras pessoas da comunidade, com necessidades similares (BARQUERA 

et al., 2001).   

No município de Tizimín, Yucatán, o programa Oportunidades beneficia as 

famílias selecionadas e um problema que se apresenta é a alta prevalência de desnutrição 

(40%) nas crianças inseridas nesse programa. Apesar da obtenção de benefícios, o problema 

da desnutrição permanece, observando-se uma diferença mínima no que se refere à nutrição, 

entre crianças inseridas ou não no referido programa (LÓPEZ; PADRÓN, 2005). 
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De todo o exposto, é relevante o desenvolvimento da presente investigação de 

forma a identificar se os aspectos culturais estão desempenhando um papel predominante na 

alimentação da criança. 

De acordo com Modena (1990), para se chegar a uma boa alimentação, devem ser 

considerados os padrões culturais que a cercam, o tipo de relações familiares, o estímulo 

psicológico e sensorial das crianças, dentre outros fatores. Sob essa perspectiva, estudos 

recentes têm avançado na compreensão do contexto de desnutrição de crianças (MODENA, 

1990; ROSADO et al., 1999). Assim, faz-se necessário considerar que o alimento tem um 

caráter simbólico que se diferencia de acordo com a idade, situação social e outras variáveis.  

Para todas as faixas etárias, há um tipo de alimentação considerada apropriada, 

com características variadas em relação ao sexo e aos papéis sociais. Existe um processo de 

socialização que busca mostrar o comportamento alimentar mais pertinente aos diferentes 

segmentos da sociedade. Não obstante, estas questões são influenciadas pelo poder aquisitivo 

dos segmentos sociais e pelas oscilações entre comer aquilo que é ditado pela cultura e aquilo 

que é preconizado como saudável (RAMALHO; SAUNDERS, 2000). Estas questões 

necessitam serem conhecidas de forma a entender também o problema da desnutrição. 

 

Assim, diante da problemática apresentada, formulam-se as seguintes questões 

para investigação: 

 

→ Como a alimentação da criança menor de 5 anos é representadas pelos 

responsáveis pelo seu cuidado, de acordo com seu contexto social-cultural, em 

Tizimín, Yucatán? 
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→ Que significados atribuem os responsáveis pela criança menor de 5 

anos aos componentes alimentares do programa Oportunidades: apoio 

financeiro, suplementos alimentares, assistência a prática de auto-cuidado e 

retornos médicos, em Tizimín, Yucatán? 
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1.1 Justificativa 

 

“Las flores que hoy se ven fueron las semillas del ayer” 

 

 

A importância do estudo da alimentação de crianças menores de 5 anos é relevante 

porque, no futuro, elas serão adultos e o nível de saúde que terão dependerá da forma como 

foram alimentadas, das oportunidades de desenvolvimento e do estilo de vida que tiveram. 

Além disso, durante esta etapa, são muito dependentes das pessoas que delas cuidam, mais 

vulneráveis à doenças e requerem mais atenção e carinho. Ao mesmo tempo, neste período, 

adquirem mais conhecimentos, fortalecem hábitos, valores e costumes que, juntos, vão 

contribuir para seu desenvolvimento pessoal. 

Nesse sentido, Uauy e Castillo (2001) referem que a alimentação durante os 

primeiros anos de vida, tanto intra útero como nos primeiros dois anos, influencia na saúde e 

nutrição em todas as idades posteriores à infância e também na fase adulta. A curto prazo, tem 

interferências no desenvolvimento cerebral, crescimento de modo geral, metabolismo dos 

nutrientes e no desenvolvimento. A longo prazo, destacam-se interferências na capacidade 

cognitiva, no rendimento escolar, na resistência imunológica, na disponibilidade para o 

trabalho físico e intelectual e na prevenção de enfermidades crônicas não transmissíveis como 

diabetes, obesidade, doenças coronarianas, hipertensão arterial, câncer, acidentes vasculares e 

envelhecimento. Portanto, uma criança que não tenha uma alimentação correta pode ter 

alteradas algumas funções desde as primeiras etapas da sua vida, sendo que seus efeitos 

podem, potencialmente, deixar sequelas não recuperáveis, ainda que recebam, tardiamente, 

intervenções nutricionais. Isso, sem dúvida alguma, terá implicações em suas vidas futuras, ao 

limitá-las de oportunidades.  
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Outra justificativa para este estudo fundamenta-se no fato de que formas de 

alimentação, preferências e recusas a alguns alimentos estão fortemente condicionadas à 

aprendizagem e às experiências vividas nos cinco primeiros anos de vida. Como mencionam 

Osorio; Weisstaub; Castillo (2002), é nesta etapa que a criança incorpora a maioria dos 

hábitos e práticas alimentares de uma comunidade, sendo que o responsável por este cuidado 

(mãe, avó ou outra pessoa) é quem julga o que é fundamental à criança em termos de 

educação e transmissão de hábitos alimentares.  Sendo assim, deve estar centrada, nesta 

pessoa, a transmissão de conhecimentos educativos preventivos que permitam identificar, 

precocemente, os problemas de saúde relacionados à alimentação (recusas alimentares, 

desnutrição, obesidade, entre outros). 

Assim, Busdiecker; Castillo; Salas (2000) mencionam que a criança aprende a 

comer, principalmente, por meio da responsável, a qual, por sua vez, adquiriu, de forma 

verbal, conceitos sobre alimentação de sua mãe (que, neste caso, pode ser a avó da criança), o 

que determina uma transmissão cultural por via feminina. Estes conhecimentos são utilizados 

pela mãe no momento de alimentar seu filho, de acordo com os valores, crenças, costumes, 

símbolos e representações que tem sobre os alimentos e o preparo dos mesmos. Por exemplo, 

as representações que ela tem sobre o corpo ideal da criança podem corresponder a alguém 

obeso e, assim, seu padrão de alimentação seguirá esta percepção; desta forma, a quantidade 

oferecida de alimentos tenderá a ser maior do que a recomendada, forçando a criança a não 

deixar o prato vazio. 

Por esses motivos, o presente estudo torna-se relevante, abordando inclusive as 

questões antropológicas que permitem entender os comportamentos, significados e valores 

atribuídos pelos responsáveis no que se refere à alimentação e programas alimentares à 

criança menor de 5 anos, de acordo com o seu contexto social e cultural. Entende-se que a 

cultura exerce influência em diversos aspectos da vida das pessoas e, nesse sentido, suas 
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implicações são importantes nas questões de saúde e atenção à mesma, devendo ser 

considerada nas políticas dos programas de alimentação (VIEIRA, 2002). 

Nesse sentido, conhecer quais são as representações que têm as responsáveis, a 

equipe de saúde e os demais atores envolvidos, permite realizar intervenções em benefício da 

criança mais condizentes às suas necessidades e ao seu contexto cultural, uma vez que, 

atualmente, a ênfase da atenção à saúde está mais direcionada à esfera física (biológica), 

minimizando o aspecto cultural e social e gerando uma situação que limita o conhecimento 

dos reais motivos das ações dos responsáveis.  

Desta forma, pretende-se potencializar os programas alimentares existentes com 

ações que, culturalmente, sejam mais aceitas, assim como valorizar a possibilidade de 

incorporar, gradativamente, o consumo de alimentos nativos, com alto valor nutritivo e ao 

alcance dos recursos econômicos. Aguirre (1997), pioneiro nos estudos de antropologia em 

nutrição, ressalta, desde 1955, a importância de considerar a alimentação como um complexo 

composto cultural, no qual os alimentos têm relação uns com os outros, de tal forma que o 

aumento, a redução ou a mudança de algum deles interfere no aproveitamento do outro. 

Assim, o problema nutricional das comunidades indígenas e rurais não pode ser resolvido 

apenas pela substituição de alimentos, sendo necessário realizar estudos de natureza cultural 

que permitam melhor compreendê-las. 

A utilização do referencial teórico das representações sociais para estudos de 

alimentação e programas alimentares da criança menor de 5 anos permitirá que a equipe de 

saúde compreenda as relações sociais criadas, fomentadas, reproduzidas e transformadas pelas 

responsáveis por seu cuidado. Tal como lembra Minayo (1995), as representações podem ser 

consideradas matéria- prima para análise do contexto social e também para a ação pedagógica 

– política de transformação, pois retratam a realidade. Nessa perspectiva, a mediação 

simbólica é compartilhada com uma determinada comunidade social que possui uma mesma 
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tradição (BIRMAN, 1991). Assim, as transformações das representações sociais não são 

responsabilidade única do setor saúde, mas, entre os objetivos deste setor, está o zelo pela 

população e, portanto, tem um papel muito importante nas mudanças de concepções e na 

conformação de outras que possam favorecer a saúde da criança (PELCASTRE- 

VILLAFUERTE; GARRIDO-LATORRE, 2001). 

Por fim, considera-se que outra importância deste estudo reside no fato de que, até 

o momento, não há investigações, em Tizimín, com abordagem cultural e qualitativa, a qual 

se reveste de importância ímpar, considerando que a população é composta por várias 

comunidades rurais, de origem étnico maia, as quais necessitam ser compreendidas em suas 

práticas alimentares e valorizadas de forma a reafirmarem as importantes ações desenvolvidas 

no sentido de minimizar o problema da desnutrição infantil, assim como transformar outras 

ações, observando seus valores e crenças culturais, em benefício da saúde da criança. Isso 

requer o planejamento de estratégias educativas e ações que possam ser compreendidas e que 

façam sentido para as responsáveis, de forma que se sintam parte delas, refletindo em uma 

maior participação e no acolhimento das recomendações nutricionais e de saúde. Espera-se 

que, no futuro, tais estratégias e ações beneficiem as crianças menores de cinco anos, de 

outros distritos e municípios do Oriente do Estado que compartilham características sociais e 

culturais. 

.
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OBJETIVO GERAL: 

 

 

Identificar as representações sociais atribuídas pelos responsáveis pelo cuidado da 

criança menor de 5 anos, à alimentação e ao programa alimentar, na cidade de Tizimín, 

Yucatán, considerando seu contexto sócio-cultural.  

 

Objetivos específicos:  

 

• Identificar os significados atribuídos à alimentação pelos responsáveis pelo 

cuidado da criança menor de 5 anos. 

• Caracterizar os saberes, hábitos e práticas culturais existentes sobre 

alimentação da criança menor de 5 anos. 

• Identificar a relação que os responsáveis pelo cuidado do menor de 5 anos 

estabelecem entre a alimentação e as condições de saúde da criança. 

• Analisar o significado atribuído pelos responsáveis pela criança menor de 5 

anos aos componentes alimentares do programa Oportunidades, a saber: apoio 

financeiro, suplementos alimentares, práticas de auto-cuidado e retorno 

médico. 
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3.1 Antropologia e Representações Sociais 

 

 

Esse projeto insere-se em uma abordagem antropológica, a qual busca 

compreender o significado das representações de uma sociedade que possui determinados 

valores. Os instrumentos fundamentais da antropologia são estudar o outro e a cultura, a qual 

expressa a forma como a diferença é pensada e como o outro é concebido. Assim, a cultura 

deve ser entendida como o conjunto de regras que orienta e imprime significado às práticas de 

uma determinada sociedade. A antropologia ocupa um lugar privilegiado no estudo das 

representações culturais, as quais constituem, juntamente com as condutas, seu objeto, 

considerando a religião, mitologia, ideologia das instituições sociais ou econômicas que 

desempenham uma função importante nas representações sociais (MARTÍNEZ et al., 1993; 

CERES; RIVAS; AGRA, 2000). 

A cultura, por seu caráter simbólico, é considerada a forma pela qual determinado 

grupo social estabelece critérios para classificar as coisas e atribuir-lhes um significado. 

Segundo essa concepção, a cultura é sempre arbitrária, pois cada grupo pode atribuir um 

significado diferente a um mesmo objeto ou fenômeno. Trata-se de uma espécie de código 

compartilhado por um determinado grupo, conformado por diferentes dimensões, as quais  

encontram-se interligadas, compreendendo a própria cultura. Da mesma forma, a cultura pode 

ser concebida como a lente por meio da qual vemos e atribuímos sentido ao mundo social. 

Retomando as palavras de Geertz (1989), a cultura é a tela de significados tecida pelo homem, 

a partir da qual ele concebe o mundo onde se encontra imerso (CERES; RIVA; AGRA, 

2000). 
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As representações sociais orientam grande parte das análises antropológicas e é, 

por meio delas, que é possível estabelecer a especificidade social em contraposição à 

individual. O conceito de representação social tem sua origem em Durkhein (1996), que a 

define como a forma segundo a qual as pessoas pensam e atuam, determinada por fatores 

sociais. Esse autor enfatiza que as representações sociais não se constituem na síntese das 

representações individuais, pois essas são elaboradas a partir de um certo consenso social. 

Portanto, para esse autor, a tradicional dicotomia individuo/sociedade é falsa, pois as 

categorias fundamentais do pensamento são de origem social. Refere ainda ser impossível 

separar os indivíduos da sociedade na qual estão inseridos; da mesma forma, é impossível 

conceber uma sociedade sem que essa se manifeste por meio de indivíduos concretos. 

Assim, conhecer a visão dos sujeitos implica aproximar-se de suas representações 

à realidade, para, em seguida, analisar como a dinâmica da interrelação das mesmas reproduz 

e produz modos de ação sobre a realidade; formam um sistema que permite conhecer as 

distintas versões da realidade, por estarem carregadas de significados e, por meio dessas 

significações, podemos interpretar as expressões das pessoas, integrando a análise da 

pertinência, a participação social e cultural dos sujeitos. Por esta razão, as representações 

sociais necessitam ser estudadas, mediante a articulação de elementos individuais, sociais, 

cognitivos que integrem a linguagem e a comunicação.  

Laplantine (2004) é outro autor que estuda as representações sociais, segundo uma 

abordagem antropológica, definindo-a como o encontro de uma experiência individual com 

modelos sociais, segundo um modo de apreciação particular do real. Trata-se de saber que 

significados são atribuídos pelas pessoas de uma dada sociedade ou de um grupo social sobre 

um determinado segmento ou de toda sua existência. É uma interpretação organizada em 

relação estreita com o social e que se torna, para aqueles que a ela aderem, a própria 
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realidade. A representação que cada um de nós faz acerca da saúde nos permite pensá-la, 

impedindo-nos, ao mesmo tempo, de ver o que, justamente, outras representações explicam. 

Para Queiroz (2000), as representações sociais constituem-se em um tipo de saber 

socialmente negociado, contido em um censo comum, em uma dimensão cotidiana, a qual 

confere às pessoas uma visão de mundo, orientando-as nos projetos de ação e nas estratégias 

desenvolvidas em seu meio social. 

A partir do conhecimento das representações sociais, podemos chegar aos aspectos 

subjetivos que implicam a cristalização do singular por meio dos intercâmbios simbólicos, no 

seio de uma cultura. Ou seja, a subjetividade não pertence a uma ordem meramente 

individual, mas, sim, aquela que se produz de forma associada às condições particulares onde 

ocorre a reprodução dos sujeitos em um tempo e em um espaço social (MASCOLONI, 2002). 

É importante destacar a relevância de que se revestem os aspectos subjetivos, de forma que a 

desnutrição poderia ser a resultante de uma complexa ordem de relações entre fatores 

ambientais, culturais e sociais.  

 

3.2 Alimentação e cultura 

 

A saúde e o desenvolvimento fundamentam-se, basicamente, em uma adequada 

alimentação. Kaufer (1995) e autores como Modena (1990) têm assinalado, que ainda que os 

recursos econômicos sejam fundamentais para uma boa alimentação, também devem ser 

considerados os padrões culturais encontrados ao seu redor, assim como a seleção de 

alimentos que constituem a dieta habitual de uma sociedade. Há fatores intervenientes de 

acesso, mas também de familiaridade, gosto, tradição, valores pragmáticos e simbólicos, os 

quais determinam, em boa parte, a aceitação dos mesmos.  
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A alimentação é um objeto de extrema complexidade, com potencial para 

mobilizar distintas áreas do saber: a epidemiologia, a economia, a sociologia, a antropologia, 

a nutrição, a história, a psicologia, as disciplinas tecnológicas, dentre outras. Cada uma 

produz, a partir de suas perspectivas e principais problemáticas, uma série de dados que 

permite estudar as grandes tendências de consumo, as relações entre alimentação e saúde, a 

diferenciação social e cultural das práticas, entre outras possibilidades (POULAIN, 2003). 

Para Canesqui (1988), alimentar compreende vários domínios, a saber: 1) a 

natureza própria e adaptada para uso do homem; 2) comestível, conforme a procedência e 

produção do alimento e do modo como pode ser consumido; 3) qualidades dos alimentos no 

que diz respeito aos seus efeitos sobre o corpo e a mente da pessoa. Nessa ideologia, 

interligam-se o pensamento de dois sistemas: um classificatório, incorporado nos pontos 1 e 

2, e outro etiológico, referido no ponto 3, comportando classificações dos alimentos em “forte 

ou fraco; quente ou frio, saboroso ou não saboroso”. Este último sistema ressalta o valor ou 

qualidade da dieta tendo, como referência, os efeitos produzidos sobre o corpo ou o equilíbrio 

bio-psíquico, os quais envolvem todas as avaliações sobre os modos como os alimentos são 

transformados em “comida”. 

Lifschitz (1997) acrescenta que, no processo de alimentação, o conhecimento 

envolve diversas mediações entre o homem e a natureza, desde os utensílios confeccionados e 

utilizados, aos saberes construídos sobre a forma de preparo. Sem dúvida que o fogo 

possibilitou ao homem a utilização de vários alimentos que, até então, não podiam ser 

consumidos.  

A alimentação desempenha funções fisiológicas essenciais à sobrevivência 

humana, sendo um dos principais processos que condicionam a saúde. Portanto, a relação 

entre alimentação e saúde é uma das dimensões que envolvem o consumo dos alimentos, pois 

está inserida nas práticas sociais e associada às condições materiais da vida, aos afetos, ao 
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simbólico e aos rituais; dessa forma, são construídas e apreendidas nas relações sociais 

(ROTEMBERG, 1999). Ainda segundo esse autor, o tipo de alimento, comida, preparo e 

horário são aspectos importantes que imprimem marcas, de forma muito diferenciada, entre os 

grupos sociais. Assim, a alimentação diferencia-se de acordo com a idade, estado de saúde e 

situação social; em todas as idades, encontramos prescrições e proibições, segundo as 

representações e os significados dos alimentos, considerando não apenas o grupo de idade, 

mas, também, as classes sociais, conforme lembra o referido autor. 

 

Alimentação infantil e cultura 

 

A alimentação e a nutrição infantil são processos bio-culturais, ou seja, têm uma 

base biológica como substrato para os processos metabólicos, mas são moldadas pela cultura. 

Nos primeiros anos de vida, a alimentação é crucial para o desenvolvimento humano, onde 

confluem questões sociais, práticas sócio-culturais da criança até a dinâmica dos mercados de 

alimentos infantis, incluindo as regulamentações estatais e a complexa mercadotecnia, 

subjacente à publicidade desses produtos (TORRE; SALAS, 2006). 

As crianças, necessariamente, dependem dos adultos para sobreviverem; são a 

base biológica da criança, componentes indissociáveis da cultura humana, por meio da qual 

também são reproduzidos os valores, atitudes e condutas de uma sociedade, no sentido de 

convertê-las em pessoas (SÁNCHEZ, 2003). Nesse sentido, é inevitável alimentar os bebês, 

mas existem normas culturais para isso, adotando as práticas alimentares do grupo social aos 

quais pertencem, em especial, o núcleo familiar, que assume um papel fundamental no 

desenvolvimento de tais hábitos (GARINE, 2002). 
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O pessoal de saúde reconhece a importância do contexto cultural nas práticas de 

alimentação infantil de diversas maneiras, entre elas, ao considerar que o cultural tem um 

peso relativo muito superior ao que possa ter em outras idades da vida e que “higiene” e 

“alimentação” são os fatores culturais mais reconhecidos ainda que, geralmente, sejam 

descritos como “falta” de cultura (ALLUÉ, 2000). 

 

Alimentação e cultura maia 

 

No que se diz respeito às características de alimentação, típicas da região sudeste 

do país, Luna-Reyes (1992) menciona que essa possui grandes características que fazem com 

que seus habitantes identifiquem-se, de uma forma peculiar, comparativamente a outros 

estados do país e, particularmente, na questão da cultura alimentar em Yucatán, considerando 

possuírem uma sólida unidade cultural, com características e expressões próprias. 

No México existe uma grande variedade de alimentos, dependendo da região do 

país. Assim, no caso da alimentação yucateca, a qual pertence à região sudeste da República 

Mexicana, conhecida e prestigiada a nível nacional, com características próprias quanto ao 

preparo e utilização de condimentos especiais que sempre foram utilizados livremente na 

alimentação peninsular: o açafrão, o urucum, as azeitonas, as alcaparras, as nozes, as ameixas 

secas, a semente de abóbora, pimenta habanero, e grandes variedades de pimentas, a cebola e 

o repolho, a banha de porco, o azeite de oliva e numerosas ervas e vegetais, os quais conferem 

uma grande versatilidade aos seus pratos, tanto os triviais como os mais sofisticados, 

oferecidos em festas, celebrações e ocasiões especiais (ÁVILA-CISNEROS, 1998). 

Esse mesmo autor se refere à extensa gama de vegetais disponíveis: batatas, 

batatas doces, bananas, chuchu, abóboras, repolho, beterraba, cenouras, acelgas, chaya, 

gergelim, laranja agria, rabanetes, tomates, pepinos, abacates, assim como o famoso “salpicão 
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de rabanetes” o “chiltomate, (feito com tomate asado moído, farinha de sementes de abóbora 

e coentro” e muitas outras salsas e temperos. Esses pratos são quase todos, mestiços, com 

grande influência espanhola, árabe e cubana. São preparados com condimentos e espécies da 

própria região ou importados de seus países de origem, como os já mencionados. Os 

condimentos mais utilizados são pastas feitas com diversos ingredientes como o urucum, a 

cebola e outros, os quais são moídos e dão uma cor vermelha, preta, ou branca, preparados de 

maneira caseira, pelas mesmas senhoras que o vendem nos mercados. Todos são muito 

utilizados para o preparo de alimentos de maneira comum. 

Prossegue ainda, relatando que, na atualidade, há uma grande variedade de pratos, 

os quais chamamos de cozinha yucateca, procedentes de diversos locais da região, como por 

exemplo: puchero (sopa de frango e legumes), potajes (ensopados de lentilhas, legumes e 

carne), feijoada, lombos e frango de diversas maneiras, ovos mexidos, lingüiça, pibinales 

(maçaroca de milho cozida com lenha debaixo da terra), cochinita pibil (carne de porco feita 

com pasta vermelha e cozida também debaixo da terra, com folhas de banana), tamales 

(pamonhas salgadas), caldos, pão de cação (feito com tortilha de milho, feijão moído, peixe 

de cação e molho de tomate), e outros alimentos preparados com pescados, ovas, patas de 

caranguejos, pâmpano à escabeche (tipo de peixe). Entre os pratos feitos principalmente à 

base de milho estão: salbutes, codzitos, papadzules, pimes; todos pratos típicos do estado de 

Yucatán. 

Outra característica peculiar dos hábitos alimentares yucatecas consiste na 

tendência em seguir um esquema de periodicidade semanal nos pratos a serem cozidos, por 

exemplo: puchero e cochinita pibil, aos domingos; feijoadas, às segundas-feiras; potajes ou 

caldos, às terças; buchada e outros, na quarta; frango ou peixes na quinta; pescados e 

mariscos, às sextas; guisados de carne de vaca, aos sábados (HOIL-SANTOS, 1992).  
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Assim, cada sociedade tem uma cultura própria e peculiar e, considerando que 

existem inúmeras sociedades, há também inúmeras culturas, distintas entre si, em maior ou 

menor grau. De todo exposto, o retorno à cultura na qual tem lugar a vida cotidiana do 

homem e da família é vital e, nesse aspecto, a alimentação tem um papel essencial (ÁVILA-

CISNEROS, 1998). Desta forma, torna-se importante compreender a diferença entre comida e 

alimento, pois cada sociedade estabelece o modo de perceber o alimento, dependentemente 

das diferenças entre os segmentos sociais, em função da relação corpo – alimento – trabalho 

(ROTEMBERG, 1999). 

 

Saberes, hábitos e práticas culturais 

 

Os hábitos alimentares estão estreitamente relacionados às condições de acesso aos 

alimentos, considerando-se a posição das pessoas, o processo de produção social, que varia 

em cada cultura. Tudo o que é permitido ingerir, assim como o que é proibido, constitui-se em 

uma linguagem de classificação social da alimentação (ROTEMBERG, 1999). Para Vargas e 

Romeiro (1992), os grupos sociais criam suas estratégias de transferência de saber, sua 

aprendizagem. Em cada caso específico, a alimentação é assimilada, desde a infância, pelo 

contato com os avós, pais e comunidade, o que orienta o trabalho da pessoa, sua participação 

na família e na vida social. 

O alimento ajuda a delinear a identidade individual e de classe e, talvez por isso, 

os hábitos e práticas alimentícias são tão fortes, pois expressam um estar no mundo. Ao 

mesmo tempo, isso é contraditório com a modernidade, com a urbanização e com a 

industrialização, pois existem alimentos que estão sendo incorporados à alimentação das 

classes populares. Exemplos disso são sopas instantâneas, iogurtes infantis, bolachas doces, 

leites em caixa, os quais são de fácil preparo e ingestão e, portanto, mais consumidos quando 
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comparados aos alimentos como a soja e outros com alto valor proteico, os quais encontram 

resistência para seu consumo (ROTEMBERG, 1999). 

Esse mesmo autor refere ainda que, sem dúvida alguma, que a propaganda e a 

publicidade contribuem muito para que estes alimentos sejam mais consumidos. Deve-se 

considerar e pensar o porquê destas seleções, considerando que os consumidores não são 

passivos, pensam, refletem e desejam. Acrescenta que alguns alimentos não têm caráter 

simbólico, mas vão ao encontro de um desejo, de uma aspiração que estão além de seu valor 

nutricional. É a aspiração de ascensão social, sendo que, por meio do consumo destes 

alimentos, atingem determinado status social. Alimentos ricos do ponto de vista nutricional, 

muitas vezes, ainda que pareça contraditório, são descartados pelas camadas mais pobres. 

Atualmente, o consumo sofre influência de uma oferta muito diversificada de alimentos, 

principalmente no que se refere à população que reside na cidade, comparada àquela que vive 

na área rural. 

Destaca ainda esse autor a importância de se compreender as representações 

moldadas na vida cotidiana da população, pressupondo que há um conjunto de 

conhecimentos, crenças e práticas alimentares que desempenham papéis em momentos 

históricos. Sabe-se que o componente cultural e sua estrutura são parte importante na 

construção do saber em nutrição, com tendência à reconstrução das práticas sociais. Desta 

forma, há concordância que as decisões de consumo não apenas individuais, pois se aprende a 

comer, a saborear os alimentos, sendo, o paladar, construído histórica, cultural e socialmente. 

Além disso, o consumo dos alimentos, seu custo, normas de alimentação e paladar são 

critérios influenciados pela cultura. 

Sob esta ótica, as práticas alimentares são compreendidas segundo a seleção, o 

consumo, a produção, o modo de preparo, de distribuição, de ingestão e de acordo com o que 

se planta, se compra, se come, como, onde, com que freqüência, em qual horário, em qual 
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combinação e com quem se ingere. Tudo isso articulado como parte das práticas sociais 

(ROTEMBERG, 1999). 

Outro aspecto é a seleção de alimentos que ocorre em determinadas sociedades, 

entre os diferentes recursos acessíveis e comestíveis; esta seleção é explicada por razões 

técnicas, econômicas e de saúde, mas também por questões de gosto e paladar, status de 

determinados alimentos, ritos, crenças, modos de organização da sociedade ao longo da 

história. Os comportamentos sócio-culturais são complexos: o estabelecimento de categorias 

para os diferentes alimentos, as prescrições e proibições, os ritos à mesa, a culinária, entre 

outros  estruturam a alimentação cotidiana. As diferentes utilizações, ou seja, a composição, o 

horário, a freqüência de refeições diárias são codificadas (CONTRERAS, 1993). 

Os hábitos alimentares não atendem apenas às necessidades fisiológicas, mas 

também àquelas de caráter simbólico, cujo significado se dá na convivência das relações 

sociais. Daniel e Cravo (1989) acrescentam que na sociedade humana, assim como em todas 

as classes sociais, os rituais fazem parte das relações humanas, tais como aniversários, 

batizados, casamentos, cerimônias religiosas, relações de amizade, entre vizinhos, reuniões 

políticas, de negócios. Todas elas caracterizam relações de troca a partir do alimento. 
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3.3 Alimentação da criança menor de 5 anos 

 

Para falar da alimentação da criança com menos de 5 anos, é necessário definir 

alguns conceitos, segundo a Norma Oficial Mexicana 043 (NOM-043, 2006) (MÉXICO. 

Secretaria de Saúde, 2006): 

i) Alimentação: o conjunto de processos biológicos, psicológicos e sociológicos relacionados 

à ingestão de alimentos, mediante o qual o organismo obtém a média dos nutrientes 

necessários, assim como as satisfações intelectuais, emocionais, estéticas e sócio-culturais, 

indispensáveis à vida humana plena;  

ii) Alimentação correta: a dieta que, de acordo com os conhecimentos reconhecidos no tema, 

atende às necessidades específicas das diferentes etapas de la vida, promovendo, nos meninos 

e meninas, o crescimento e o desenvolvimento adequados; 

iii) Dieta: o conjunto de alimentos e pratos consumidos a cada dia; constituem a unidade de 

alimentação; 

iv) Dieta correta: deve atender às seguintes características: 

a) Completa - Que contenha todos os nutrientes, recomendando-se incluir, em cada 

refeição, alimentos dos 3 grupos. (ver Anexo A. grupo de alimentos e Anexo B Figura 

do prato do bem comer: grupos de alimento) 

b) Equilibrada - Que os nutrientes tenham proporções adequadas entre si. 

c) Inócua - Que seu consumo habitual não implique em riscos para a saúde, sendo isenta 

de microorganismos patogênicos, toxinas e outros fatores de contaminação; 

consumida com moderação.  

d) Suficiente - que contenha  nutrientes, de tal forma que as crianças cresçam e se 

desenvolvam de maneira esperada. 

e) Variada - que inclua diferentes alimentos, de variados grupos. 
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f) Adequada - que esteja de acordo com o gosto e a cultura de quem a consome e 

adequada aos seus recursos econômicos, sem que isso signifique que devam ser 

relegadas suas outras características. 

 

As recomendações da NOM-043 para alimentação da criança menor de 5 anos, de 

acordo com a sua idade, conforme o Quadro 1 são (MÉXICO. Secretaría de Salud, 2006): 

 

Grupo de idade menor de seis meses 

• Deve ser destacado que o crescimento é um dos fatores que aumentam as necessidades 

nutricionais da criança. 

• Deve-se incentivar para que o lactante alimente-se exclusivamente de leite materno, 

com livre demanda, até o quarto ou sexto mês de vida e, se possível, após essa idade, 

além de outros alimentos, manter a amamentação materna até um ano de vida. 

• Deve-se orientar que, durante a amamentação exclusiva, não é necessário oferecer 

nenhum outro líquido (Anexo C: Alternativas para Aleitamento Materno e 

Substitutos). 

• Deve-se enfatizar as vantagens do leite materno diante dos substitutos, assim como 

ressaltar os riscos do uso inadequado de utensílios para seu preparo. (Anexo C: 

Alternativas para Aleitamento Materno e Substitutos). 

Grupo de idade de seis a oito meses 

• Deve-se enfatizar que a criança, além do leite materno, deve receber outros alimentos 

preparados de forma adequada, a partir do quarto ou sexto mês de vida (Anexo D: 

Recomendações para iniciar a iniciar o desmame; Anexo E: Fontes de nutrientes; 

Anexo F: Recomendações para o preparo, consumo e conservação dos alimentos). 
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Grupo de idade de nove a doze meses 

• Deve-se orientar que, antes de amamentar a criança, a ela deve ser oferecido o mesmo 

alimento consumido pelo restante da família, adequando o preparo, os utensílios, a 

quantidade e as refeições (3 refeições principais e 2 rápidas), de acordo com suas 

necessidades. Recomenda-se o uso de pequenas tigelas, copos e colheres de sopa para 

ingestão de líquidos, em vez de mamadeiras. 

• Deve-se orientar a família para que proporcione um ambiente afetivo para a criança, 

no horário de sua alimentação, assim como permitir-lhe experienciar os estímulos 

sensoriais proporcionados pelos alimentos, incluindo sua manipulação. Também 

orienta-se que respeitem, dentro do razoável, seus gostos, preferências e expressões de 

saciedade. 

Grupo de idade de um a quatro anos e onze meses 

• Deve-se orientar a família para que proporcione um ambiente afetivo para a criança, 

no horário de sua alimentação, assim como permitir-lhe experienciar os estímulos 

sensoriais proporcionados pelos alimentos, incluindo sua manipulação. Também 

orienta-se que respeitem, dentro do razoável, seus gostos, preferências e expressões de 

saciedade. 

• Deve- se orientar que nessa etapa a criança diminua sua ingestão diária, considerando 

que o crescimento se desacelera. O alimento deverá ser oferecido em pequenas 

porções, concedendo-lhe tempo suficiente para ingeri-lo. 

• Deve-se incentivar que ofereçam à criança a mesma comida que a família consome, 

adequando, às suas necessidades, as porções, o número de refeições (3 refeições 

principais e 2 rápidas) e os utensílios. 
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Quadro 1 - Esquema de Alimentação da criança menor de 5 anos (MÉXICO. Secretaría 

de Salud, 2006) 

 

IDADE 

COMPLETA 

ALIMENTOS A 

INTRODUZIR 

SELEÇÃO E PREPARO 

 

0-4 ou 6 meses 

(0-17 ou 26 semanas) 

Amamentação materna 

exclusiva 

 

A partir de 4 ou 6 meses 

(semana 18 ou 27) 

Verduras e frutas  

 

Purês 

A partir de 5 meses 

(semana 22) 

Cereais 

 

Mingau 

A partir de 6 a 7 meses Legumes e carnes  Picados 

A partir de 8 a 12 meses Lácteos, ovo e pescados * Picados e pedaços pequenos 

*Deve-se assegurar não existirem antecedentes familiares de alergia ao alimento; desta forma, introduzi-lo após 
os 12 meses. 
 

3.3.1 Nutrição 

 

O estudo da nutrição como ciência vem se desenvolvendo desde o século XVIII, 

principalmente por meio das interrelações entre os nutrientes, os papéis biológicos e a 

determinação das necessidades dietéticas. Há um predomínio do enfoque técnico em 

detrimento do social e cultural (BOSI, 1988; POLIGNANO, 1988). Assim, é necessário 

pensar em nutrição e alimentação como um fenômeno social, psíquico, afetivo e cultural, 

indissociável (FISCHELER, 1993). “Comer” é um fenômeno social e cultural, ainda que a 

“nutrição” seja um tema fisiológico e de saúde, em qualquer etapa da vida. (CONTRERAS, 

2000).  

Atualmente, estudos sobre nutrição são realizados de forma a ampliar seu 

conceito, entendendo-a como uma relação do homem com o alimento, a qual faz parte de uma 

cultura e de uma organização social. Desta forma, o estudo da nutrição é compreendido a 
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partir da contribuição de várias áreas do conhecimento, das ciências biológicas e humanas. Da 

mesma forma, pode-se dizer que ela estuda a relação homem - natureza – alimento, ou seja, 

desde as relações de produção até as de consumo e utilização do alimento. Trata-se de uma 

relação complexa, que envolve aspectos estruturais, ideológicos e simbólicos. Assim, busca-

se a integridade da relação entre o biológico e o social, pois ambos são componentes da 

alimentação humana e da compreensão da nutrição em sua totalidade (CONTRERAS, 2000). 

Fischeler (1993) menciona que o homem é atraído a consumir uma variedade de 

alimentos para satisfação de suas necessidades metabólicas e para ajuste às mudanças e 

adaptações do meio. Por outro lado, na busca de adaptação e inovação, arrisca-se a consumir 

alimentos desconhecidos. Sob esta perspectiva, o homem é construído e colocado no mundo 

pela alimentação e, ao mesmo tempo, o alimento é construído e utilizado pela ação do 

homem, a partir da cultura. O ato de nutrir, fatores genéticos, bioquímicos, fisiológicos e 

termodinâmicos estão relacionados a padrões culturais, sociais, econômicos, morais, 

religiosos, simbólicos e afetivos. 

Concordando com Ypiranga (1989), acrescentamos que o estado de nutrição e as 

práticas alimentares passam pelo conhecimento do homem, em sua natureza biológica, 

psicológica, cultural e social, na esfera individual e coletiva, assim como a compreensão do 

alimento envolve o conhecimento de suas formas de produção, distribuição, conservação, 

custos, processos físico – químicos e suas transformações para a alimentação humana. 

Compreende-se que estas relações ocorrem em condições históricas e culturais, próprias de 

cada sociedade. 
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3.3.2 Desnutrição  

 

Na desnutrição infantil, além da insuficiência de alimentos, intervêm, geralmente, 

outras circunstâncias associadas à situação de pobreza extrema, como a falta de acesso à água 

potável e recursos sanitários que acarretam, como conseqüência, as doenças infecciosas e 

diarréias que levam a uma rápida perda de peso. Sem dúvida que, na maioria dos países da 

América Latina, a manifestação mais habitual da fome e da pobreza extrema entre as crianças 

é a desnutrição crônica (insuficiência moderada ou grave de altura, de acordo com a idade ou 

retardo no crescimento). Sua gravidade concentra-se no acúmulo das conseqüências da falta 

de uma alimentação e nutrição adequadas durante os anos mais críticos do desenvolvimento 

físico e psicomotor das crianças, dados seus efeitos negativos, em grande parte, irreversíveis 

(HERNÁNDEZ et al., s.d.). 

De acordo com esses autores, a desnutrição infantil e a incidência de enfermidades 

são condições com estreita relação com o estado de pobreza e má saúde. Disso decorre que a 

prevalência da desnutrição seja mais freqüente entre as populações que se encontram em 

maior nível de pobreza e marginalidade. Nesse sentido, a desnutrição, no México, continua 

apresentando-se como um fenômeno predominantemente rural, onde a pobreza soma-se à 

falta de informação e às dificuldades de abastecimento enfrentadas pelas populações mais 

afastadas. Em lugares em condições de pobreza, o risco de que as crianças apresentem 

desnutrição crônica é três vezes maior que nos locais com mais recursos. Isto expressa as 

sérias restrições enfrentadas pela população de locais pobres para adquirir os alimentos para 

satisfação de sua necessidade; todos estes fatores incidem nos altos níveis de desnutrição.  

Os estudos realizados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública revelam que a 

prevalência da desnutrição, medida como um déficit no crescimento linear para crianças com 

idade menor que cinco anos, alerta para a séria ameaça que isto representa para o 
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desenvolvimento da população mexicana e, particularmente, para as crianças, no início da 

infância (MÉXICO. INSP, 2001). 

Segundo Hernández et al. (s.d.), as limitações agravam-se nos locais pobres, de 

áreas rurais, principalmente as mais isoladas e dispersas, onde há um menor abastecimento de 

produtos alimentícios. Acresce-se a esta situação o círculo perverso má alimentação - 

enfermidade- desnutrição, muito difícil de ser rompido porque ainda é necessário consolidar 

práticas de saúde preventivas e reforçar o acesso aos serviços básicos de saúde. Mencionam 

ainda a relação entre a incidência da desnutrição e o nível de escolaridade da mãe: um maior 

nível de escolaridade implica melhores possibilidades de evitar uma situação de desnutrição 

nos filhos. As mães com maior escolaridade possuem mais informação para melhorarem a 

dieta de suas famílias, para reconhecerem sinais precoces de desnutrição e também estão mais 

preparadas para tomarem decisões de forma a combater as doenças (por exemplo, suspender 

os alimentos, quando há diarréia).  

Smith e Haddad (1999) referem que este grupo populacional tem maior 

conhecimento sobre a importância de uma vigilância sistemática do estado nutricional das 

crianças. Ao contrário, nos locais onde há maior carência econômica- zona rural, estão os 

menores níveis de escolaridade das mães, potencializando o vínculo pobreza – desnutrição. 

Por outro lado, Gómez de León (1996) ressalta que os locais onde as mulheres têm 

maior número de filhos são os que apresentam um risco maior de que uma ou mais crianças 

sofram de desnutrição. Nestes lugares, os menores enfrentam uma situação que podemos 

denominar como “competição pelos recursos escassos do lugar”, na qual os mais novos têm 

desvantagem. 

Segundo Trejo e Jones (2002), os recursos individuais e familiares nem sempre 

são suficientes para enfrentar a pobreza, convertendo-se em uma “enfermidade endêmica”, da 

qual é difícil sair, o que tem representa sérias implicações sobre o progresso e bem-estar da 
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população, uma vez que ambos os aspectos dependem, em grande parte, da saúde e 

desenvolvimento que configuram uma sociedade. 

Para Mascoloni (2002), as condições de vida levam os grupos a tornarem-se 

"vulneráveis", assim denominados porque sofrem com a precariedade de trabalho e 

fragilidade nas relações. Incluem os pequenos trabalhadores, independentes e assalariados 

precários, trabalhadores intermitentes do campo ou da cidade, fora do sistema coorporativo e 

que não se beneficiam de suas garantias, ou seja, têm instabilidade crônica,dadas suas 

impossibilidades de completa inserção na produção. Cada uma destas condições leva a 

população, em especial, as crianças, a padecerem de desnutrição. 
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Desenho e sujeitos do estudo: 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo etnográfico. Qualitativo porque buscou 

compreender idéias, significados e representações atribuídos por responsáveis por menores de 

5 anos a respeito da alimentação e programas alimentares, o que seria difícil apreender por 

meio de outra metodologia. O desenho é do tipo etnográfico que, de acordo com o referido 

por Woods (1987), busca descobrir o que as pessoas crêem, quais são seus valores, quais suas 

perspectivas, suas regras de conduta, o que define suas formas de organização, quais papéis 

desempenham os integrantes do grupo, quais são seus problemas, o que os motiva, a forma 

como se desenvolvem e transformam cada esfera do cotidiano das pessoas. Nesse sentido, 

esta investigação buscou compreender os significados e interpretações atribuídos pelos 

responsáveis por crianças menores de cinco anos, por meio de sua linguagem, seus costumes e 

crenças a respeito da alimentação. 

Foi definido como responsável pelo cuidado ao menor de 5 anos, aquelas pessoas 

que se encarregam de preparar os alimentos, alimentar e cuidar da criança durante a maior 

parte do tempo; podem ser mães, pais, irmãos, tias, avós e outras. 

A metodologia qualitativa não se baseia em critério numérico para chegar à 

representatividade, mas parte do pressuposto de que uma amostra ideal é aquela que 

possibilita aprofundar, abarcar as múltiplas dimensões e obter diversidade do problema 

investigado. O número de entrevistas realizadas seguiu o critério de saturação teórica das 

categorias, o qual se refere ao momento em que não emerge nada novo para a compreensão do 

fenômeno estudado, sendo que os dados tornam-se repetitivos, ou seja, quando o 

conhecimento adquirido pelo investigador no campo estudado seja compreendido, segundo a 

lógica interna do grupo (MINAYO, 2005). 
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A amostra foi intencional porque buscou por responsáveis pelos menores de cinco 

anos, desde que as crianças atendessem às seguintes características: a) idade da criança 

(menores de 6 meses, de 6 meses a 24 meses e maiores de 24 meses, antes de completar 5 

anos); b) grau de nutrição da criança (normal ou com desnutrição leve à grave) o qual foi 

obtido novamente ao pesar e medir as crianças ao momento de fazer as entrevistas, a fim de 

testar o grau nutricional no qual se encontram; c) escolaridade do responsável pelo menor 

(alfabetizada e analfabeta) e d) beneficiária ou não do programa alimentar Oportunidades. 

Foram realizadas duas entrevistas, havendo a necessidade de uma combinação mínima das 

características mencionadas acima, até que se fosse obtida a saturação teórica. 

De acordo com as características definidas, foi elaborada um formulário “guia”, 

com a finalidade de verificar se todas as condições estavam atendidas e, em seguida, houve 

consulta à base de dados do microdiagnóstico da Unidade de Saúde, 2007, do Módulo N. 8 de 

Tizimín, de forma a identificar os menores de 5 anos e seus responsáveis que atendessem às 

mencionadas características para convidá-los a participar do projeto. Essa base de dados é 

atualizada anualmente e concentra informações socio-demográficas e de saúde de toda a 

população pertencente ao módulo No. 8 e, aos quais, se promove atenção primária na Unidade 

de Saúde. 

Uma vez identificados, estes responsáveis foram visitados em seus domicílios e 

convidados a participar do projeto, explicando-lhes o objetivo e entregando o Termo de 

Consentimento Livre Informado; da mesma forma, foram informados que teriam plena 

liberdade para participar ou não do projeto e que, se desejassem, poderiam retirar-se a 

qualquer momento, sem que isto prejudicasse o acesso ao serviço de saúde, ao qual têm 

direito. 
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A participação foi voluntária, sem que tivessem recebido qualquer remuneração. 

Nos casos em que o responsável não desejou participar do estudo, o mesmo foi substituído 

por outro, com características similares: idade da criança, seu grau de nutrição, escolaridade 

do responsável e se era ou não beneficiário do Programa Oportunidades. 

 

4.1 O cenário do estudo e observância à sua dimensão ética  

 

Os participantes, responsáveis pelo cuidado do menor, foram pessoas que residem 

no Módulo 8, da Cidade de Tizimín, Yucatán, México, localizado na parte norte da cidade, 

formada por 68 lotes, com uma população estimada em 3,765 habitantes, onde predominam as 

seguintes características: a) famílias que vivem em pobreza extrema ou pobreza, b) com 

empregos informais ou eventuais, c) analfabetas ou com baixa escolaridade, e d) como um 

dado particular, neste local existe uma mescla de comportamentos urbanos e rurais, por 

encontrar-se localizado na periferia da cidade. Esta população é atendida na Unidade de 

Saúde da Faculdade de Enfermagem, da Universidade Autônoma de Yucatán, em convênio 

com a Secretaria de Saúde de Tizimín. 

Os dados foram coletados por meio de observação participante e entrevistas semi-

estruturadas, durante o período de janeiro a abril de 2008; as transcrições das entrevistas 

foram realizadas simultaneamente à coleta dos dados, dando início à análise.  

Este projeto, de acordo com o REGULAMENTO DA LEI GERAL DE SAÚDE 

EM MATÉRIA DE INVESTIGAÇÃO PARA A SAÚDE do México, contida no título II, 

capítulo I, artigo 17, é considerado de risco mínimo de investigação porque foram utilizadas 

opiniões de pessoas a respeito de um tema específico. No mesmo título e capítulo, foi 

respeitado o artigo 20, ao apresentar, por escrito, o Termo de Consentimento Informado, o 

qual explicava sobre a participação na investigação e sua possibilidade de livre escolha, sem 
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coação alguma. Por outro lado, de acordo com o título Segundo, dos Aspetos Éticos da 

Investigação em Seres Humanos, no Capitulo I, foi garantido, aos participantes, a 

confidencialidade e o anonimato. 

 

4.2 Recursos Básicos Utilizados 

 

Técnicas de levantamento de informações:  

 

A observação participante e as entrevistas semi-estruturadas foram realizadas 

segundo a metodologia de RAP (da sigla, em inglês: Rapid Assessment Procedures, 

procedimentos de avaliação rápida). Tal metodologia foi delineada com enfoque 

antropológico, de forma que o estudo da eficácia dos programas de atenção primária de saúde 

e as relações entre os usuários e os provedores pudessem nortear a condução de avaliações 

rápidas de padrões de comportamento de saúde. Da mesma forma, possibilita uma descrição 

detalhada das técnicas antropológicas básicas. Seu enfoque difere da antropologia tradicional, 

considerando que requer um curto período de tempo para o trabalho de campo e centraliza a 

investigação em um pequeno número de temas específicos, como provedores de atenção à 

saúde e locais (SCRIMSHAW; HURTADO, 1988). 

 

Observação participante: 

 

Esta técnica é definida como um processo por meio do qual se mantém a presença 

do observador em uma determinada situação social, com a finalidade de realizar uma 

investigação científica. O observador está em relação direta com os observados e participa de 
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da vida dos mesmos, em seu cenário cultural, para a coleta de dados; desta forma, o 

observador é parte do contexto observado (MINAYO, 2005). 

De acordo com Malinoswki (1978), há uma série de fenômenos de suma 

importância que não podem ser registrados apenas com a utilização de perguntas ou 

questionários, uma vez que devem ser observados em sua plena realidade. A esses fenômenos 

podemos chamar de imponderáveis da vida real. Pertencem a esta classe de fenômenos: a 

rotina de trabalho cotidiano da comunidade, os detalhes do cuidado ao corpo, a forma como 

preparam os alimentos e se alimentam, os diálogos e a vida social durante este preparo, os 

sentimentos de amizade, hostilidades e empatias entre as pessoas, entre outros. 

A observação participante proporcionou informação complementar às entrevistas e 

focou a identificação de práticas diárias relacionadas a antes, durante e depois da alimentação 

do menor, quais tipos de alimentos foram consumidos pelas crianças com menos de 5 anos, 

horários, quantidades e o envolvimento familiar percebido antes, durante e depois da 

alimentação.Utilizamos, para isso, um guia de observação participante, previamente 

elaborado (Apêndice B, Formulário de observação participante). As informações obtidas 

foram anotadas em um diário de campo, durante e imediatamente após a observação. A fim de 

apreender os diferentes momentos relacionados à alimentação do menor de 5 anos (café da 

manhã, almoço e jantar), foram realizadas várias visitas aos locais, solicitando, durante a 

primeira, autorização dos responsáveis para participação no estudo e explicando no que este 

consistiria. Posteriormente, foram realizadas as entrevistas semi-estruturadas, de acordo com 

o dia e hora indicados pelos responsáveis. A observação foi feita em dois locais, os quais 

foram escolhidos porque neles vivia mais de um menor de 5 anos, por compartilharem 

semelhanças sócio-econômicas com o restante dos participantes e, por fim, porque a diferença 

entre eles estava no fato de um ser beneficiado pelo programa Oportunidades e, o outro, não. 
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Entrevistas semi-estruturadas:  

 

A entrevista é um dos procedimentos mais usuais no trabalho de campo e, por 

meio dela, o investigador busca obter informações contidas na linguagem dos atores sociais. 

A entrevista não significa uma conversação neutra, uma vez que se apresenta como um meio 

para coletar os dados relatados pelos atores focalizados, os quais vivem determinada realidade 

(CRUZ, 1993). Por meio das entrevistas, buscou-se compreender as representações atribuídas 

pelos responsáveis pelos menores à alimentação e aos componentes alimentares do Programa 

Oportunidades: apoio financeiro, suplemento alimentar, práticas de auto-cuidado e retorno 

médico. 

Durante o desenvolvimento da entrevista, foi utilizada um formulário temático, 

previamente elaborado, contendo os seguintes temas (Apêndice C, Formulário de entrevista 

semi-estruturada): 

• alimentação do menor de 5 anos 

• principais saberes, hábitos e práticas que ocorrem ao redor da alimentação do menor 

de 5 anos 

• relação entre a alimentação e a saúde do menor de 5 anos 

• significados atribuídos aos componentes alimentares do Programa Oportunidades: 

apoio financeiro, suplemento alimentar, práticas de auto-cuidado e retorno médico. 

 

As entrevistas foram gravadas com prévia autorização dos participantes, 

garantindo-lhes o anonimato e confidencialidade; foi lhes explicado que esse material seria 

destinado apenas para fins do estudo e seu acesso restrito ao pessoal relacionado à 

investigação. As entrevistas tiveram uma duração aproximada de 1:30 min. a 2:00 horas. 
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Este projeto foi aprovado nos Aspectos Éticos, pelos Serviços de Saúde de 

Yucatán, Jurisdição Sanitária No. 2, Centro de Saúde Urbano de Tizimín (Anexo G, Comitê 

de Ética em Pesquisa). Em todos os casos, o consentimento informado obtido foi verbal 

(Apêndice A, Termo de Consentimento Livre Informado) 

 

4.3 Processo de Análise dos dados: 

 

Esta etapa ocorreu desde o momento da elaboração do projeto, envolvendo a fase 

de construção do trabalho de campo, em um movimento e confronto permanentes entre as 

reflexões teóricas e o material empírico. Portanto, a apresentação dos dados e sua 

interpretação são resultado deste movimento de análise (GOMES, 1993). 

Os dados coletados a partir das entrevistas gravadas foram transcritos, assim como 

os registros das observações. A análise implicou na organização do material, dividindo-o em 

partes, buscando as tendências, convergências e divergências. Os dados foram confrontados 

com o marco teórico, em um movimento de complementariedade entre o teórico e o empírico; 

assim, a análise de conteúdo, segundo Minayo (2005), é o termo genérico utilizado para 

análise dos dados. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1988), a análise do conteúdo pode ser 

interpretada a partir de abordagens quantitativas ou qualitativas. Neste estudo, optou-se pela 

análise qualitativa porque havia necessidade de uma análise intensa do material empírico, 

buscando aprofundar as conexões internas, ultrapassando a aparência dos fatos e situações 

imediatas, articulando-os em um contexto social e cultural onde se desenvolvem. Outra 

finalidade da análise de conteúdo é descobrir o que há por trás dos conteúdos visíveis, indo 

além das aparências do que está sendo comunicado (GOMES, 1993). 
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A informação coletada foi agrupada por categorias, entendidas como conceitos que 

contém os elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam. As 

categorias utilizadas foram no sentido de estabelecer classificações e, assim, trabalhar com 

elas, significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de 

incluir todos esses aspectos. Este tipo de procedimento, de modo geral, pode ser o mais 

utilizado em qualquer tipo de análise de investigação qualitativa (GOMES, 1993). 

 

Passos para análise de dados de conteúdo: 

São os seguintes, segundo recomendações de diferentes autores, concordantes 

entre si (TRIVIÑOS, 1990; GOMES, 1993; MINAYO, 2005). 

 

Primera etapa: Pré- análise: 

1. Este momento requer que o investigador entre em contato direto e intenso com o 

material de campo (entrevistas e observações), deixando-se impregnar pelo seu 

conteúdo. As entrevistas foram ouvidas várias vezes, transcritas e lidas para 

organização, assim como as observações foram revistas, de forma repetitiva, a fim de 

construir categorias de análise. 

 

Segunda etapa: exploração do material  

2. Consiste, essencialmente, em uma estratégia classificatória da informação para 

agrupá-la em categorias – processo de redução do texto à palavras e expressões 

significativas.  

Para esta etapa, nos apoiamos no Programa Atlas-ti versão 4.2 (programa de 

computador recomendado para investigações qualitativas) (MURH, 1997). Nele, 

identificaram-se e recortaram-se os discursos relevantes dos responsáveis pelo cuidado 
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do menor de 5 anos, de acordo com as categorias estabelecidas, a partir do formulário 

de entrevista semi-estruturada: alimentação, saberes, hábitos e práticas de alimentação 

do menor de 5 anos, relação entre alimentação e saúde, significado atribuído pelos 

componentes ao programa alimentar Oportunidades: apoio financeiro, suplemento 

alimentar, práticas de auto-cuidado e retorno médico (Apêndice C, Formulário de 

Entrevista Semi-estructurada).  

Em relação ao Programa alimentar Oportunidades, esta informação foi analisada tanto 

em famílias beneficiárias deste programa como naquelas que não o são porque, apesar 

de não receberem a ajuda, conhecem o Programa por comentários de vizinhos ou de 

familiares que são beneficiários e, portanto, o conhecem e podem externar seus pontos 

de vista sobre o mesmo. Além disso, as observações transcritas foram classificadas por 

categorias, segundo o formulário de observação (Apêndice B, Formulário de 

Observação Participante). 

 

Terceira etapa: interpretados 

3. Nesta etapa, há interpretação do conteúdo subjacente manifestado, ao considerarem-se 

as ideologias, tendências ou outras características que estejam sendo analisadas. 

Da mesma forma, foram confrontados pontos convergentes e divergentes das 

categorias de análise, tanto das entrevistas como das observações, de forma a buscar 

correspondência entre o que era dito e feito. Posteriormente, as categorias foram 

discutidas à luz dos conceitos teóricos. Por último, estabeleceu-se conclusões com 

base nos resultados do estudo, os quais são apresentados em um conjunto de 

informações e discursos relevantes, obtidos em cada uma das categorias. Ao término 

de cada discurso estará sinalado com a letra E que significa entrevista y n, o número 

da entrevista realizada. 
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Neste momento, serão apresentados os resultados do estudo, os quais estão 

divididos em duas partes principais:  

1. O cenário do estudo, condições em que vivem as responsáveis e as crianças 

menores de 5 anos 

2. Compreensão das representações da alimentação e programas alimentares, 

segundo a ótica das responsáveis, por meio de análise de categorias 

empíricas:  

2.1 Dar de comer – contém os significados que as responsáveis atribuem à 

alimentação, saberes, hábitos e práticas que realizam ao alimentar a 

criança menor de 5 anos, assim como a relação que estabelecem entre 

alimentação e saúde da criança. 

2.2 É uma ajuda – refere-se ao significado que as responsáveis atribuem aos 

componentes alimentares do programa Oportunidades. 
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5.1 O cenário do estudo 

 

 

As condições sociais e econômicas nas quais vivem as responsáveis pelas crianças 

são similares, uma vez que todas carecem de recursos econômicos para atender às suas 

necessidades básicas de alimentação, saúde, educação e moradia. Vivem em condições de 

pobreza e pobreza extrema e se destacam por serem pessoas humildes, sinceras e cordiais. 

 

O cenário do estudo foi organizado em três fases: 

a) Características sociodemográficas das famílias  

b) Características sociodemográficas das responsáveis pelo cuidado da criança menor de 

5 anos 

c) Características da alimentação do menor 

 

Cada uma destas características contém os atributos das 14 famílias que 

participaram do estudo, os quais podem ser diferentes do restante da população alvo e¸ 

portanto, não se pretende generalizar os resultados. Foram analisadas todas estas 

características ainda que, a princípio, não tenham sido planejadas todas elas, consideradas 

também relevantes para uma melhor compreensão dos contextos social e cultural destas 

crianças. Outra razão para esta análise, deve-se ao fato de que, no momento de realizar as 

entrevistas e observações, estas características eram mencionadas pelas responsáveis como 

atributos de fortalecimento ou de limitação à alimentação da criança.  

Entre as 14 responsáveis pelo cuidado, 13 são mães que as alimentam e delas 

cuidam; apenas um menor era cuidado por sua avó. As idades das responsáveis variaram entre 

21 e 50 anos. 
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a) Características sociodemográficas das famílias 

 

Entre as características sociodemográficas, encontra-se o tipo de família, a qual 

pode ser nuclear ou expandida; a nuclear é conformada pelos pais e filhos dependentes e, a 

extendida, inclui os avós, sogros, tios, primos, entre outros (PELCASTRE-VILLAFUERTE et 

al., 2006). 

Nesta característica, destaca-se que a família expandida, comparada à nuclear, tem 

um papel importante na alimentação, considerando que, de acordo com o observado e 

apreendido nas entrevistas, este tipo de família pode apoiar-se economicamente de maneira 

positiva, compartilhando gastos relacionados à alimentação, além de conseguir organizar-se 

para a compra de alimentos, seu preparo, dar de comer e cuidar das crianças, constituindo-se, 

assim em um apoio para a responsável. Essa situação está em concordância com os resultados 

obtidos por Pelcastre-Villafuerte et al. (2006), ao mencionarem que as crianças com nutrição 

adequada se diferenciavam por viverem em famílias extensas e, aquelas com desnutrição, em 

famílias nucleares, uma vez que as primeiras contam com outros familiares para apoiá-las 

economicamente no que se refere a alimentos (arroz, bolachas, macarrão). Além disso, este 

modelo permite maior cooperação, otimizando o tempo e facilitando a realização de tarefas 

cotidianas. 

Por outro lado, ressalta-se ainda que, viver em una família extensa, nem sempre 

representa um fortalecimento, considerando que, durante as entrevistas, as responsáveis 

referiram ter problemas com suas sogras, o que, infelizmente, também tem implicações na 

alimentação da criança. Essa situação lembra a mencionada por Medina; Merlo; Rugerio 

(2007), ao afirmarem que os processos de socialização, no caso de uma família extensa 

(sogros), afetam toda a família na medida em que a mãe não toma decisões a respeito da 
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educação e saúde dos filhos e também porque aumentam os riscos de adquirirem padrões de 

disfunção familiar. 

Também foi observada outra característica que tende a favorecer a alimentação 

adequada a todas as crianças: o número de pessoas que trabalham na família - um maior 

número de familiares que sustentem o gasto familiar aumenta as possibilidades de prover os 

alimentos às crianças e, nesse sentido, concorda-se com Friedeman (1995), ao referir que as 

famílias compartilham, entre seus membros, suas potencialidades e fragilidades, assim como 

os significados e conhecimentos que têm sobre si próprias e sobre sua realidade.  

Outra circunstância considerada foi o lugar onde trabalha a pessoa que está 

encarregada da manutenção, nesse sentido, as responsáveis mencionaram que o fato do pai 

ou avô trabalhar na mesma cidade é uma vantagem porque ajudam no cuidado da família e na 

alimentação da criança ao realizarem ações como prover, ocasionalmente, outros alimentos 

(frutas, iogurte, comidas típicas, especialmente, aos sábados, domingos e em dias festivos), 

além de darem apoio ao cuidado das crianças e para a tomada de decisões. 

Por outro lado, nas famílias nas quais o pai trabalha fora da cidade ou do estado, 

vindo para casa apenas uma vez por semana ou a cada quinze dias, as responsáveis se vêem 

obrigadas a tomar decisões sozinhas, a buscar pelo que dar de comer aos seus filhos, 

dispondo, muitas vezes, de recursos financeiros limitados que deveriam ser usados durante 

uma ou até duas semanas, além de terem que resolver os problemas que, eventualmente, 

possam surgir.  

Esta situação adversa coloca estas crianças em condições de maior risco de 

sentirem fome ou terem menos oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e 

intelectual, uma vez que precisam ajudar nas atividades domésticas. Este cenário assemelha-

se aos resultados apresentados por Pelcastre-Villafuerte et al. (2006), ao referirem que as 

crianças de comunidades rurais ajudam no cuidado de seus irmãos menores e nas tarefas de 
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casa, no futuro, minimizam ou eliminam a possibilidade de freqüentar a escola; tal situação as 

deixa em desvantagem quando comparadas à outras crianças, o que, sem dúvida alguma, terá 

repercussões em sua vida futura, ao terem menos oportunidades de trabalho, mantendo-se, 

assim, na pobreza e reproduzindo o mesmo ciclo de vida nas famílias que, eventualmente, 

vierem a constituir. Cabe ressaltar que esta situação foi observada em uma família que tem 6 

filhos, sendo que nenhum deles estudava; os meninos viajavam com o pai para trabalhar e as 

meninas ficavam em casa, ajudando a mãe nas tarefas domésticas e cuidando dos irmãos 

menores. 

Aliado a estas circunstâncias, foi encontrado que alguns pais que trabalham fora da 

cidade apresentam problemas de alcoolismo, isso afeta, de maneira direta, a alimentação das 

crianças e da família; não fornecer o dinheiro para a compra de alimentos, durante todo o 

tempo em que está bebendo, o que pode durar de dois até quinze dias, faz com que as 

responsáveis tenham que buscar por diversas estratégias no sentido de prover alimentos aos 

seus filhos, tais como pedir dinheiro emprestado, pedir fiado, realizar pequenos trabalhos fora 

de casa, solicitar ajuda a vizinhos ou familiares que vivem próximos de forma a dar ao filho, 

pelo menos, feijão e tortilhas de milho, para que comam até que o pai volte a trabalhar e lhes 

dê dinheiro. Sem dúvida que esta situação repercute não apenas na alimentação da criança, 

como traz, à responsável, uma sobrecarga de problemas econômicos, familiares e emocionais. 

Ruiz e Andrade (2005) mencionam que baixas condições sócioeconômicas e alcoolismo dos 

pais aumentam a probabilidade de disfunção familiar, de forma que os filhos, ao se casarem, 

reproduzam os mesmos padrões de vida que vivenciaram em suas famílias, ao tomarem, como 

modelos, seus pais. No que se refere aos filhos homens, eles começam a beber muito 

precocemente como uma forma de enfrentar os problemas e, as mulheres, têm uma atitude 

passiva, de resignação e, provavelmente, irão casar-se com um homem com atitudes 

semelhantes às de seu pai. Esse modelo pode ser adotado como uma forma de vida, passando 
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de uma geração para outra. Estas condições foram observadas em duas responsáveis 

participantes e que são irmãs; ambas são analfabetas, vivem uma união livre, os pais de seus 

filhos são alcoolistas, têm filhos com desnutrição severa e, no caso de uma delas, seus filhos e 

filhas nunca freqüentaram a escola. Assim, este estilo de vida pode repetir-se quando as 

crianças crescerem e constituírem suas famílias. 

Em relação ao gasto semanal para alimentação familiar este é de 400 pesos (61.5 

reais) aproximadamente, o qual é um recurso limitado para todas as famílias, constituindo-se 

em uma constante ameaça à elas, uma vez que as crianças que apresentam nutrição normal 

estão sob alto risco de ficarem desnutridas diante da falta de dinheiro para comprar alimentos 

e, aquelas que já estão desnutridas, podem ter a situação agravada. Por tanto, os recursos 

econômicos têm uma relação direta com o estado de saúde das crianças e da família. Assim, 

maiores recursos econômicos aumentam a probabilidade de um melhor estado de saúde, 

enquanto que menores recursos econômicos desencadeiam um processo de seleção, fazendo 

surgir diferenças na distribuição de bens (incluindo os alimentos) entre as pessoas da família e 

gerando uma distribuição desigual, conforme referido por Sandoval-Priego et al. (2002). 

Três características que, de maneira geral, podem representar apoios para a família 

são: a religião, o número de programas de saúde e a alimentação que recebem e se estão 

inseridas no Programa Oportunidades, considerando que, além dos benefícios que cada um 

oferece, constituem-se em redes de apoio para as responsáveis ao interagirem com as pessoas 

que integram cada grupo, de forma a satisfazer suas necessidades. Segundo Sandoval-Priego 

et al. (2002), cada família estabelece seu próprio esquema de vida e seleciona suas estratégias, 

as quais influenciam o estado de saúde de seus integrantes. 

O que chama a atenção é que as responsáveis referiam ter uma religião, mas, 

necessariamente, não a praticavam. As famílias que o faziam, de forma ativa, 

independentemente da religião, referiram ter fé em Deus e o agradeciam por terem alimento, 
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ainda que pouco, considerando que há muitas pessoas que nada têm para comer. Desta forma, 

freqüentar, regularmente, a igreja ou o templo, as deixava mais motivadas e fortalecidas para 

enfrentarem as adversidades e os problemas.  

Além disso, quando as responsáveis participavam de algum grupo religioso, as 

atividades desenvolvidas levaram-nas a sentirem-se úteis, adquirindo novos conhecimentos 

em benefício de sua família. Ao mesmo tempo, essa socialização ajudava a formar redes de 

apoio para enfrentar as diferentes necessidades. Entre as atividades complementares 

desenvolvidas por algumas religiões (como a evangélica), estão aquelas que abordam, junto às 

responsáveis, temas como saúde, alimentação familiar e cuidados com higiene, constituindo-

se em mais uma vantagem, além de não limitarem-se apenas às questões religiosas. Estas 

observações encontram respaldo nas reportadas por Baungarte e Amatuzzi (2007), ao 

referirem que a religião abre, para as pessoas, um novo mundo, diferente do comum, dando-

lhes forças para seguirem lutando, já que contam com um poder divino que as ajuda a 

modificar seus comportamentos, o que repercute, de maneira direta, na pessoa, ao permitir um 

crescimento pessoal e uma melhor qualidade de vida, individual e familiar.  

Quanto ao número de programas de saúde e alimentação que recebem as 

famílias, são mais beneficiadas as que recebem apoio de diferentes programas porque, dessa 

forma, é mais fácil evitar que as crianças padeçam de desnutrição e, caso a tenham, possam 

recuperar-se, uma vez que cada programa realiza ações diferentes dirigidas à família. Assim, 

podem ser inseridas em desde um até quatro programas. O primeiro é o Seguro Popular que 

proporciona consulta médica e medicamentos por meio da venda de pacotes básicos de saúde, 

pagos pela família, governo federal e municipal; o segundo, Liconsa, vende leite em pó (2 

litros por 8 pesos, 1,20 reais) às famílias de baixos recursos e que tenham filhos menores de 

18 anos; o terceiro, Controle da Criança Sadia realiza ações preventivas ou de controle 

relacionadas à saúde da criança, envolvendo, desde a vigilância nutricional nos primeiros 
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meses de vida até os 5 anos, até proporcionar desparasitantes, vitamina A e administração de 

doses de acordo com o esquema nacional de vacinação; todas essas medidas são gratuitas. Por 

último, o quarto, Oportunidades, que proporciona consulta médica de maneira preventiva a 

todos os integrantes da família, apoio econômico bimestral para alimentação, suplementos 

alimentares para crianças menores de 2 anos e que apresentem desnutrição, além de práticas 

educativas sobre temas como alimentação e saúde, dirigidas às mães ou aos titulares, de forma 

mensal.  

No que se referem ao Programa Oportunidades, este é um programa de governo 

federal, desenhado para ajudar as famílias pobres na questão de saúde, alimentação e 

educação, oferecendo diferentes apoios por meio dos componentes alimentares do Programa. 

No entanto, observa-se que, apesar de algumas das famílias serem beneficiárias do Programa, 

ainda assim as crianças têm desnutrição. Sobre isso, Barquera et al. (2001) argumentam que, 

no México, têm sido desenvolvidas diversas políticas e programas de alimentação e saúde 

para criança, particularmente em áreas rurais, onde a população infantil é mais vulnerável. 

Entretanto, apesar dessas iniciativas, persiste o problema de desnutrição. 

 

b) Características sociodemográficas das responsáveis pelo cuidado da criança 

menor de 5 anos 

 

Entre as características sociodemográficas das responsáveis, encontra-se o estado 

civil, tendo sido observado que as casadas, de maneira geral, favorecem o bem-estar da 

família porque existe um maior compromisso, por parte do esposo, em prover o sustento da 

família, responsabilizar-se legalmente pelos filhos (registrando-os) e dar, à mulher, uma 

condição de esposa perante à sociedade, por meio do matrimônio, sendo este último, um dos 
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valores que caracteriza a cultura maia e que se tenta preservar, embora com risco de perder-se 

com as atuais mudanças e o custo de um casamento, como menciona Escobar (2005). 

Em relação à escolaridade das responsáveis, encontrou-se que ser alfabetizada 

(saber ler e escrever) lhes possibilitou maiores oportunidades para buscar e obter apoio, criar 

redes, aproveitar melhor os recursos e potencializá-los, além de realizar uma maior economia 

com o dinheiro que recebem quando comparadas às responsáveis que são analfabetas. Essa 

situação pode ser constatada ao ver que as responsáveis alfabetizadas aproveitavam melhor as 

informações de saúde (gravuras, manuais, livretos, guias) que recebem, levando a um melhor 

controle da saúde de seus filhos (caderneta de vacinação). Além disso, notou-se que 

expressam melhor suas necessidades, concordando, assim, com D´Souza (1997), quando 

manifesta que um maior nível educativo das mulheres reflete-se em melhores condições de 

higiene, maior receptividade às informações sobre saúde e, além disso, no fato de serem mais 

capazes de administrar os gastos da família com saúde. Nesse sentido, Wagstaff et al. (2004) 

menciona que o fato das mulheres pobres terem um menor nível de escolaridade é 

fundamental para explicar a morte precoce de crianças mais pobres e que não estão bem 

nutridas. 

Referente à ocupação das responsáveis, de maneira geral, pode-se dizer que todas 

elas se dedicavam às tarefas domésticas, principalmente porque, apesar de algumas 

trabalharem fora de casa, isto era eventual e, portanto, a remuneração era esporádica e muito 

baixa.  

Segundo Ferrer; Bosch; Gili (1998), dedicar-se às tarefas de casa é um trabalho 

desempenhado, principalmente, pelas mulheres e também uma forma de vida que vem se 

deteriorando progressivamente, gerando, em muitos casos, “transtornos ansiosos – 

depressivos” (insônia, taquicardia, enxaqueca, apatia, dores, náusea, vertigem, tristeza, etc). 

Esta situação foi observada em algumas responsáveis, tendo sido observado apatia, cansaço e 
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resignação pela vida que têm vivido, ofuscando possibilidades de esperança que, algum dia, 

as coisas pudessem mudar; é como se sobrevivessem, cotidianamente, diante das 

adversidades, com o único desejo que seus filhos cresçam e que, durante este processo, 

possam dar-lhes o melhor. Ressalta-se ainda o referido por Blanco e Feldman (2000) no 

sentido de que o trabalho no lar é desconsiderado socialmente, visto não ser valorizado, 

enquanto trabalho, pela sociedade e também por quem dele se beneficia. Seu desenvolvimento 

é contínuo, sem direito à férias ou tempo livre, realizado de forma isolada, não gerando 

valores para troca ou consumo imediato. Estas tarefas tornam-se, progressivamente, rotineiras 

e desgastantes, causando, em algumas mulheres, depressão e ansiedade.  

Outra característica que se torna relevante é o número de filhos, considerando que 

o seu maior número aumenta as possibilidades de passarem fome e¸ portanto, que as crianças 

tenham desnutrição, conforme foi observado em uma família com 6 crianças, na qual dois 

menores apresentavam desnutrição severa (a criança de 1 ano e sua irmã de 3 anos). Diante 

deste panorama, Goméz de León et al. (1996) menciona que famílias com mais filhos 

apresentam maior risco de que um ou mais deles venham a ter desnutrição, já que enfrentam 

uma situação que podemos denominar como de “competição pelos escassos recursos do 

local”, na qual os menores ficam em situação de desvantagem. 

 

c) Características da alimentação do menor 

 

Primeiramente, encontra-se a idade da criança no momento em que foram 

coletados os dados, sendo os seguintes: 2 eram menores de 6 meses, 2 entre 7 a 11 meses, 4 

tinham um ano, 3 tinham 2 anos, 1, estava com 3 anos e 2 com 4 anos. 

 



Resultados e Discussão 

 

68

 

Observa-se que a probabilidade da presença de desnutrição começa a partir dos 6 

meses de idade. Um fato que chama a atenção é o grau nutricional apresentado pelas crianças, 

o qual é muito variado, já que, no momento de selecioná-las, estavam em um estado 

nutricional e, no início da coleta de dados, poderiam estar em outro, considerado melhor ou 

pior, em termos de desnutrição ou em graus de nutrição. Foi possível obter este dado ao 

atualizar as mensurações de somatometria durante o período em que eram realizadas as 

entrevistas, podendo haver mudanças de um mês ao outro. Portanto, pode-se dizer que o risco 

de uma criança apresentar desnutrição ou ter complicações é contínuo e as possíveis razões 

para isso serão apresentadas na discussão das categorias empíricas, além daquelas já 

mencionadas nas características da família, da responsável e da criança. 

Entre as características de alimentação da criança menor de 5 anos está o baixo 

peso ao nascer, ou seja, bebês que pesam menos de 2,500 gr. (GÓMEZ, 2003). Segundo esta 

característica, algumas das crianças que apresentavam desnutrição nasceram com baixo peso. 

De acordo com Leal Soliguera (2008), o fato de um bebê nascer com baixo peso já o coloca 

em situação de maior risco de desenvolver desnutrição, enfermidades infecciosas e, como 

conseqüência futura, dano cerebral, retardo mental e de crescimento, entre outros. Em 

decorrência do fato das enfermidades infecciosas levarem ao não ganho de peso, limitando a 

absorção de nutrientes, ocorrem a desnutrição e anemia por ferro (principalmente), 

ressaltando-se que a deficiência deste suplemento causa retardo mental e dano cerebral.  

Entre outras características da alimentação da criança, encontram-se: o tempo em 

que foi amamentada ou que pensam tê-la amamentado (considerando que, no momento, 

havia bebês menores de 6 meses que estavam sendo alimentados, exclusivamente, com leite 

materno). Da mesma forma, foi considerada a idade em que se iniciou o desmame ou que 

pensam tê-lo feito. Estas duas características também tiveram influência no estado nutricional 
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da criança, uma vez que não ser amamentada, iniciar o desmame precoce ou tardiamente pode 

torná-las mais vulneráveis à desnutrição.  

No que se refere à amamentação, observou-se que algumas responsáveis 

alimentam, ao peito, a criança maior de um ano e, diante da falta de comida, complementam a 

alimentação com pequenas quantidades de suprimentos à base de farinha, tortilhas de milho e 

arroz, na tentativa de eliminar ou amenizar a fome. Essa situação é semelhante à relatada por 

Gómez (2003), quando refere que uma criança alimentada no peito desenvolve-se, 

satisfatoriamente, até aos seis ou sete meses de idade, mesmo que viva em situação precária 

de higiene. No entanto, passado este período, inicia-se a perda de peso, levando a criança à 

desnutrição, já que a mãe estará, a cada dia, menos capacitada para satisfazer, somente com o 

seu peito, suas necessidades nutricionais. Por outro lado, inicia-se o desmame e, nesse 

momento, a alimentação mista pode estar equivocada ou pobre em quantidade e qualidade, em 

decorrência do desconhecimento das características de uma alimentação correta ou da 

carência de recursos econômicos para oferecê-la. 

De modo geral, pode-se dizer que cada uma destas características, que compõem o 

histórico de alimentação da criança, tem influência no atual estado nutricional, uma vez que 

foi observado que há crianças que nasceram com baixo peso e agora encontram-se 

desnutridas. O mesmo ocorre com aquelas que, por algum motivo, não foram amamentadas 

durante o primeiro ano de vida ou cujo desmame ocorreu de maneira precoce ou tardia. Sobre 

estas circunstâncias, o Banco Internacional de Reconstrução e Fomento/Banco Mundial 

(2006), menciona que, entre os fatores que exercem influência na desnutrição, encontram-se, 

em primeiro lugar, os conhecimentos insuficientes sobre os benefícios da amamentação, sobre 

as práticas de alimentação complementar e sobre a função dos micro-nutrientes. Em segundo, 

destaca a falta de cuidados, por parte das mulheres, durante a gestação. Por isso, cada uma 

destas características deve considerada pela equipe de saúde no momento de avaliar o grau 



Resultados e Discussão 

 

70

 

nutricional das crianças e investigar as possíveis causas que estão influenciando para que 

estas situações ocorram. Isso deve ser feito junto às responsáveis, de forma a planejar 

estratégias que possam ser colocadas em prática, de acordo com o contexto familiar de cada 

uma delas, evitando, assim, a desnutrição ou, em caso de sua ocorrência, possibilitando 

reverter a situação. 

Em relação ao grau nutricional, das 14 crianças participantes, 5 apresentaram 

nutrição normal, 3 desnutrição leve, 4 desnutrição moderada e 2 desnutrição severa. 

Como mostrado, da análise dos 3 principais grupos de categorias: a) 

Características sociodemográficas das famílias, b) Características sociodemográficas das 

responsáveis pelo cuidado do menor de 5 anos e c) Características de alimentação do menor, 

pode-se dizer que, de maneira qualitativa, estas influenciam na nutrição da criança, de forma 

positiva, ao favorecerem a saúde ou, ao contrário, de forma negativa, ao prejudicá-la. Nesse 

sentido, apesar dos dados discutidos serem referentes apenas as 14 famílias e a amostra não 

ser representativa, tais características são relevantes, conforme mencionado anteriormente, no 

sentido de entender o contexto de vida das crianças e das responsáveis e como influem na 

alimentação e, portanto, no estado nutricional da criança. Assim, o pessoal de saúde deve 

considerar cada uma delas, uma vez que o problema da desnutrição não tem uma causa única; 

deve ser visto como um conjunto de uma ou mais características, propiciando ou 

potencializando a presença da desnutrição em crianças.  

Conhecer esses cenários de vida assume reveste-se de grande importância na 

medida em que permite refletir e compreender esses aspectos, muitas vezes esquecidos pelo 

pessoal de saúde no momento de atender a criança ou de fornecer orientações às responsáveis, 

as quais, muitas vezes, são comparadas ou julgadas como boas ou más mães, dependendo do 

estado nutricional das crianças, sem que se saiba, ao menos, as condições em que vivem e o 

esforço que fazem para poder dar-lhes de comer. Essas posturas são percebidas por elas, 
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gerando confusão, ansiedade, irritação e sentimentos de impotência por não poderem colocar 

em prática as orientações recebidas, no sentido de melhorar o estado de saúde de seus filhos. 

Recomenda-se, então, que seja dada uma atenção personalizada à responsável e à criança, 

questionando ambas sobre cada um desses aspectos e outros que possam estar influenciando 

no estado de nutrição, proporcionando, assim, recomendações viáveis a serem realizadas, 

segundo suas características e de sua família, motivando-as e elogiando-as pelas ações que 

realizam em prol do cuidado de seus filhos e encaminhando-as a outras pessoas ou 

instituições que possam as apoiar em suas diferentes necessidades. De acordo com Juraci e 

Gonçalves (2002), o pessoal de saúde e os agentes comunitários devem sensibilizar-se de 

forma a efetuar uma análise sobre a atenção das famílias e das crianças atendidas, bem como 

ajudá-las na busca por soluções, não se limitando a realizar a vigilância do estado nutricional, 

o que não contribui para uma melhora efetiva no estado de saúde da criança. Faz-se 

necessário mudar esse tipo de atenção freqüente no Brasil e no México, durante muitos anos. 

Também se observou que havia famílias que possuíam várias características 

favoráveis à alimentação das crianças; entretanto, apesar disso, elas apresentavam 

desnutrição. Nesse sentido, um dos fatores observados foi a falta de conhecimento, por parte 

das responsáveis, em relação à consistência dos alimentos, às quantidades a serem oferecidas 

e aos diferentes grupos de alimentos a serem proporcionados à criança, de acordo com sua 

idade. Assim, nota-se ser necessário proporcionar programas educativos de alimentação, 

direcionados às responsáveis, por meio de teatros, demonstração do preparo de alimentos, uso 

de recursos naturais disponíveis e de baixo custo, além de elaborar estratégias de ensino 

audiovisual que sejam de fácil compreensão, interativas e participativas. Conforme menciona 

Patino (2005), é por meio da educação alimentar que se promovem melhoras nos 

conhecimentos, nas atitudes e nas práticas das pessoas, de forma a ter uma vida mais sadia e 

produtiva que influencie o estado nutricional da criança. No que se refere aos maiores de 3 
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anos, deve se proporcionar práticas educativas, por meio de jogos, teatro e brincadeiras 

lúdicas que revelem a importância de ingerir os diferentes grupos de alimentos para evitar que 

adoeçam. 
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5.2 Compreendendo as representações da alimentação e do programa 

alimentar, por meio das três categorias empíricas analisadas: 

 

 

Compreender, de acordo com a Real Academia Espanhola (2002) é definido 

como: rodear algo por todos os lados, incluir algo em si, entender, alcançar, penetrar ou 

encontrar justificativas para os atos ou sentimentos do outro. Aparentemente é uma ação que 

se realiza de forma cotidiana mas, na realidade, requer um exercício mental complexo de 

forma que, para se chegar à compreensão, faz-se necessário considerar todas as informações 

disponíveis, atribuir significados aos dados recebidos, de modo a não fazer interpretações 

rápidas, errôneas ou ainda julgamentos improcedentes. Assim, por meio da compreensão, 

busca-se realizar interpretações adequadas, considerando que não se pode dizer "corretas", 

mas que permitam entender a realidade. 

Nesse sentido, para compreender as representações que as responsáveis têm a 

respeito da alimentação das crianças e dos programas alimentares em seu contexto cultural, 

foram consideradas as diferentes características sociodemográficas já discutidas, assim como 

as observações, análise das entrevistas e o referencial teórico. 

As duas categorias empíricas construídas foram: 1) dar de comer e 2) É uma 

ajuda. 
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5.2.1 Dar de comer 

 

 

Para as responsáveis, dar de comer é uma de suas responsabilidades quando 

cuidam da criança; não utilizam o termo alimentação, pois ele não faz parte de sua linguagem 

cotidiana. Entre as ações que realizam ao dar de comer estão: oferecer a comida em horários 

determinados durante o dia e vigiar para que os alimentos sejam ingeridos e que não causem 

danos ao estômago da criança, deixando-a saciada e satisfeita. Essas práticas, em geral, são 

aprendidas com suas mães e, no caso de terem se casado jovens e não terem aprendido, é a 

sogra quem lhes ensina essas responsabilidades e a forma de alimentar a criança e sua família. 

Essa observação vai ao encontro do referido por Osorio; Weisstaub; Castillo (2002), segundo 

os quais a mãe alimenta seu filho de acordo com seus valores, crenças, costumes, símbolos e 

representações que têm sobre os alimentos e seu preparo, passando de uma geração a outra; há 

também o caso de famílias pobres que, freqüentemente, são do tipo família expandida, nas 

quais a mãe vive agregada na casa dos avós, junto com a família. Nesta situação, o cuidado da 

criança, incluindo a alimentação, é compartilhado com a avó ou por ela assumido. 

 

É uma responsabilidade atender às crianças, estar atenta a dar-lhes de comer na hora certa 
porque, caso contrário, passa a hora da comida e não querem mais comer. Além de 
preocupar-se: o que elas querem comer? Como são crianças, têm  vontade de comer, cuido 
para que comam tudo e fiquem satisfeitas. É estar atenta à elas, assim. (E1) 

 

Minha mãe toma café com elas, como as avozinhas antigas, diz ela: ainda que seja um 
pouquinho de café no estômago da criança, já é alguma coisa para que vá à escola ou para 
que durma. Minha mãe, quando é bem cedinho, levanta-se para preparar o café e, então, 
chama minha filha e a filha da minha irmã para tomarem o café, dizendo-lhes: venham 
filhas, ainda que seja só um pouquinho de café com bolacha.. comam, antes de ir à escola. 
(E7) 

 

Por outro lado, algumas responsáveis sentem que o que dão de comer às crianças 

está bem por estar de acordo com suas possibilidades, quando se comparam às famílias que 
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nada têm para comer ou ao lembrarem-se das carências alimentares e da fome que sofreram 

durante a infância. Tal situação é muito significativa para elas e ratifica o mencionado por 

Balam-Pereira (1996) sobre a fome que, durante muitos anos, tem atingido a população e, 

especialmente as crianças, do estado de Yucatán, gerando, como conseqüência, a desnutrição 

crônica, desde a época pré-hispânica até a atualidade, pois, tem havido melhoras, mas essas 

têm sido lentas e em pequeno número. Assim, o estado continua sendo considerado um dos 

que mais padecem desse problema, a nível nacional.  

 

Então, no meu caso, tudo o que ofereço ela come e, assim, para mim está bem pois, para 
aquela pessoa, não sabemos se têm também aquilo que lhe dou. Ás vezes, tem aquelas 
crianças que não comem pão, nem nada e, em compensação, meu filho já comeu [banana] 
de maçã. (E3)   

 

Quando era pequena, adoeci de  fome porque meu pai não mandava dinheiro à minha mãe e, 
apenas algumas vezes, ela nos dava comida. Como também éramos muitos, apenas para 
minha mãe, nos mandavam duzentos por semana... o que vai se fazer com isso? O melhor 
que ela fazia era comprar dois quilos de feijão para uma semana, milho, fazer tortas e nos 
dar de comer, mas havia dias que, de fato, não havia nada. Até tínhamos necessidade de 
vender. (E4) 

 

Ressalta-se que, para as responsáveis com menos recursos econômicos, a principal 

preocupação é ter comida para poder dar de comer às crianças, independentemente do tipo de 

alimento e, quando o fazem, ficam tranqüilas por sentirem que cumpriram com sua 

responsabilidade. Isso é compreensível pois, ainda que quisessem dar-lhes outros alimentos, a 

carência de dinheiro não permite. Essa realidade evidencia o já mencionado pelo Banco 

Mundial, citado por Gonzáles (2002), ao referir que milhares de pessoas vivem em extrema 

pobreza e que essa situação é difícil de ser explicada; há seguimentos da população que 

sobrevivem com menos de um dólar por dia em uma linha próxima à indigência, sobretudo no 

meio rural, o que, sem dúvida, leva as crianças a apresentarem desnutrição em idade precoce. 

 

Penso que comem bem, de acordo com minhas possibilidades, pois, talvez, não seja 
suficiente o que posso oferecer às minhas crianças, mas, em algumas vezes, é apenas o que 
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tenho para lhes dar. Estou consciente de que não é o suficiente para elas, mas, às vezes, fico 
sem dinheiro, às vezes não tenho para comprar nada para o café da manhã. Há dias que 
amanhece, sim... e, na verdade, não há comida. Às vezes me presenteiam com coisas para as 
crianças e, então, digo... às vezes isso me entristece e as me choram [as crianças].. “tenho 
fome, mamãe” ou “quero alguma coisa”e não tenho. Aí, começo a me sentir mal, pois quero 
comprar, mas, se não tenho dinheiro, como posso comprar. Pois seu pai ganha muito pouco 
e também tem seu vício.. às vezes, bebe mais...em outras, passa quinze dias bebendo. Só 
meus pais me ajudam em relação às crianças e, às vezes, me perguntam “não tem dinheiro, 
filha?” não... e ele me dá. Por isso, penso que, bem, digo que não tenho descuidado dos 
meus filhos, pois comem bem, da maneira como posso. (E11) 

 

A falta de recursos econômicos para adquirir alimentos nutritivos é uma das 

situações que impedem que as responsáveis proporcionem uma alimentação correta, ou seja, 

uma alimentação completa, equilibrada, inócua, suficiente, variada e adequada, de acordo 

com o recomendado pela Norma Oficial Mexicana – 043 (NOM-043) (MÉXICO. Secretaria 

de Saúde, 2006). Essas características são bastante conhecidas por algumas das responsáveis, 

em especial por aquelas que pertencem ao programa OPORTUNIDADES ou a algum 

programa de saúde, entretanto, não lhes é viável aplicar esses conhecimentos, em parte pela 

questão econômica. Assim, acabam por consumir qualquer alimento que amenize a fome, 

ainda que não seja nutritivo, coincidindo com o mencionado por Stefanello (2008), ao referir 

que o aspecto econômico é um dos fatores que fundamentam a alimentação de um grupo ou 

classe social. Nesse sentido, Carcamo Vargas e Mena Bastías (2006) argumentam que, sob 

essas condições a principal motivação será satisfazer a fome, segundo seus recursos 

econômicos, sem considerar se o alimento é ou não saudável. 

 

Dizem aí na prática que pescado é bom alimento para as crianças, assim como as frutas... 
O pescado, o frango, compro coisas para comer, mas, às vezes, quando não se tem 
dinheiro, o que fazer? Quer comprar pescado para seu filho, pescado tá bom. Tá bom o 
caldo de frango, ao qual pode ser acrescentado frutas, chuchu, abóboras, esse caldo tá 
bom com frango. Isso nós comemos, mas não todos os dias, só às vezes. É mais alimento 
abóbora, batata, chuchu, leite... já chocomilk, falam que é mais alimento com leite também, 
mas tomamos mais café com bolacha ou pão. (E9) 

 

No que se refere ao aleitamento materno, as responsáveis têm crenças e 

conhecimentos, apreendidos desde a infância e reforçados quando se tornam mães por meio 
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dos ensinamentos que recebem de sua mãe e de sua sogra, mas, ao mesmo tempo, também 

incorporam as recomendações dadas pela equipe de saúde. Cabe salientar que todas as 

responsáveis reconhecem que o principal alimento a ser ingerido pelo bebê nos primeiros 

meses é o leite materno; algumas sabem a importância de dar ao bebê o primeiro leite, o 

“colostro”, o qual contém nutrientes que o ajudam a não adoecer; outras referem que o tempo 

recomendado para alimentar o bebê, de maneira geral, é de 6 meses e que devem se alimentar, 

da melhor forma possível , por estarem amamentando. 

 

Ao peito, pois vejo que tem um bom crescimento, vejo que está bem... não, não, não 
adoeceu por isto, pois vejo que a criança o aceita bem... porque tem crianças que não 
aceitam o peito, mas vejo que meu bebê sim.. vejo que aceita bem e que tem uma boa 
alimentação. (E4) 

 

Sem dúvida que, apesar de possuírem esses conhecimentos, algumas crianças não 

foram amamentadas em nenhum momento por motivos de saúde da mãe; outras receberam 

leites em pó para complementar a alimentação nos primeiros dias ou meses porque a 

responsável acreditava que seu leite não as saciava e também em decorrência de motivos de 

saúde a ela relacionados. A uma outra criança, desde o hospital, foi dado, pela equipe de 

saúde, o leite em mamadeira; outra responsável deixou de dar o leite materno por indicação 

do pediatra, o qual teria referido que o seu leite estava fazendo a criança adoecer. 

Quanto às crianças que foram amamentadas, estas, geralmente, foram desmamadas 

aos dois ou mais anos. Entretanto, observou-se que algumas responsáveis que 

proporcionavam aleitamento materno, de maneira quase exclusiva, após os 6 meses, o faziam 

por falta de alimento e, portanto, o leite de peito era a principal comida com a qual 

alimentavam a criança.  

 

Penso que o mais saudável é o materno... da mãe, o leite que lhe dou. Por mim, não queria 
lhe dar leite [em pó] bem agora, mas como fiquei doente e internada durante quinze dias e 
tudo isso afeta o leite do bebê. Assim, tenho que ajudá-lo com leite em pó, mas acredito que 
o materno é o melhor para a criança. (E11) 
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Não a amamento, não amamento, não pude amamentar devido a esta enfermidade que tive 
porque... já peguei um mal vento e meu esposo me levou para o hospital San Carlos e 
nada... . Assim, me levaram ao h men e ele me disse: “tá pensando mulher que te fizeram 
feitiçaria?não... foi só um vento que agarrou no teu corpo... se não viesse hoje, amanhã 
estaria sua cova e vela aqui. Mas estava fraca, fraca, fraca e não comia nada, só maçã e 
melancia já com oito meses de gravidez e, rapidinho, cheguei aos nove meses sem ter 
barriga, estava lisa (plana, sem barriga). Estava muito fraquinha. (E9) 

 

Durou nove meses aí tive que parar porque, como durante oito meses dei o peito, o 
pediatra dizia que eu a estava adoecendo. Ele disse que, diante de tantas coisas que vinha 
comendo para poder dar-lhe o peito, podia ser que eu a adoecesse. Ao tirar o peito, comeu 
bem, só quando eu vejo que tem dor de barriga. Aí não queria comer nada. Então, eu, que 
durante oito a nove meses dei o peito, e o tive que tirar até agora. (E3) 

 

Diante destes cenários, mostra-se que o fato das responsáveis apenas conhecerem a 

importância da amamentação não é suficiente, senão puderem colocá-la em prática devido à 

determinadas circunstâncias que impedem o êxito da lactância materna exclusiva. Essa 

situação é semelhante à apresentada por Díaz; Cabrera; Mateus (2003), envolvendo um grupo 

de mães da cidade de Calí, Colômbia, as quais eram pessoas de classe média e baixa, que 

conheciam os significados positivos para iniciar a amamentação e mantê-la por um 

determinado período. No entanto, isso parecia ser insuficiente para obter êxito na prática, pois 

os significados negativos influenciam no momento de tomada de decisões, como por exemplo 

sobre como iniciar com outros leites e alimentos. Assim, isso deveria ser objeto de 

intervenções educativas sólidas e estruturadas que permitissem transformá-los em significados 

positivos. Acredita-se que estes aspectos já mencionados aliados às responsabilidades da casa, 

culturalmente atribuídas às mulheres, contribuem para limitar a prática da amamentação. 

O alcance deste estudo não permite explicar, de maneira mais clara e profunda, as 

práticas e crenças atribuídas pelas responsáveis à amamentação, motivo pelo qual se sugere 

desenvolver outro projeto que permita compreender os costumes, hábitos e crenças que elas e 

a equipe de saúde (clínicos gerais, pediatras, enfermeiras, assistentes sociais, entre outros) têm 

acerca do tema e dos problemas que, freqüentemente, enfrentam no momento de amamentar. 

Isso permitiria planejar estratégias de intervenção concretas que pudessem apoiar e orientar as 
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mães no momento de alimentar o bebê. A razão de querer conhecer as crenças e 

conhecimentos da equipe de saúde se deve também, em parte, às situações mencionadas, nas 

quais ouvir e observar as recomendações profissionais sobre amamentação influenciaram, de 

alguma forma, esta prática. Isso encontra respaldo no que mencionam Corral-Terrazas et al. 

(2002), ao lembrarem que é necessário e importante compreender as crenças e conhecimentos 

do pessoal de saúde porque são eles que transmitem informações, recomendações e práticas e, 

sobretudo, porque as decisões maternas vão depender da forma como estas informações forem 

transmitidas.  

No que diz respeito às crenças das responsáveis “peguei um mal ar”(ar frio que 

rompe a harmonia do corpo quente quando se está grávida, o que provoca a enfermidade), esta 

não permite que dêem “chuchú” (palavra maia que significa dar o peito). Portanto, em 

decorrência da enfermidade e do fato de não poderem curar-se em um hospital, recorrem ao h-

men (curandeiro local), o qual é a pessoa a quem confiam sua saúde e que acreditam ser capaz 

de restabelecer o equilíbrio do corpo e salvar sua vida. Estas crenças são parte muito arraigada 

da cultura maia, em especial das áreas rurais de origem étnica, como refere Gubler (1996), ao 

lembrar que tal cultura tem uma longa história na prática de rituais para promover a cura e 

restabelecer a harmonia perdida entre o corpo e o espírito, entre o frio e o quente, o mágico e 

o religioso, entre outras. Suas práticas existem desde antes do período de colônia, sobre o qual 

existem livros, chamados Chilam Balam, com informações sobre remédios empíricos usados 

por indígenas até a atualidade, prestando serviços na comunidade e realizando também 

congressos ou mesas redondas para atualização, devido à importância dada à antropologia.   

Esta situação faz com que o pessoal de saúde reconsidere, de forma mais 

consciente, as crenças atribuídas pelas responsáveis à saúde e à enfermidade e as respeite, não 

se esquecendo do h-men, pessoa a quem elas confiam o cuidado de sua saúde. Este fato 

representa um verdadeiro desafio porque cada grupo (pessoal de saúde e medicina tradicional) 
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tem significados, interpretações e valores diferentes em relação à saúde e à enfermidade, o 

que faz com que, inicialmente, recomende-se, ao pessoal de saúde, estabelecer relações de 

trabalho com curandeiros, h-men e parteiras, a fim de compartilhar conhecimentos e remédios 

utilizados em suas curas, assim como para que sensibilizem e direcionem as pessoas aos 

serviços de saúde, no momento em que considerarem que o controle da enfermidade está 

fugindo do alcance de suas competências. Da mesma forma, é importante que a Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDESOL) desenvolva projetos junto aos curandeiros (medicina 

tradicional) para motivá-los a resgatar e aproveitar seus conhecimentos sobre a medicina 

fitoterápica, combinando-os aos da medicina alopata, pensando em comercializá-los. Isto 

pode gerar recursos a estas famílias maias e, ao mesmo tempo, difundir e valorizar a medicina 

fitoterápica, conforme recomenda Lozano (2006). 

Em outro momento, também seria relevante desenvolver investigação que 

permitisse conhecer, de forma mais profunda, os significados e valores atribuídos, à saúde a à 

enfermidade, pelas pessoas da comunidade, pelos responsáveis pela medicina tradicional 

(curandeiros, parteiras, h-men e outros) pelo pessoal de saúde (médicos, enfermeiras, entre 

outros), a fim de compreender seus significados, crenças e ações realizadas para restabelecer a 

saúde.  

Em relação ao desmame, o qual ocorre quando a criança ingere um novo alimento 

diferente do leite, a maioria das responsáveis realiza as seguintes ações: iniciá-lo antes dos 3 

meses (precoce) ou perto de um ano (tardio), alimentar a criança com leite em pó ou materno 

após os seis meses, dar alimentos, preferencialmente em forma de caldos (sopa de feijão com 

tortilha de milho), além de proporcionarem papinhas de arroz, tortilha de milho, pães, 

bolachas, chocolate e café. Também se observou que a quantidade de alimento proporcionada 

às crianças era pequena, considerando as idades e demandas nutricionais que o organismo 

necessita para se desenvolver. Entre as justificativas para isso, encontra-se, primeiramente, a 
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escassez de comida, insuficiente para vários dias e para todos os integrantes da família 

(aproximadamente 4 a 7 pessoas); em segundo lugar, porque existe o receio de que a criança 

tenha dor de barriga por empanturramento.  

 

Quando completam 4 ou 5 meses, já podem comer, assim...pode lhes dar sopinhas ou 
caldinho de feijão... eles foram crescidos assim.... misturo a barra assim com leite  ou com 
chocolate, ou até com café, misturo e lhes dou. Como são pequenos, comem e vejo que, 
assim, crescem. Compro pão e bolacha para eles. Compro bolachas.. assim, o que 
comemos, damos a eles e crescem o menino e também ela, a menina. (E5) 

 

Primeiramente, ressalta-se que as ações mencionadas e observadas não incluem o 

grupo de frutas e verduras, as quais fazem parte dos primeiros alimentos recomendados pela 

NOM – 043 (MÉXICO. Secretaria de Saúde, 2006) a serem proporcionados ao bebê, em 

forma de purê, no momento do desmame. Assim, este panorama evidencia o tipo de 

alimentação familiar é pobre em verduras e frutas, e revela um alto consumo de cereais e 

leguminosas, provavelmente por se tratarem de alimentos mais econômicos e causarem maior 

sensação de plenitude, em comparação com as frutas e verduras.  

Um fato que vale a pena destacar é que um grupo pequeno de responsáveis 

consome e dá aos seus filhos frutas e verduras, potencializando a alimentação, uma vez que 

elas mesmas cultivam suas hortaliças e plantam árvores frutíferas, de forma que, durante 

quase todo o ano, podem consumir seus frutos e, assim, poucos alimentos deste grupo são 

comprados. Esta prática demonstra que existem outras estratégias que podem ser realizadas 

para enfrentar o problema econômico e oferecer uma melhor alimentação, aproveitando os 

recursos naturais (a maioria das famílias tem um terreno considerável, onde podem plantar). 

Assim, tal estratégia poderia ser utilizada por outras famílias que contam com espaços para 

cultivo de árvores frutíferas e hortaliças que, no futuro, poderiam ser consumidas, 

enriquecendo a alimentação.  
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Fruta de época que tem em casa é o que eles comem aqui. Por exemplo, água de laranja 
ácida, a cajera [fruta] como dizem, às vezes, pode ser usada para suco. As goiabas que 
estão aqui em casa, pois eles as comem. O que às vezes compramos é banana. Vamos ao 
mercado e, se tem melancia que não é muito cara [compramos]. O coentro nós produzimos 
aqui. A laranja azeda, chuchu, limões, aqui produzimos tudo. O rabanete, bom, o rabanete 
não cultivamos, mas pretendemos... a chaya, a banana de comida.. são muitas variedades 
de banana que cultivamos  aqui. (E7) 

 

Esta mesma estratégia foi cogitada anteriormente pela Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação; FAOROMA (2000), ao mencionar que uma horta 

familiar pode assegurar uma importante variedade de alimentos durante todo o ano, além de 

recursos adicionais provenientes da venda do excedente. Ressalta-se que a prioridade da 

horta, assim como a de uma granja, é garantir uma disponibilidade sustentável de alimentos 

para a família, proporcionando quantidade e variedade adequadas de produtos. Nesse sentido, 

destaca-se ainda que todos os membros da família necessitam receber uma quantidade 

suficiente e variada de alimentos mas, sobretudo, deve haver um cuidado especial com a 

alimentação das crianças e das mulheres, em período de gravidez e lactância. 

A relevância desta estratégia é reconhecida e, para obter melhores resultados, 

também é importante a participação de profissionais da área de agronomia ou similares como, 

por exemplo, estudantes do Instituto Tecnológico Agropecuário, os quais podem oferecer 

assessoria técnica às famílias, durante o preparo e manutenção das hortas ou granjas, de forma 

a conseguirem um melhor aproveitamento dos recursos e também apoiar as autoridades 

políticas para que ajudem as famílias com materiais necessários, como fertilizantes, sementes, 

entre outros. 

Em relação aos alimentos oferecidos às crianças pelas responsáveis, estas referem 

que há dois tipos de alimentos: “bons”, como sinônimos de saudáveis e recomendáveis às 

crianças, entre os quais se destacam: leite, iogurte, verduras, frutas, frango, feijão, tortilha de 

milho, massas, arroz, pão, ovo e pescados. Já os alimentos referidos como “maus”, não 
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saudáveis e que elas sugerem que não sejam consumidos pelas crianças são as salgadinhos, 

doces e refrigerantes.  

Entre os alimentos referidos como bons, o leite é mais valorizado e, portanto, 

fazem um esforço para comprá-lo por considerarem que contém mais vitaminas e nutrientes 

necessários para o crescimento da criança, além do cálcio que contribui para a formação dos 

ossos. Assim, a responsável sente-se tranqüila quando pode oferecer leite e complementar a 

alimentação com tortilhas de milho, ovo ou feijão, de acordo com seus recursos. Nesse 

sentido, Busdiecker; Castillo; Salas (2000) mencionam que o esquema de alimentação da 

criança, no primeiro ano de vida, é, predominantemente, lácteo e, posteriormente, a 

alimentação sofre incorporações, de acordo com a cultural local. 

 

Para que a alimentação seja boa, devem tomar leite porque minha sogra assim dizia... 
embora comam feijão, arroz ou ovos, que seja, ou que lhes dê tortilhas, às vezes é o leite 
que os ajuda a se alimentarem, porque, àss vezes o suco não tanto, nem o café, são tão 
alimentos como o leite e a tortilha (E5) 

 

Em relação a esta prática, observa-se uma mudança favorável na alimentação da 

criança, já que, durante muitos anos, como lembra Ruz (1993), a população pobre da cultura 

maia alimenta-se principalmente, de milho, feijão e picante, complementando com verduras, 

frutas, carnes e raízes. Assim, pode-se dizer que esta mudança sofre certa influência dos 

diversos programas alimentares e de saúde proporcionados à população há várias décadas. O 

que merece relembrar que são apoios oferecidos às famílias para aquisição de leite, já que 

nem todas podem comprá-lo, apesar de ser subsidiado. Assim, seria recomendável identificar 

aquelas famílias, que vivem em extrema pobreza, e que não podem comprá-lo para que este 

possa ser fornecido.  

No que diz respeito aos alimentos considerados “maus” e não recomendáveis às 

crianças, observou-se discordância porque, quando a família tinha pouco dinheiro, comprava, 

principalmente, refrigerantes e os oferecia às crianças, o que provoca discrepância entre o 
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referido e o observado. A situação é mencionada por Carcamo Vargas e Mena Bastías (2006), 

quando lembram que, ao falar de uma alimentação saudável, deve-se reconhecer alimentos 

sadios e outros que não o são e utilizar estes conhecimentos. Caso contrário, não há coerência 

entre o discurso e a ação.  

Esta prática, já reportada em outros estudos realizados no México, nos últimos 40 

anos, e sobre a qual se referem Gonzáles-Castell et al. (2007), sinaliza para um aumento do 

consumo destes alimentos nas áreas rurais, ainda que em locais mais distantes. Uma possível 

explicação para isso são as intensas propagandas realizadas pela indústria, nas quais é 

incentivado o consumo destes produtos. Como referem Jackson et al. (2004), tais indústrias 

encarregam-se de ofertá-los, considerando que são agradáveis ao paladar, de fácil aquisição, 

consumo e de grande aceitabilidade social, além de estarem disponíveis nos locais mais 

distantes. Nessas circunstâncias, as responsáveis sentem-se influenciadas a consumi-los.  

Nesse mesmo sentido, concorda-se com o que argumenta Rotemberg (1999), ao 

mencionar que a propaganda e a mercadotecnia contribuem bastante para que estes alimentos 

sejam mais consumidos e, independentemente de não terem um caráter simbólico, vão ao 

encontro de um desejo, de uma aspiração que estão acima de um valor nutricional. Portanto, 

até hoje, o consumo destes alimentos é influenciado por uma forte propaganda e uma oferta 

bastante diversificada. 

Por outro lado, Gonzáles-Castell et al. (2007) mencionam que, ao consumir estes 

alimentos, como por exemplo os refrigerantes proporcionados às crianças menores, corre-se o 

risco de diminuir o apetite ou empanziná-los e, assim, substituir os alimentos de maior 

densidade nutritiva por outros que têm excesso de açúcar, baixo ou nenhum valor nutricional. 

Por isso, é recomendável que o setor saúde reforce as desvantagens do consumo destes 

alimentos, em especial às crianças, a fim de que estas sejam minimizadas. Por outro lado, 
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deve ser sugerida a participação das indústrias de alimentos em programas nutricionais e de 

saúde, por se tratar de um fator importante na dieta das crianças. 

Outra prática destacada é o valor que dão aos alimentos industrializados (iogurte, 

leite em caixa, cereal, presunto, queijo, salsicha, etc.) em comparação aos alimentos naturais, 

com alto valor nutritivo (folhas de chaya e soja).  

Em relação aos alimentos industrializados, as responsáveis preocupam-se, 

esforçam-se e impõem a necessidade de comprá-los para as crianças, apesar do custo que 

representam para elas, acreditando que estes produtos ajudam no crescimento e contribuem 

para a ausência de enfermidades. No entanto, um ponto que é necessário destacar é que, ao 

comprar iogurte, por exemplo, fixam-se no preço e não no rótulo que contém a informação 

nutricional, resultando na compra de produtos baratos, mas de baixa ou duvidosa qualidade. 

Com isso, pretendem um maior rendimento do dinheiro, podendo, assim, comprar alimentos 

para todas as crianças sob sua responsabilidade (2 a 6 crianças). Vale ressaltar que o consumo 

destes produtos está fortemente influenciado pela publicidade, a qual vende esta idéia às 

pessoas, as quais acabam por aceitar e incorporá-la aos sistemas de valores alimentares, 

fazendo com que o consumo de tais produtos aumente nesta faixa etária. Para Busdiecker; 

Castillo; Salas (2000), estes alimentos comerciais são símbolos de modernidade; questiona-se 

se isso deva ser considerado como parte inevitável da cultura, incorporando-os, sobretudo, 

porque foram pensados, inicialmente, para sociedades industrializadas e desenvolvidas.  

 

Às vezes, a cada final de semana ou meio de semana compro dois ou três iogurtes – um 
para cada criança. Vejo que estão bem porque, todo o tempo [é dez ir que é freqüente], 
consomem estas coisas em casa. Chega seu pai, os leva e compra [os iogurtes],  comem 
presunto, queijo, gelatina. Às vezes, não é possível comprar... muitas vezes, em muitas 

casas há muitas coisas para dar às crianças, como cereais, iogurtes e tudo mais. Aqui, às 
vezes tem e, quando não tem, fico triste. Ao meu ver, para o café da manhã, café e pão não 

são suficientes para as crianças. Um bom café é aquele onde sentam para comer um 
sanduíche de presunto ou algo assim. Isso é o que acredito ser uma boa alimentação. (E11) 
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Não obstante, no que se refere aos alimentos naturais, com alto valor nutritivo, as 

responsáveis não lhes dão o mesmo valor e, portanto, seu consumo é quase nulo. Em relação à 

chaya (planta rica em proteínas cultivada no estado), um reduzido grupo de famílias a 

consome, ao ser preparada em “Chanchac”, ou seja, caldo de chaya, com semente moída de 

abóbora e limão, acompanhado de gorditas (pãezinhos salgados feitos de milho, manteiga e 

assados em grelhas, que, em maia, se diz “pimes”). No caso das crianças, ingerem o caldo de 

chaya e os pimes, mas não comem as folhas de chaya, por não ter um sabor agradável.  

 

O caldo de chaya, minha mãe faz, mas a menina não gosta, principalmente da folha. O 
caldo puro toma, assim, a água do caldinho... da chaya é o que come com a tortilha. A 
folha pura de chaya, assim, não come.. a ervinha não, não come, mas.. mas, de toda forma, 
já há vitamina no caldo que é mais, digamos, saudável. (E8) 

 

De acordo com Díaz-Bolio (1974), a chaya poderia ser considerada uma planta 

maravilhosa, um milagre da natureza, pois, dificilmente, poderia-se pensar que, em uma terra 

tão pobre como Yucatán, pudesse haver uma planta tão rica em proteínas, fósforo, ferro, 

cálcio e vitaminas, comprovados por estudos bromatológicos, realizados em 1973, pela Liga 

Internacional de Educação Alimentar. Nas análises realizadas, foram comparadas à alfalfa, ao 

espinafre e à chaya, sendo esta superior devido ao seu alto conteúdo protéico e outros 

nutrientes, além das propriedades medicinais. Este autor ressalta ainda que, sendo Yucatán 

um estado que tem sofrido por muitos anos com a sub-alimentação, este seria um bom 

alimento a ser utilizado como substituto da carne devido a sua riqueza protéica, além de ser 

saboroso e de baixo custo durante todo o ano. Assim, não seria difícil que os camponeses 

tivessem plantações de chaya em suas casas. Da mesma forma, destaca ainda que os maias a 

descobriram, talvez, há quase mil anos, tendo feito uma boa combinação de milho com chaya, 

resultando em uma muito saborosa pamonha salgada que contém ovo, chamada 

“tzotobilchay”, por meio da qual se obtém uma dieta rica em proteínas, vitaminas e outros 

produtos que a acompanham como tomate e semente moída de abóbora.  
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Nessa época, este autor já incentivava o consumo da chaya e recomendava, ao 

Instituto de Proteção da Infância (INPI), que considerasse suas propriedades nutritivas para os 

problemas de alimentação das pessoas e da sociedade em geral. Convidou professores, tanto 

da cidade como do campo, a tornarem o consumo de chaya conhecido entre os alunos, de 

forma a intensificar sua utilização. Este autor considera importante difundir os meios de nutrir 

o povo yucateco, em especial o do campo, o qual está sub-alimentado por uma dieta quase 

exclusiva de milho, o que lhes causa pelagra, por se tratar de uma alimentação insuficiente. 

Também relata que, após a Segunda Guerra Mundial, o Governo dos Estados Unidos enviou 

várias pessoas para percorrerem o mundo – em especial as Américas – buscando por plantas 

alimentícias para consumo e, nesse momento, encontraram a chaya. Entretanto, os yucatecos, 

apesar de terem tido a planta, não souberem aproveitá-la, mesmo sendo autóctone, o que 

evidencia apatia, negligência e ausência de senso prático para difundir suas propriedades e 

consumi-la. Vale destacar que há muitas pessoas desnutridas cujas carências alimentares 

poderiam ser amenizadas com esta planta. 

Diante do exposto, cabe perguntar: por quê, se desde 1974, já se conheciam as 

propriedades nutritivas da chaya, essas não foram divulgadas à população para que fosse mais 

consumida? Outra questão que se coloca é: por quê ela não está presente nos programas 

alimentares desenvolvidos no estado? É difícil saber as respostas e, talvez, isso não seja o 

mais relevante nesse momento. O importante agora, conhecendo suas propriedades, é verificar 

se há investigações recentes que permitam confirmá-las e, em caso negativo, apontar esta 

necessidade aos pesquisadores para que sejam realizados estudos bromatológicos que 

possibilitem informações recentes e válidas, no sentido de orientar e enriquecer a alimentação 

tanto das crianças como da população em geral, assim como esclarecer sobre outras formas de 

processar quimicamente estas folhas de chaya (farinhas, sucos, etc.) para que sejam melhores 

consumidas por crianças. 
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Há ainda outra dúvida específica que surge pedindo por uma resposta: Quantos 

nutrientes contém somente o caldo de chaya (consistência líquida) e quantos nutrientes 

contém a folha (consistência sólida)? Questiona-se isso porque, inicialmente, o recomendável 

é que fossem ingeridos ambos os alimentos em uma comida, mas, quando isso não ocorre, 

conforme citado anteriormente, torna-se prudente conhecer as respostas pela investigação 

cientifica, de forma a melhor orientar as responsáveis sobre as práticas alimentares que podem 

oferecer às crianças. 

Nesse sentido, torna-se necessário divulgar as propriedades nutritivas e medicinais 

da chaya, os diferentes atores (político, educativo, saúde, econômico, entre outros) 

relacionados à saúde e à alimentação, para que seja considerada parte importante dos 

programas alimentares, aprofundando-se o estudo desta planta em suas diferentes 

propriedades. Além disso, deve ser difundida, de maneira maciça, pelos diferentes meios de 

comunicação com o objetivo de que as pessoas (mães, equipe de saúde, professores, 

nutrólogos, entre outros) a conheçam e, assim, a valorizem e a consumam com freqüência. 

Da mesma forma, se faz necessário incluí-la, com um alimento principal, nas 

dietas das crianças menores de 5 anos e ensinar às responsáveis, por meio de práticas 

demonstrativas, as diferentes formas de refogá-la para o consumo. Por outro lado, é 

importante mencionar que, desde 1974, León de Gutiérrez realizou uma recompilação de 

refogados de chaya, elaborando um livro de receitas, com 52 formas de preparo de chaya, 

desde a forma de bebida, hot cake, massas, pratos triviais, receitas mais sofisticadas e até 

pães. Cabe ressaltar que a maioria dos pratos é simples, econômica e de fácil preparo. Assim, 

diante deste recurso e também ao conhecer as grandes propriedades nutricionais da chaya e o 

seu baixo custo econômico, é possível que seja cultivada nas casas e, assim, consumida o 

mais breve possível, de forma que as pessoas possam usufruir de seus benefícios. 
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Outro alimento natural, de alto valor nutritivo, é a soja, a qual não foi citada pelas 

responsáveis, sendo, portanto, menos consumida, apesar do Sistema de Desenvolvimento 

Integral para a Família (DIF) vendê-la a preços muito baixos, estimulando seu consumo, 

divulgando seus benefícios e realizando práticas educativas para divulgá-la; porém não têm 

sido obtidos resultados favoráveis. Essa observação é concordante com Rotemberg (1999), 

quando menciona que os alimentos ricos do ponto de vista nutricional, cultivados por pessoas 

pobres, muitas vezes, ainda que pareça contraditório, são desprezados.  

Diante disso, é recomendável que se divulgue à população, por meios maciços, o 

teor nutricional da soja. Isso inclui tanto a população urbana quanto a rural, pois, se apenas 

for divulgado nas áreas rurais, poderia ser interpretado como um alimento para pessoas 

pobres, as quais não podem comprar carne, e, assim, não seria aceito porque o desejo das 

pessoas é consumir carne e não seus substitutos, visto que não se assemelham à ela nem em 

consistência, nem em sabor. O importante é ressaltar os benefícios alcançados ao ingerir a 

soja, dado seu alto valor nutritivo, bem como as enfermidades preveníveis pelo seu consumo 

(colesterol alto, enfermidades cardíacas) comparando-a à carne. Da mesma forma, Diaz-Bolio 

(1974) tem sugerido consumi-la depois de batida, combinando farinha de soja com chaya e 

mel, resultando em uma mistura nutritiva e com extraordinário valor protéico, a qual gera 

muita energia, já que os dois vegetais contém muitas proteínas, vitaminas e outras substâncias 

necessárias para o organismo, ajudando a criança em seu crescimento físico e 

desenvolvimento intelectual. O consumo destes alimentos, ambos econômicos e muito 

nutritivos, poderia ser uma das principais ações para combater o problema da desnutrição 

enfrentado por crianças menores de 5 anos. 

Quanto aos alimentos que dão a comer às crianças, algumas responsáveis referiram 

dar, preferencialmente, alimentos cozidos, de maneira caseira, no lugar daqueles 

industrializados porque acreditam que os primeiros têm mais vitaminas e são mais sadios; os 
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segundos têm conservantes e ainda corre-se o risco de estarem vencidos. Essa situação 

encontra respaldo no mencionado por Parrage (1990) sobre mulheres de baixa classe social do 

Chile, as quais acreditam que os alimentos comerciais não são tão saudáveis como os 

preparados em casa, por não serem frescos e conterem ingredientes e substâncias químicas 

desconhecidos. Não obstante, como menciona este mesmo autor, as mulheres não citaram os 

problemas nutricionais dos alimentos comerciais, como alto teor de colesterol, gorduras, 

açúcares ou sódio. Esta situação é semelhante à observada entre as responsáveis que também 

não mencionaram estes problemas e, portanto, podem conhecer, apenas de maneira parcial, os 

benefícios trazidos por esta prática. 

Da mesma forma, encontra-se que, entre as crenças das responsáveis, ao dar de 

comer, predominam os alimentos de caldo, principalmente por conferirem um valor nutritivo 

ao caldo apenas (consistência liquida), acreditando tratar-se do alimento principal, que 

contém a maior quantidade de nutrientes presentes em uma comida. Acreditam que, ao 

cozinhar os alimentos, os nutrientes concentram-se no caldo e, assim, no caso da criança não 

querer consumir os alimentos sólidos (verduras, carne, leguminosas e vegetais), não se 

preocupam tanto desde que a criança tome o caldo. O valor que lhes atribuem é de suma 

relevância, uma vez que alimentos, sob forma de caldos, são recomendados quando pessoas 

estão enfermas, recém-operadas, grávidas ou em período de amamentação e, assim, ingeri-los 

as ajudará a recuperarem a saúde e a se fortalecerem. Sob esta perspectiva, como menciona 

Canesqui (1988), o ato de alimentar é um sistema que ressalta o valor ou qualidade do 

alimento, tendo, como referência, seu efeito sobre o corpo ou equilíbrio bio-psíquico, o que se 

interliga aos sistemas de pensamento, resultando em classificações dos alimentos como “forte 

ou fraco; saudável ou não saudável; quente ou frio; saboroso ou não saboroso”. 
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Por outro lado, a NOM-043 (MÉXICO. Secretaria de Saúde, 2006) recomenda que 

quando forem oferecidos caldos é necessário proporcionar alimento sólido e não apenas 

líquido, considerando que a criança, quando começa a comer, deve aprender a ingerir 

alimentos semi-sólidos para que, ao chegar a um ano de vida, já esteja integrada à alimentação 

familiar. Assim, se consumir apenas caldos, este objetivo não será alcançado. Outra razão é 

que apenas o caldo (líquido) é um alimento com pouco valor energético e nutricional. Para 

Creed-Kanashiro (1999), proporcionar alimentos diluídos e semilíquidos (caldos e sopas) é 

uma prática inadequada já que a quantidade de nutrientes é insuficiente para a idade  das 

crianças. Além disso, o baixo consumo de alimentos de origem animal contribui para piora do 

estado nutricional, sendo, portanto, necessário que a equipe de saúde explique às responsáveis 

as razões pelas quais é preciso que, ao oferecer comidas com caldo, sejam ingeridos tanto 

alimentos líquidos como sólidos. 

Outro costume comum entre as responsáveis é assemelhar a comida ao caldo, 

dando a comer às crianças sopa de feijão (caldo de feijão que contém pequenos pedaços de 

tortilha de milho), mas não dão os grãos por acreditarem que, especialmente nos menores, 

provocarão gases. Marchena Acuna e Sedo Masis (2001) encontraram práticas semelhantes 

em famílias de baixa renda da área urbana de San José, Costa Rica, as quais proporcionam, 

unicamente, o caldo de feijão, definindo parte do padrão de alimentação da criança a partir do 

sexto mês de idade. 

 

Não lhe dou o grão de fejião porque penso que pode fazer mal porque, pode ser, que não 
seja bem digerido em seu estômago. Assim, não lhe dou os grãos do feijão, somente o 
caldinho... retiro o caldinho e recheio as tortilhinhas com isso. (E10) 

 

Esta forma de alimentar a criança limita a ingestão de ferro, de acordo com a 

NOM – 043 (MÉXICO. Secretaria de Saúde, 2006), sendo que o esquema de desmame sugere 

que a criança, a partir dos 6 e 7 meses, comece a comer leguminosas (feijão) para evitar a 
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deficiência de ferro e, portanto, a anemia. Em um estudo, Olivares e Walter (2003) reportam 

que, entre as causas que geram anemia, está a falta de ingestão de quantidades requeridas na 

dieta habitual e, entre as conseqüências, encontram-se a redução do ritmo de crescimento, as 

alterações de conduta e do desenvolvimento mental e motor e a velocidade de condução mais 

lenta dos sistemas sensoriais auditivo e visual. Esta predisposição a desenvolver anemia é 

ainda maior em bebês prematuros devido ao fato de que, ao nascerem, terem menores 

depósitos de ferro, e também é mais comum em crianças que se encontram em estado de 

lactância artificial, a menos que recebam fórmulas lácteas fortificadas, uma vez que a 

quantidade de ferro no leite de vaca é baixa e este mineral é pouco absorvido. Ao contrário, os 

bebês que nasceram ao final da gestação e são alimentados exclusivamente com leite materno 

encontram-se protegidos até os seis meses de vida devido à excelente biodisponibilidade de 

ferro deste leite (50%). Acrescentam estes autores que, apresentar anemia durante a idade 

precoce, ou seja, nos primeiros dois ou três anos de vida, representa um fator de risco para um 

desempenho ruim, projetado para daqui a dez anos, ainda que sejam feitas correções 

oportunas, uma vez que os déficits persistem a longo prazo, considerando ser o ferro um 

elemento indispensável para a síntese e manutenção adequadas da mielina, fundamental para 

os processos relacionados ao sistema nervoso central.  

Assim, de acordo com Olivares e Walter (2003), formas de prevenir a deficiência 

de ferro são modificações na dieta, práticas saudáveis de alimentação, ingestão de alimentos 

fortificados com ferro e suplementos medicinais, sendo que nenhuma destas estratégias é 

excludente. Primeiramente, é necessário orientar as responsáveis sobre as conseqüências que a 

criança pode sofrer por não ingerir alimentos ricos em ferro, explicando-lhes a importância do 

consumo de feijão de forma adequada (caldo e grãos); também é preciso aumentar o consumo 

de frutas, verduras, grãos, legumes e vísceras de aves, cuja aquisição é mais econômica. A 

importância da ingestão de frutas e verduras, principalmente laranja, banana, arroz e tomate 



Resultados e Discussão 

 

93

 

deve-se ao fato de ajudarem na absorção de ferro e na formação de hemoglobina; por outro 

lado, é preciso também explicar-lhes a necessidade de evitarem o consumo de alimentos que 

impeçam sua absorção, como o café e o chá.  

Outra situação, vivenciada por algumas responsáveis na hora de dar a comer às 

crianças, é a sua recusa a certos alimentos, tais como verduras, frutas, carnes e, algumas 

vezes, até o leite, o que as fazem buscar por estratégias para que comam algo e não fiquem 

com o estômago vazio. Entre as ações mais freqüentes estão: 1) dar-lhes leite no lugar da 

comida, 2) triturar ou liquefazer as verduras para que não sejam percebidas pelas crianças, 

ainda que estas sejam maiores de 3 anos, e 3) permitir que as crianças tomem somente o caldo 

do alimento e comam umas tortilhas. Com estas estratégias, as responsáveis sentem-se 

recompensadas, ainda que a criança não tenha ingerido o alimento oferecido inicialmente. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o motivo de suas ações é compreendido, mas estas não são 

recomendáveis para uma alimentação correta porque não suprem a quantidade, a qualidade e, 

tampouco, a consistência dos alimentos, além de não contribuírem para criar hábitos 

saudáveis de alimentação. 

 

Eu lhe dou de comer, não come, às vezes não come... compro coisas, mas só come quando 
ele quer comer. Assim, não posso dizer que está bem alimentado porque não come assim... 
como te disse, as verduras. O que sei é que não o deixo sem leite... o leite, como diz minha 
mãe, é o que mais deve tomar, ainda que não coma bem ... então, leite tem toda semana. A 
comida, frutas, come mais ou menos durante a semana. A verdura não come. Assim, sinto 
que não está bem porque, da alimentação, há um pouco que  não o come. (E8) 

 

Entre as possíveis razões para que as crianças recusem os alimentos está o fato de 

serem obrigadas a ingeri-los e, nesse sentido, a situação se agrava quando o alimento 

oferecido gera uma experiência desagradável e, posteriormente, não mais o aceitam. Entre as 

situações observadas que estariam influenciando para esta recusa está a constatação de que 

alguns adultos das famílias não ingerem frutas e verduras e, assim, a criança aprende o que 

observa, ou seja, o que comem e como comem. Outra situação notada foi o tempo que é dado 
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às crianças para comer, sendo que algumas famílias as pressionam para que o façam 

rapidamente, por diversas circunstâncias, gerando estresse e angústia, o que contribui para a 

recusa dos alimentos, confirmando o relatado por Busdiecker; Castillo; Salas (2000). Estes 

autores mencionam que as preferências ou recusas alimentares das crianças estão relacionadas 

a processos associativos e não associativos. Entre os primeiros, encontra-se que o ato de 

comer ocorre em um contexto social, desde os primeiros anos de vida, nos encontros entre 

pais e filhos; assim, as crianças aprendem a associar alimentos a contextos e conseqüências. 

Entre os não associativos está a exposição repetida, até dez vezes, de um alimento, o que é 

uma forma muito efetiva para aumentar a aceitação de novos produtos ou daqueles que, 

inicialmente, foram recusados (neofobias), até que sejam aceitos. Cabe ressaltar que esta ação 

ocorre no sentido de estimular o consumo destes alimentos e não de pressioná-las ou obrigá-

las a ingeri-los.  

Outra crença que as responsáveis têm e praticam é não dar de comer, de forma 

conjunta, o pescado e o leite porque acreditam que essa associação causa mal de pinto 

(doença causada por uma bactéria, ocasionando manchas na pele) na criança ou nas pessoas. 

Tal crença tem sido passada de geração a geração, fazendo com que esta combinação seja 

evitada para não causar mal à criança. Nesse sentido, conforme menciona Rotemberg (1999), 

encontramos, na alimentação, prescrições e proibições, de acordo com representações e 

significados dos alimentos, segundo faixa etária e classes sociais. Por outro lado, Romo et al. 

(2005) argumentam que as crenças alimentares são "generalizações que as pessoas fazem ou 

dizem em relação aos alimentos" e, para muitas pessoas e comunidades, parte destas crenças, 

que vão se transmitindo de geração em geração, é formada a partir de idéias, experiências e 

emoções. Nesse caso, a rede social primária (familiares) e secundária (vizinhos e amigos), 

têm um papel importante na transmissão das crenças alimentares, em especial das pessoas 
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que, culturalmente, assumem a responsabilidade pela alimentação, como são as mães e as 

avós. 

 

Sardinha, atum, nunca lhe dou porque tenho medo de fazerem mal por causa do leite que 
toma. Dizem que, quando se come pescado, ficam pintados e, por isso, nunca lhe damos 
pescado. Nós comemos pescado, mas ele não. Ontem comi pescado com minha sogra e ele 
comeu apenas ovo. Não comeu pescado não tenho medo que algo aconteça por estar 
tomando leite. Tenho medo, não sei, algo pode acontecer, ficar manchado, não sei. Depois, 
come a sardinha, fica pintado.. tenho medo de acontecer alguma coisa... melhor não. (E9) 

 

No que diz respeito à enfermidade mal de pinto ou Carate, Alvarado Romero 

(1992) refere que ela é adquirida por contato direto com a bactéria chamada Treponema 

Carateum, a qual penetra na pele (cortada ou perfurada) e, aliada à precariedade de medidas 

higiênicas, ocasiona manchas violáceas ou brancas na pele. Segundo esta breve descrição, ao 

que parece, esta doença não está relacionada à ingestão conjunta dos alimentos (pescado e 

leite) mas, existe uma doença semelhante ao mal de pinto, a qual também causa manchas na 

pele, chamada pelagra que, de acordo com Werner; Thuman; Maxwell (2007), é provocada 

pela desnutrição, surgindo, sobretudo, em locais onde as pessoas comem muito milho ou 

outros alimentos com amido, deixando de ingerir, em quantidade suficiente, feijão, carne, 

pescado, ovos, verduras e outros alimentos necessários à proteção da saúde.  

Assim, sendo a pelagra uma doença, uma das possíveis razões que explicam o 

início desta crença está relacionada à história do estado de Yucatán, no que se refere à 

desnutrição; nesse sentido, citando Diego de Landa, cronista da colônia, para quem a chegada 

dos espanhóis marcou a fome na população maia e esta ocorreria devido à causas naturais, 

como os ciclones e pragas de gafanhotos. Em teses realizadas por Dominguéz Peón, em 1959, 

para obtenção do título de médico cirurgião e por Cámara V. em 1896, para médico pediatra, 

apud Balam-Pereira (1996) já eram descritas as deficiências de vitamina A e de complexo B, 

manifestadas, sobretudo em crianças, ao apresentarem cegueira e pelagra, conhecida 

popularmente como “culebrilla” ou “lazarino”, atribuída ao consumo excessivo de milho. 
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Desde então, retomando que a base da alimentação da cultura maia é, principalmente, o 

milho, conforme expressa Ruz (1993), ao mencionar que, falar de alimentação maia, implica 

falar de uma alimentação centrada no milho, acredita-se que seja possível que as manchas 

decorrentes da desnutrição, causadas também pelo consumo excessivo de milho, tenham sido 

relacionadas, erroneamente, à combinação entre pescado e leite. 

Outro dado importante a ser assinalado sobre esta crença reside nas características 

das responsáveis, as quais são, predominantemente analfabetas, recorrem ao h-men, 

(curandeiro local) e comunicam-se, principalmente, em maia, falando espanhol com 

dificuldade. Este conjunto de características pode ser uma das razões para justificar a 

permanência desta crença, a qual afeta a alimentação da criança, considerando que, poucas 

são as vezes, em que têm a oportunidade de comer pescado pela questão econômica e, quando 

a têm, são privadas em decorrência desta crença. Da mesma forma, não são seguidas as 

recomendações da NOM-043 (MÉXICO. Secretaria de Saúde, 2006), a qual sugere que, a 

partir de um ano ou um pouco mais, no caso de não haver antecedentes familiares de alergia, 

deve- se começar a dar de comer pescado às crianças. Nesse sentido, sugere-se que o pessoal 

de saúde enfoque, com maior atenção, este grupo de responsáveis, com características 

semelhantes, buscando aproximação por meio de visitas domiciliares, ganhando sua 

confiança, trabalhando, de forma conjunta, as práticas de alimentação e, durante este 

processo, buscar reforçar aquelas ações que as responsáveis realizam corretamente. Quanto 

àquelas não recomendáveis, devem explicar-lhes os motivos, de forma que modifiquem suas 

ações. Assim, como mencionam Pelcastre-Villafuete e Garrido-Latorre (2001), as 

transformações das representações sociais não são responsabilidade única do setor saúde, mas, 

entre os objetivos deste setor, está o zelo pela população, considerando seu importante papel 

nas mudanças de idéias e na conformação de outras que possam favorecer a saúde da criança.  
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No que se refere a uma alimentação saudável também é necessário que esta seja 

isenta de microorganismos patógenos e que não esteja contaminada. Portanto, as responsáveis 

devem realizar medidas de higiene no momento de dar de comer, como preparar os alimentos 

e mantê-los limpos, além de conservar a limpeza da casa. Nesse sentido, elas referem lavar as 

mãos das crianças antes de lhes dar de comer, lavarem as frutas, verduras ou qualquer outro 

alimento a ser consumido, além de higienizarem os recipientes de comida e mantê-los 

cobertos. Também referem dar banho nas crianças e manterem a casa limpa, diariamente. 

Todas estas ações, segundo elas, são seguidas de acordo com suas possibilidades. Também 

mencionam que realizam estes cuidados para evitar que as crianças adoeçam.  

 

Nós lavamos bem as verduras que vamos servir...a lentilha, quando a limpamos, vemos que 
tem coisas sujas junto. Lava-se bem, assim é feito com o fejião, a carne e vai tudo ao fogo. 
Agora, que faz muito, muito vento, mantemos tudo fechado. Tudo, tudo... os utensílios são 
tampados e tratamos de manter tudo o mais limpo possível, mesmo porque nã temos um 
lugar adequado para dizer que tudo está perfeito. Não estamos em um lugar adequado, 
quero dizer. (E7) 

 

Entre as ações referidas e as observadas, nota-se discordância pois, em várias 

famílias, via-se crianças sujas, cujas mãos não eram lavadas na hora da refeição e que 

moravam em casas sujas e mal cuidadas.  

Nesse sentido, as diferentes circunstâncias anteriormente mencionadas propiciam 

que as crianças apresentem parasitoses, infecções intestinais e respiratórias, tal como 

pudemos observar, em adultos e crianças, de várias famílias, que apresentavam tosse com 

catarro. Em outras, as crianças sofriam, constantemente, de diarréias, momento durante o qual 

as responsáveis disseram que deixavam de comer. Este contexto leva as crianças a serem mais 

vulneráveis à ocorrência de desnutrição e vice-versa, constituindo-se em um círculo vicioso, 

do qual é difícil sair. De acordo com Velásquez; Larramendy; Rubio (1998) e Corral-Terrazas 

et al. (2002) está demonstrado que as enfermidades diarréicas agudas são freqüentes em 
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crianças desnutridas e que a interligação entre desnutrição, infecção e queda da imunidade 

afeta o crescimento e desenvolvimento infantil.  

Além disso, como mencionam Marcos et al. (2002) e Velásquez; Larramendy; 

Rubio (1998), o problema das infecções diarréicas agudas e parasitoses também é 

influenciado pelas características sociodemográficas da família, tais como condições de vida 

precárias, maus hábitos higiênicos, aglomeração humana, baixo poder aquisitivo, falta de 

recursos econômicos tanto para a alimentação como para as condições sanitárias básicas de 

habitação, levando a um maior risco que as crianças adquiram enfermidades 

infectocontagiosas.  

Sob a perspectiva de moradia, observou-se que, entre as características, 

predominam cozinhas construídas em pequenos espaços, algumas vezes abertas, de forma que 

o alimento seja preparado do lado de fora; outras semi-abertas, com brechas ou buracos nas 

paredes e teto de palha ou mal vedado, o qual pode ser de papelão; podem ainda estarem em 

um canto de um quarto da casa. Estas cozinhas têm tábuas de madeira e mesas para colocação 

de utensílios e alimentos e, em relação às mesas, estas servem tanto para cozinhar como para 

comer. A maioria delas não tem geladeira e cozinha-se praticamente no chão, uma vez que 

utilizam fornos tradicionais (formados por três pedras ou blocos que servem para apoiar as 

frigideiras, grelhas ou panelas); utilizam, preferencialmente, lenha ou carvão para cozinhar os 

alimentos, lavam os utensílios em tanques para lavar roupa (formas retangulares, com paredes 

e fundo de concreto que também são usadas para lavar roupa) ou nas mesas já mencionadas; 

por fim, ressalta-se que algumas destas cozinhas têm chão de terra.  Tais características 

tendem a serem adversas para o preparo e consumo de alimentos limpos e saudáveis e, assim, 

seria necessário que redobrassem os cuidados para que pudessem consumir alimentos sadios.  

Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação. FAOROMA (2000) alerta que existe uma correlação direta entre uma 
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alimentação suficiente e variada, o estado de nutricional e as características da família. 

Diversas experiências demonstram que, quando uma pessoa não consome o alimento em 

quantidade e qualidade necessárias, torna-se difícil combater as enfermidades, sobretudo as 

infecciosas. Assim, é importante que os pais, particularmente as mães, conheçam as práticas 

de alimentação que permitam o crescimento e desenvolvimento normais das crianças, 

considerando que um maior nível de educação da mãe significa um menor número de crianças 

desnutridas. Seguindo estas recomendações, agregam-se outras, no sentido de continuar 

educando todas as responsáveis, principalmente as que tenham crianças menores de 5 anos, 

sobre os hábitos higiênicos que devem ter e os cuidados a serem intensificados em relação às 

condições de suas casas.  Esta educação deve ser adaptada ao seu nível de compreensão, 

considerando as condições nas quais vivem e os recursos que têm. 

Sobre isso, Carcamo Vargas e Mena Bastías (2006) argumentam que orientar as 

responsáveis sobre as características de uma alimentação saudável e sobre temas relacionados 

é importante, uma vez que as crianças delas dependem e, sobre elas, recai a responsabilidade 

da alimentação. Além disso, os maiores de 3 anos, que já freqüentam as escolas pré-escolares, 

também devem ser orientados sobre estes temas para que, no momento de escolherem os 

alimentos a serem comprados na hora do recreio, optem pelos mais saudáveis e que lhes 

ajudem na formação de padrões adequados de alimentação.  

Por outro lado, outra estratégia de saúde consiste no reforço dos programas de 

controle e prevenção de parasitoses que envolvam estudos de laboratório para identificar o 

parasito e, posteriormente, proporcionar um adequado tratamento anti-parasitário, em especial 

às crianças que apresentem desnutrição e às suas famílias.   

Outro aspecto mencionado pelas responsáveis ao darem de comer é o 

desconhecimento que têm sobre temas mais específicos relacionados à alimentação da 

criança, tais como: qual quantidade servir, como introduzir cada alimento, a importância de 
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consumir os três grupos, as mudanças nas consistências das comidas conforme o crescimento 

da criança, além de quais novas necessidades alimentares têm que suprir e quais combinações 

podem fazer para tornar a comida mais nutritiva e econômica. Estas foram algumas das 

situações encontradas, observadas e referidas pelas responsáveis porque, entre as famílias que 

possuíam alimento ou dinheiro para comprá-lo, por desconhecerem estes aspectos, esse não 

era bem aproveitado por realizarem práticas desfavoráveis. 

 

Gostaria muito de saber sobre a alimentação de Lupita, por exemplo, na idade em que ela 
está, que outras coisas posso lhe dar para que tenha uma boa alimentação? Penso que, 
conforme vão crescendo, deve-se ir mudando. Então, o que seu organismo necessita agora, 
não vai precisar mais a frente. Então, penso que varia de acordo com a idade dela e, por 
isso, gostaria de saber quais outras coisas posso lhe dar para que tenha uma boa saúde. 
(E12) 

 

Os costumes e práticas no momento de comer refletem os padrões familiares ou 

recomendações da equipe de saúde, como referem Marchena e Sedo (2001). Nesse sentido, a 

interpretação de um adulto depende da alimentação proporcionada às crianças, sendo que esta 

situação interfere, de maneira positiva ou negativa, na qualidade  nutricional e, portanto, no 

estado de nutrição da criança. Assim, aspectos chaves como a idade da introdução de 

alimentos semi-sólidos, a quantidade, a densidade nutricional dos alimentos e a freqüência 

diária de consumo devem ser mais considerados. 

As circunstâncias e necessidades levam a enfatizar a importância de capacitar e 

orientar as responsáveis, de forma mais consciente, acerca dos temas relacionados à 

alimentação, por meio de estratégias educativas, como por exemplo: demonstrações, 

utilização de modelos, práticas interativas, sociodramas, vídeos, músicas, animações, entre 

outras, que permitam aprender e colocar em prática o aprendido, resultando em um melhor 

nível de alimentação e saúde da criança. 
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Não obstante, antes de realizar esta tarefa, diante da falta de profissionais de 

nutrição nas unidades de primeiro nível, seria conveniente capacitar o pessoal de saúde 

(enfermeiras e clínicos gerais) que prestam o atendimento às crianças, com o objetivo de 

possibilitar uma atenção mais cuidadosa à elas e às responsáveis, realizando atividades como 

diagnósticos de alimentação, cálculo de quilo/calorias a ingerir, exemplos de dietas de acordo 

com a idade e história clínica da criança, entre outras. Evidentemente que esta estratégia é 

uma forma de contribuir para melhorar a alimentação da criança, a qual pode ter limitações, 

considerando que não são especialistas na área de nutrição, além de terem que cumprir outras 

funções, de acordo com sua área de competência; proposta feita anteriormente por Gómez 

(2003) e com a qual concordamos. 

Portanto, seria importante contar com a participação de profissionais de nutrição, 

os quais poderiam atuar nas áreas onde há mais problemas de alimentação, a fim de integrar 

uma equipe multidisciplinar, envolvendo enfermeira, médico e nutricionistas para, juntos, 

assistirem estas famílias, minimizando os problemas. Além disso, é necessário que as 

autoridades políticas apoiem estes profissionais durante a realização de seu trabalho, 

outorgando bolsas que lhes permitam custear gastos com moradia, alimentação e transporte, 

uma vez que têm que se mudar para viverem em comunidades distantes de sua cidade. 

Outra proposta considerada relevante é o desenvolvimento de duas guias de 

alimentação mais completas, dirigidas ao pessoal de saúde e às responsáveis de crianças 

menores de 5 anos, dado que a Norma Oficial Mexicana – 043 dos Serviços Básicos de 

Saúde, relacionada à promoção e educação para a saúde, em matéria alimentar, destinada aos 

profissionais (MÉXICO. Secretaria de Saúde, 2006), contém informações muito gerais, 

dirigidas à todas as idades e, assim, distante da alimentação de crianças menores de 5 anos. 

Portanto, é preciso desenvolver outras guias, contendo informação mais detalhada sobre a 

alimentação e hábitos saudáveis a estas crianças. 
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Em relação à Guia de alimentação dirigida ao pessoal de saúde, é importante que 

contenha as seguintes informações: alimentos recomendáveis a serem ingeridos, suas funções, 

exemplos de dietas para diferentes idades, quantidade de alimento a ingerir por idade, gráficos 

comparativos entre o consumo de diferentes alimentos, desenhos, esquemas, alimentos que 

devem evitar e motivos, assim como receitas que permitam a melhor compreensão do pessoal 

de saúde para que, em seguida, orientem as responsáveis. Como exemplo desta proposta, cita-

se o Brasil, cujo Ministério de Saúde desenvolveu o Guia Alimentar para crianças menores de 

2 anos, contendo dez passos para uma alimentação saudável (BRASIL. Ministério da Saúde, 

s.d.). Trata-se de um guia prático, didático, de fácil entendimento e que ensina diversos temas 

para profissionais que não são da área de nutrição. 

A elaboração de guia de alimentação para crianças menores de 5 anos, dirigida às 

responsáveis, torna-se indispensável porque, atualmente, nem todas possuem estas 

informações, especialmente as que não pertencem ao Programa Oportunidades e, no caso das 

que a possuem, trata-se de uma informação muito limitada. Outro argumento a favor desta 

guia relaciona-se a uma necessidade expressa pelas próprias responsáveis: 

 

Em relação à informação sobre alimentação, penso que algo como um livrinho poderiam 
nos dar porque, pelo menos para mim, é bom conhecer as coisas... então, se aprendemos a 
prática, há coisas quem vamos manter, guardar para sempre, outras que não. Em 
compensação, um livrinho podemos pegar, ler e, assim, nos informar melhor. No mais, é ler 
para saber que há coisas neste livrinho que podem nos ajudar. (E12) 

 

Diante desta necessidade, é recomendável que se elabore uma guia a elas dirigida, 

com uma linguagem mais simples, adaptada às características econômicas e da região, de 

forma a responder às dúvidas mais freqüentes, trazendo receitas de comidas diárias, conselhos 

para construção de hábitos saudáveis, de maneira ilustrativa e didática. Para isto, torna-se 

necessária a constituição de uma equipe multidisciplinar, integrada principalmente por 

nutricionistas, pedagogos, enfermeiras, médicos, antropólogos, investigadores especialistas na 
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área, promotores e tomadores de decisão (autoridades de saúde e políticas), entre outros, além 

do envolvimento da própria Secretaria de Saúde de Yucatán para avaliar a informação escrita, 

apoiar a distribuição das Guias de alimentação, no que se refere ao pessoal de saúde e à 

população. 

Em relação à alimentação e saúde das crianças, as responsáveis referem que uma 

criança sadia é aquela que se alimenta e, sobretudo, que sorri, brinca, corre, caminha, sente-se 

alegre, contente, com energia e força. Também lembram que o fato de comer ajuda a criança a 

crescer e a não ficar doente. Esta é uma das formas com que elas identificam a saúde da 

criança e, nesse sentido, conforme expõe Canesqui (2003), ser saudável significa ser capaz de 

realizar as atividades cotidianas. 

 

A alimentação para a saúde, penso para que não adoeçam, fiquem bem sadios, para que 
possam se sentir bem, brincar, sorrir, ficarem alegres e não deitados o tempo todo porque, 
vejo pelo meu filho, meu Deus, ele come bem, qualquer coisa que lhe dê, na hora ele come. 
(E10) 

 

Uma criança sadia, vê-se pelo seu comportamento, brinca,  tem muita energia, ao contrário 
de uma criança enferma, que não quer comer, brincar, não conversa e não quer participar 
de nada. (E2) 

 

Da mesma forma, algumas responsáveis referem que há muitos alimentos que 

ajudam a prevenir que a criança adoeça, identificando, nestes alimentos, os nutrientes que 

contém e as enfermidades que previnem. Além disso, um pequeno grupo de responsáveis 

mencionou que a alimentação que a criança recebe a ajudará, também no futuro, a não 

adoecer. Este conhecimento destaca-se entre aquelas responsáveis que fazem parte do 

Programa Oportunidades, as quais recorrem às atividades de ensino de saúde (práticas), 

favorecendo a alimentação da criança pela realização das práticas. Nesse sentido, Rivera 

(2007) assinala que a educação nutricional visa buscar atitudes e hábitos que resultem em uma 

seleção inteligente de alimentos e no consumo de uma dieta nutritiva para todas as idades. 
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Tem alimentos que previnem enfermidades, por exemplo, em época de limão, a china 
[laranja doce], a toronja [grapefruit] e, se damos tudo isso a eles, vai ajudar para que 
tenham uma boa saúde, não tendo gripe freqüente. Aprendi que tem vitamina C, além 
disso, digo que sim, está relacionada à alimentação e ao crescimento das crianças, pois 
se bem se alimentam, vão crescer bem, sadios. (E12) 

 

Algumas responsáveis referem que crianças sadias são aquelas que estão gordinhas 

e fortes, reafirmando o que menciona Díaz (2000), quando lembra que a cultura incide na 

definição de uma dieta saudável mediante a percepção da imagem corporal apropriada ou 

saudável. No caso das crianças pequenas, prefere-se as “gordinhas”, como sinônimo de saúde 

ou proteção diante de eventuais enfermidades. Dickinson (1997) manifesta que, no estado de 

Yucatán, a obesidade está associada ao bem-estar, relacionada à prosperidade econômica. 

Entretanto, esta idéia é diferente para algumas responsáveis, as quais referem que “gordura” é 

ter enfermidade. Esta mudança de idéias também é observada entre aquelas responsáveis que 

recebem atividades de ensino (práticas). Estes fatos mostram que o indispensável é continuar 

ensinando as responsáveis sobre estes temas e, conforme argumentam Romo; López; López 

(2005), há necessidade de continuar educando as mães e avós sobre alimentação, uma vez que 

são elas que transmitem, principalmente, a cultura alimentar. 

 

Criança nutrida é aquela com peso bom, que esteja normal, gordinha, com força, assim 
penso. (E10) 

 

Uma criança nutrida não é tanto pela gordura, porque a gordura já não é mais sinal de 
saúde, já é enfermidade. (E12) 

 

Em relação às características identificadas em uma criança enferma, as 

responsáveis referiram que esta não quer comer, não brinca, não corre, não tem vontade de 

caminhar, não tem energia, é apática, distraída, quer estar no colo, chora muito, dorme muito, 

é triste, incomodada e “chic nak” (estado de ânimo descrito pelos maias para indicar que está 

arredia e agressiva); também identificam que são crianças de baixo peso e que, para que se 

recuperem, há um processo lento. 
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Uma criança doente não quer tomar leite, não quer comer e, se é forçada,  tem diarréia e 
fica deitada em sua rede, fica chorando. (E3) 

 

Se não come, adoece em seguida e, se não cresce, é porque não está comendo como deve e, 
portanto, está em desnutrição. (E8) 

 

Estes sinais também foram observados nas crianças na época do arcebispo 

Lorenzana, em 1780, no México, quando os frades da Casa de Cuna anotavam, em seus 

livros, que “as crianças morriam de tristeza”; não encontravam nelas mal algum, apenas não 

se desenvolviam, não queriam comer, ficavam tristes e morriam. Gómez (2003) argumenta 

que, antes de chegar ao triste desenlace da morte, a criança já havia passado por diferentes 

etapas de desnutrição, desde leve, moderada até grave, nas quais se apresentavam sinais 

identificados pelas responsáveis. Esse autor enfatiza que, na fase leve, os sinais são tão 

discretos que poucas vezes são percebidos pelas mães, a não ser que sejam muito 

observadoras. Uma das formas de identificá-los é pela medida semanal de peso ou, ao menos 

mensalmente, o que nem sempre é feito pelas responsáveis, ao não levarem as crianças para o 

controle, a cada mês. Assim, quando percebem estes sinais, a desnutrição já está na fase 

moderada ou grave. 

 

Quando adoece não, ele não come. Se damos algo, assim, que sabemos que gosta, não 
come. Só chuchú (amamentação). Chora, não quer comer e, quando está assim, se tem 
diarréia, [não come] começamos a ver que  chan [meio] come e, se tem febre, pois não 
quer nem brincar, apenas quer estar abraçado e só chora. Não quer ficar com ninguém, 
só comigo. Assim, eu percebo.. que não fica com ninguém. (E6) 

 

No presente estudo ressalta-se que, para algumas responsáveis, desnutrição é 

sinônimo de falta de alimento, ratificando o que menciona Gómez (2003), ou seja, que entre 

as principais causas da desnutrição está a sub-alimentação, seja por deficiência em qualidade 

ou em quantidade de alimentos consumidos. Por sua vez, a sub-alimentação é atribuída a 

vários fatores, tais como alimentação pobre, falta de higiene e de técnica para alimentar a 

criança. 
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A desnutrição, eu acho que é não ter comida,  não comer na hora certa. É porque não há 
quase alimento para eles... (E6) 

 

Da mesma forma, as responsáveis identificam que os bebês e as crianças pequenas 

são mais vulneráveis às doenças, comparadas às crianças maiores de 7 anos; assim, 

reconhecem a importância de alimentá-los o melhor possível. Nesse sentido, este resultado é 

concordante com o recomendado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. FAOROMA, 2000), ao referir que o período 

mais crítico do desenvolvimento humano vai desde a concepção até, aproximadamente, aos 

36 meses, por ser esse uma fase na qual o crescimento físico e mental ocorre mais 

rapidamente. Dessa forma, é muito importante que as mulheres gestantes e as crianças 

pequenas recebam uma adequada quantidade de alimentos nutritivos, a fim de assegurar, tanto 

um crescimento físico e um desenvolvimento cerebral adequados, assim como resistência às 

infecções.  

Essas circunstâncias refletem que a saúde da criança no que se refere à 

alimentação é influenciada pelos conhecimentos que as responsáveis têm sobre o tema, bem 

como pelos recursos econômicos que possuem para comprar os alimentos. No que se refere 

aos conhecimentos das responsáveis, Gómez (2003) lembra ser de primordial importância que 

a equipe de saúde tenha um papel educativo e divulgador para que os pais e, especialmente as 

mães, aprendam a distinguir os sinais entre uma criança sadia ou enferma e procurem, 

rapidamente, as unidades de saúde; da mesma forma, deve-se ensinar, às responsáveis, o 

grande valor que há em pesar os menores de dois anos semanalmente, ou, pelo menos, uma 

vez ao mês, para avaliar o risco de não estarem ganhando peso por várias semanas ou de o 

estarem perdendo, assim como aumentar os cuidados caso a criança apresente vômitos e 

diarréia.  
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Por outro lado, este mesmo autor refere ser indispensável que o médico conheça o 

valor energético dos alimentos e a forma de integrá-los a uma alimentação correta; também 

deve conhecer as necessidades calóricas do organismo para indicar medidas dietéticas que 

previnam a desnutrição. Assim, a alimentação das crianças é um trabalho conjunto, 

envolvendo médicos, enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais, órgãos oficiais e 

instituições privadas, ou seja, todo elemento social que tenha contato com a mãe e a criança.  

No que se refere à categoria “dar de comer”, são representações que as 

responsáveis têm formadas segundo uma série de fatos históricos vividos no estado, ou seja, 

muitos anos de sobrevivência à fome, carência de alimentos e sofrimento por desnutrição, 

tanto delas como de suas mães, bem como a influência dos meios publicitários para o 

consumo de produtos industrializados, além dos conhecimentos que são transmitidos pela 

equipe de saúde, por meio de programas alimentares. Todos esses aspectos, em conjunto, 

influenciam, em maior ou menor grau, a alimentação da criança e, assim, as práticas por elas 

realizadas refletem-se no estado de saúde da criança.  

Da mesma forma, torna-se evidente que a influência que as mães e ou sogras 

exercem nas responsáveis é um fator determinante para a alimentação das crianças, 

considerando que as primeiras têm conhecimentos e práticas que podem ajudar a melhorar o 

estado nutricional das crianças, mas também têm outros conhecimentos que podem prejudicá-

lo. Do exposto, seria conveniente que, ao capacitar as responsáveis, também fossem 

capacitadas suas mães ou sogras, de forma que compartilhassem suas experiências em 

alimentação e, conjuntamente, reforçassem práticas favoráveis, orientando sobre aquelas que 

não favorecem o estado de saúde da criança. 

Essas representações vão sendo construídas pelas responsáveis desde sua infância, 

por meio do contato que tiveram com suas mães e famílias no que se refere à alimentação e, 

nesse momento, as reaplicam ao darem de comer à criança, o que torna necessário que sejam 



Resultados e Discussão 

 

108

 

orientadas em suas práticas, por serem pessoas-chaves na promoção de hábitos alimentares 

saudáveis para a criança, o que refletirá em sua vida futura. Essa observação é concordante 

com Osório; Weisstaub; Castillo (2002), quando referem que as experiências iniciais da 

criança, em relação à alimentação e, em especial, às práticas alimentares dos pais, têm 

importância fundamental nos hábitos alimentares desenvolvidos pelas pessoas, nos quais a 

mãe é responsável por inserir a criança em tais práticas e no contexto social da família. 

Esses mesmos autores acrescentam que as crianças, desde muito cedo, são 

capacitadas para estabelecerem um vínculo com a pessoa que delas cuida, sendo essa, em 

geral, a mãe; este vínculo, estabelecido no primeiro semestre de vida, é determinante para 

aquisição de sua conduta alimentar e para o seu adequado desenvolvimento futuro. 

Assim, faz-se necessário prosseguir trabalhando junto às responsáveis, ensinando-lhes temas 

pertinentes à alimentação e suas práticas e, dessa forma, fazer com que incidam sobre a saúde 

da criança, seja na infância ou na fase adulta. 

Do exposto, mostra-se que as responsáveis apresentam desconhecimento sobre 

temas específicos relacionados à alimentação da criança e, quando possuem algum 

conhecimento geral, esse não é suficiente, considerando que a alimentação de uma criança 

menor de 5 anos é muito complexa, tendendo a complicar-se dadas as circunstâncias que vão 

se apresentando. Assim, torna-se necessário que a educação, a orientação, o apoio e a 

motivação sejam constantes por parte dos diferentes atores sociais e de saúde para que, dessa 

forma, seja possível alcançar mudanças favoráveis em beneficio da criança. 

Busdiecker; Castillo; Salas (2000) ressaltam que as estratégias de educação 

nutricional são indispensáveis para promoção de estilos de vida saudáveis porque são as que 

têm maior probabilidade de interferirem sobre a prevalência destas enfermidades, devendo ser 

iniciadas em idade precoce, considerando ainda a cultura alimentar dos grupos populacionais 

sobre os quais se deseja intervir. 



Resultados e Discussão 

 

109

 

No que diz respeito à alimentação, os saberes, costumes e práticas das 

responsáveis, assim como a relação que estabelecem entre a alimentação e saúde da criança, 

conclui-se que a cultura tem um papel fundamental. Suas crenças, passadas de geração em 

geração, permanecem de forma geral, tendo sua própria forma de alimentarem-se, prepararem 

os alimentos e tentarem, em meio à modernidade, manterem os valores que atribuem aos 

mesmos. A forma como cuidam e alimentam as crianças é a mesma que aprenderam e condiz 

com as condições de pobreza em que vivem, o que, até certo ponto, faz com que aceitem sua 

forma de vida mas, ao mesmo tempo, desejam ser ajudadas para oferecer uma melhor 

alimentação às crianças e, conseqüentemente, uma melhor saúde. 

A maior relevância de se conhecer os hábitos e formas de alimentação da criança 

reside em fazer com que a equipe de saúde considere o mundo no qual as responsáveis se 

movimentam e lutam diariamente, uma vez que o seu desconhecimento gera distanciamento 

da equipe no momento de atendê-las nos consultórios. Assim, somente estando com elas, 

observando-as e conhecendo-as é possível entender uma pequena parte de suas ações e o que 

significa, para elas, alimentar uma criança menor de 5 anos nas suas condições de vida e de 

acordo com a cultura, na qual foram criadas. Por tanto, é necessária uma atuação que as ajude 

na grande tarefa de alimentar os menores de 5 anos, de forma que deixem o estado de 

desnutrição ou não cheguem a ele, melhorando, assim, o nível de saúde da criança no futuro. 

Na seqüência, apresenta-se a categoria Uma ajuda, a qual deriva da análise dos 

componentes alimentares do Programa de Desenvolvimento Humano Oportunidades, 

implementado pelo governo Federal, para combater a pobreza e a pobreza extrema, 

propiciando melhor nível de saúde, alimentação e educação às famílias vulneráveis. A 

discussão desta categoria foca-se, principalmente, no componente de alimentação, embora, 

em alguns momentos, sejam mencionados outros dois componentes – educação e saúde, 

considerando que seria difícil separá-los, uma vez que, ao elaborar o Programa, este foi 
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pensado de maneira integral e, nesse sentido, uma ação relaciona-se a estes dois ou mais 

componentes. 
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5.2.2 É uma ajuda 

 

 

A categoria É uma ajuda trata da forma como as responsáveis representam os 

componentes alimentares do Programa Oportunidades, os quais são: a) consultas médicas 

(controle da criança sadia), b) práticas de auto-cuidado (práticas), c) apoio financeiro para 

melhorar a alimentação das crianças, e d) suplementos alimentares (mingaus). 

Uma característica do programa Oportunidades é que os apoios são condicionados 

ao cumprimento de uma série de co-responsabilidades (ações), derivadas dos mesmos 

componentes, a fim de que as responsáveis possam receber o pagamento bimestral ao qual 

têm direito, de maneira completa. Do contrário, lhes descontam se descumprirem as duas 

primeiras ações: 1) freqüentar as consultas mensais programadas para controle da criança 

sadia e 2) participar das práticas de auto-cuidado em saúde (práticas). Em relação às outras 

duas ações, as responsáveis são orientadas a fazerem bom uso dos apoios que recebem, mas 

não são penalizadas no caso de não as cumprir. São elas: 3) destinar os apoios financeiros 

para melhorar a alimentação das crianças e 4) proporcionar o suplemento alimentar (mingau) 

todos os dias às crianças menores de 2 anos e aos maiores desta idade que tenham 

desnutrição. 

Primeiramente, para as responsáveis, o Programa Oportunidades representa uma 

ajuda para as famílias que dele necessitam; é considerado um bom programa na medida em 

que beneficia a alimentação e a saúde, tanto da criança como da família, ao proporcionar 

diferentes apoios em saúde, alimentação, educação e gastos energéticos (luz, carbono ou 

água). Isto coincide com os resultados obtidos por Escobar e Gonzáles (2002), em uma 

investigação qualitativa, realizada em 9 estados do México (norte – centro e sul), na qual as 

pessoas mencionaram estarem de acordo com o Programa Oportunidades por permitir que 



Resultados e Discussão 

 

112

 

melhor se alimentassem, comprassem roupas para as crianças e pudessem enviá-las à escola. 

Desta forma, o Programa tende a influenciar na economia local. Lozano (2006) encontrou 

resultados semelhantes em um estudo realizado em comunidades ao sul do estado de Yucatán, 

nas quais os beneficiários do Programa Oportunidades têm um reconhecimento positivo sobre 

o Programa porque os ajuda a comprarem alimentos para a família. 

 

O programa tá bonito, dá alguma coisa, dá chan dinheiro, sé da de presente. Eu dou 
conta, é um presente assim, vamos escutar a prática, mas que pessoa vai vir para dar 
dinheiro de presente? Eu então, o dia, cobro meu dinheiro, passo a comprar algo e chan 
comemos, assim de ... alimento, de alimentação assim, é assim, compro maça, compro uva 
e chego aqui comendo com meus filhos porque, com o dinheiro que já dirão de presente 
assim, compramos algo para comer bastante, está bem. (E9) 

 

No entanto, observou-se que há famílias que vivem em condições precárias e em 

extrema pobreza e que não são beneficiárias do Programa Oportunidades. Esta situação foi 

exposta como uma queixa por parte de algumas responsáveis:  

 

Os programas nutricionais são uma ajuda e, pois também, eu vejo que há pessoas que 
deles necessitam e não têm, e tem gente que, de fato, não necessita e tem e em dobro. (E8) 

 

Estas situações já haviam sido reportadas anteriormente por Agudo e Rocha 

(2006), em uma das avaliações que realizaram sobre o Programa, em 2001, na qual 

encontraram uma pequena proporção de pessoas que sub-reportaram propriedades e recursos 

com o objetivo de se tornarem beneficiárias. Assim, estes autores recomendaram que tais 

informações fossem checadas, de forma que as famílias que recebem apoio do Programa 

sejam, de fato, as que dele necessitam. 

Em relação às famílias que não são beneficiárias do programa e dele necessitam, 

por viverem em condições precárias, uma responsável referiu que sua família não foi incluída 

porque a rua onde ela mora não está contemplada pelo Programa e, portanto, não podia ser 

incluída. Situações similares também já haviam sido relatadas por Agudo e Rocha (2006), os 
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quais, a este respeito, sugeriram identificar, novamente, os métodos necessários para corrigir 

esta informação, com o propósito de avaliar a incorporação ao Programa daqueles que não 

foram selecionados e, assim, reduzir, significativamente, os erros de exclusão (ou seja, evitar 

excluir lugares pobres do Programa). 

Diante deste panorama e concordando com Escobar e Gonzáles (2002); Agudo e 

Rocha (2006) e Lozano (2006), recomenda-se atualizar, com maior freqüência, os censos do 

Programa Oportunidades para incorporar as novas famílias ou aquelas que não se 

encontravam no censo, assim como para utilizar métodos mais específicos de inclusão que 

possam minimizar os erros que, até o momento, têm ocorrido no que se refere à seleção e à 

inclusão de famílias ao Programa. 

Em relação às co-responsabilidades, identificam-se três tipos de idéias entre as 

responsáveis, a partir das quais atribuem significados ao Programa. 

Primeira idéia - algumas responsáveis estão convencidas da importância de 

realizarem as ações como parte de suas co-responsabilidades requeridas pelo Programa não 

como uma obrigação, mas sim, como um benefício para a saúde das crianças e de suas 

famílias. De acordo com esta idéia, é conveniente incentivar as demais responsáveis para que 

compreendam a importância destas ações para a saúde da criança e de sua família e, assim, 

participem, com mais entusiasmo, das atividades. Sobre isso, Cerezo; García; Alonso (2008) 

lembram que é indispensável que as responsáveis (mulheres) assumam, com perseverança, o 

cuidado das crianças e de suas famílias, a fim de alcançarem um bom nível de saúde, o que é 

vital para o desenvolvimento dos menores. Por outro lado, é necessário que o pessoal de 

saúde reconheça e elogie as responsáveis por suas ações e cuidados realizados em prol da 

criança, de forma que se sintam motivadas e mantenham suas condutas. 

 

Trato de cumprir não por [o Programa] Oportunidades, nem por nada, mas por meus 
filhos, porque eu sei que depois eu os descuido, depois vão a sofrer mais quando já 
estiverem desnutridos e já não possa fazer nada; por isso, eu trato de que, cada mês 
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quando meus filhos tenham consulta, levá-los. Mesmo que seja longe do hospital, às vezes 
os levo caminhando e voltamos caminhando também. Mas, sei que já os levei e quando 
me dizem que estão bem de peso, fico tranqüila. (E11) 

 

A segunda idéia que têm outras responsáveis a respeito das co-responsabilidades 

do Programa é o fato de o verem como um pacto justo porque recebem os apoios do 

programa, mas, ao mesmo tempo, também têm que mostrar, por meio do cumprimento de 

algumas ações, que reconhecem que estas são para o benefício de suas famílias. Nesse 

sentido, vale destacar que este Programa tem ajudado muitas delas a melhorarem as condições 

de saúde de suas casas e comunidade, conforme refere Gonzáles (2006), sobre o fato das 

mulheres titulares do Programa Oportunidades terem realizado atividades coletivas 

substanciais de limpeza e higiene de suas casas e comunidades (saneamento de água parada e 

tratamento do lixo), as quais resultaram na redução de enfermidades respiratórias e intestinais. 

Esta idéia também é favorável no sentido de que estão cumprindo com um dos objetivos do 

Programa, o qual prevê a participação das beneficiárias no cuidado e responsabilidade de sua 

saúde, não esperando, de maneira passiva, pelas ações do setor de saúde.  

 

O programa nos pede que sejamos responsáveis, ou seja, o programa nos dá, mas 
também nos pede. O programa está nos ajudando bastante, sim, bastante, mas também 
está nos pedindo e, claro que, se nos pede, é para nosso próprio bem, ou seja, há muitas 
coisas incluídas neste programa, tanto no que se refere à saúde, à qual temos que dedicar 
tempo, temos que arranjar tempo, trabalhar com o programa. (E12) 

 

A terceira idéia das responsáveis é que, algumas vezes, realizam as ações do 

Programa por obrigação ou por se sentirem pressionadas a fazê-las, pois, caso contrário, há 

descontos no valor que recebem bimestralmente, podendo ainda perder, definitivamente, os 

apoios que recebem. Outras dizem que, para se manterem no Programa, é preciso muita 

paciência, devido às diferentes dificuldades que enfrentam (administrativas, educacionais, de 

alimentação ou de saúde), as quais são interpretadas como provas para que possam continuar 

no Programa ou, do contrario, as excluem. Nesse sentido, pode-se dizer que não significa que 
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as responsáveis discordem do Programa, mas que as dificuldades que vivenciam as levam a 

pensar desta forma.  

 

Se você tem paciência, você fica no Oportunidades, mas se não tem, não fica. O que estão 
fazendo é para excluir a um ... [do Programa], é uma obrigação. (E5) 

 

Entre as dificuldades referidas, encontram-se: o atendimento pouco cordial que 

recebem, algumas vezes, por parte do pessoal de saúde ou administrativo do Programa, a falta 

de pessoal de saúde para atendimento nas consultas previamente programadas ou o tempo 

prolongado de espera para serem atendidas, a impontualidade ou a falta de pessoal para 

realizar as atividades mensais de auto-cuidado em saúde (práticas), o prolongado tempo de 

espera para receber os apoios financeiros a cada dois meses e algumas exigências, feitas pelo 

pessoal de educação, administrativo ou de saúde para realização de atividades coletivas, de 

maneira adicional, como apoio em campanhas de vacinação, semanas nacionais de saúde, 

supervisão da limpeza dos quintais das casas que tenham sido designadas, entre outras. Tais 

situações fazem com que as responsáveis se sintam cansadas, acreditem que, por serem 

pobres, têm que aceitar tais situações para poderem receber o apoio que necessitam e que, 

muitas vezes, fazem pelo bem de seus filhos e família. Ressalta-se que algumas delas têm 

cargas pesadas de trabalho doméstico e, além disso, precisam de tempo para poderem cumprir 

as diferentes atividades recomendadas pelo Programa. 

 

[No programa] aprende-se muitas coisas quando há atividades, mas, há quase um ano ou 
pouco menos, não há enfermeiras, não há médicos ali para consultas e orientações, pois 
sempre dizem que vão mandar, mas até agora, [não temos] quando vamos para as 
[práticas], assinamos papéis e não são dadas práticas como antes. (E10) 

 

Às vezes, nos enviavam enfermeiras que eram muito rudes. Quando perguntamos 
“quando tenho retorno?”, respondiam grosseiramente. Mas, desta vez houve mudança e 
chegou uma enfermeira que nos trata bem. (E11) 
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Conflitos similares sobre as co-responsabilidades e o apoio financeiro que recebem 

as mulheres beneficiárias do Oportunidades, são mencionados por Gonzáles (2006), sobretudo 

entre aquelas que realizam uma série de atividades domésticas e, além delas, no Programa 

(co-responsabilidades e obrigações comunitárias), deixando seus filhos aos cuidados do 

marido ou, na maior parte das vezes, com um familiar (mãe ou irmãs). Nesse sentido, refere 

que as titulares estão cansadas destas tarefas e, em alguns casos, o abandono do Programa é 

visto como um alívio, sendo provável que algumas destas desistências ocorram devido ao não 

cumprimento das tarefas, em decorrência do peso que representam.  

Diante deste panorama, sugere-se, ao pessoal de saúde, que organize junto com as 

responsáveis (beneficiárias do Programa) as atividades que devem realizar de maneira 

coletiva, a fim de que todas participem, de acordo com suas possibilidades e que se sintam 

estimuladas. Em relação ao trato digno Lozano (2006) recomenda que, nas avaliações 

realizadas, o Programa Oportunidades incorpore indicadores de tratos cordiais, a fim de 

conhecer a amplitude deste problema e estabelecer mecanismos de controle. Por outro lado, é 

necessário que o pessoal de saúde se conscientize do atendimento que dá às responsáveis e à 

toda população porque deste depende o grau de participação e compromisso que tiverem, 

além do que, no futuro, pode repercutir no uso que fazem dos serviços de saúde.  

Por outro lado, um ponto que vale destacar é o fato de algumas das responsáveis 

fazerem parte das mesmas equipes de saúde do Programa, tais como comitês de saúde, grupo 

de promotoras ou procuradoras de saúde, entre outros, o que é visto de maneira positiva 

porque permite que desempenhem atividades de gestão, liderança e administração para a 

solução de problemas que beneficiem suas famílias e a comunidade, assim como favorece o 

estabelecimento de redes de apoio entre as responsáveis para resolução dos problemas 

apresentados. Todas estas atividades fazem com que as elas adquiram mais confiança para 

agir diante de diferentes situações. Sobre isto, Escobar e Gonzáles (2002) argumentam que, a 
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longo prazo, as transferências e co-responsabilidades das beneficiárias que são vocales (líder 

do Programa¸ a qual pode ser a responsável em uma área, seja alimentação, saúde ou 

educação) e das promotoras coadjuvarão para que tenham mais autonomia e segurança para 

agir em prol de sua família.  

 

Eu sou uma vocal (líder). Cada vocal, tem seu grupo. Transmitimos a ele, ou seja, toda 
informação que nos é dada, nós temos que repassar para o grupo. (E12) 

 

No que se refere às atividades de auto-cuidado em saúde (práticas), as 

responsáveis reconhecem que as têm ajudado, em muito, para saberem como cuidar da criança 

quando está sadia ou enferma, como alimentá-la, a importância da amamentação, as medidas 

de higiene para preparo dos alimentos, o crescimento e desenvolvimento da criança, a 

importância das imunizações, a prevenção de diferentes enfermidades e outros temas de 

saúde, as quais, mencionam, as têm ajudado a viver uma vida sadia. A este respeito, Lozano 

(2006) lembra que, ao condicionar o apoio financeiro à assistência, as práticas sobre saúde e 

revisões médicas têm criado, entre as mulheres, o hábito e o significado da importância de 

prevenir enfermidades, tanto nelas como em seus filhos. Sobre isso, segundo o que 

manifestam as beneficiárias do programa, pode-se dizer, de forma resumida, que as práticas 

de saúde têm tido efeitos positivos. 

O anteriormente exposto concorda com esta autora porque, conforme discutido na 

categoria dar de comer, tem sido mostrado que existem diferentes representações sobre a 

alimentação e saúde da criança entre estas responsáveis beneficiárias do Programa e aquelas 

que não o são, apesar das primeiras nem sempre colocarem em prática estes conhecimentos, 

por diferentes circunstâncias (econômicas, familiares, entre outras). Entretanto, espera-se que, 

quando puderem realizar, tenham a base de conhecimentos que estão aprendendo. Sobre isso, 

Agudo e Rocha (2006) referem que as titulares do Oportunidades (mães) estão atribuindo a 
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adequada importância à nutrição de seus filhos, sendo este um dos resultados favoráveis 

decorrentes das práticas.  

 

[Os temas] que eu vejo estão bem, pois se aprende desde a gravidez, como o bebê vai 
crescendo, o que vai acontecer quando ele nascer, como dar chuchú [amamentar] ou algo 
assim. Ensinam como lavar as verduras, as mãos, lavar bem os alimentos para dar a 
nossos filhos. Tudo isso, assim. (E10) 

 

Nesse sentido, se concorda com vários autores, entre eles, Escobar e Gonzáles 

(2002); Sandoval-Priego et al. (2002); Gómez (2003); Hernándes e Hernández (2005); Patino 

(2005); Romo; Lopez; López (2005); Carcamo Vargas e Mena Bastías (2006); Rivera (2007), 

quando lembram a necessidade de manter e fortalecer as práticas de auto-cuidado (sessões 

educativas, práticas), o respeito à alimentação das crianças menores de cinco anos de idade, 

utilizando, para isso, demonstrações e sessões, com participação ativa das mães beneficiárias, 

de forma a fazer com que incorporem à sua dieta alimentos com conteúdos adequados de 

micro-nutrientes e da região.  

Além disso, Lozano (2006) propõe outras recomendações importantes a serem 

consideradas também neste estudo, a) que as práticas sejam coordenadas por enfermeiras ou 

por pessoas com um nível mínimo de bacharelado, b) estender aos homens as práticas sobre 

saúde e c) oferecer estas práticas a todas as pessoas responsáveis (mães, avós, tias e outras) 

que cuidam de crianças menores de 5 anos, de forma que não sejam focalizadas apenas as 

beneficiárias do Programa Oportunidades, considerando que, conforme se notou, é 

necessidade premente que todas sejam capacitadas. 

Outro aspecto que se considera relevante é capacitar as crianças maiores de 3 anos 

que estão na pré-escola e os professores sobre temas relacionados à alimentação. No caso dos 

professores, também devem ser ensinados sobre técnicas de avaliação do estado nutricional da 

criança, a fim de que possam cooperar na vigilância nutricional e promoção de uma nutrição 

saudável. A necessidade de investir em pré-escolas deve-se ao fato de que elas oferecem café-
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da-manhã escolar e, assim, seria conveniente que o proporcionassem de maneira saudável, 

considerando aspectos tais como qualidade e quantidade de nutrientes, de acordo com as 

necessidades da criança, incluindo alimentos da região, de forma variada e econômica. Além 

disso, conforme mencionam Araya e Atalah (2002) e Muzzo (2002) as escolas representam 

outra importante alternativa para intervir porque se constituem em mais uma forma efetiva 

para modificação de condutas e estilos de vida da população pré-escolar e, por meio dela, 

chegar-se à família.  

Em relação às atividades de auto-cuidado (práticas), destaca-se que outro ponto de 

fortalecimento é o desenvolvimento de novas atividades, além das práticas, como o plantio de 

hortaliças, a fim de estimular as responsáveis a cultivarem hortas familiares, as quais 

favorecem a alimentação de suas famílias e ajudam na organização das responsáveis no grupo 

que realiza esta atividade. Nesse sentido, há concordância com o mencionado por Escobar e 

Gonzáles (2002) sobre o fato do Programa criar grupos entre as mulheres, os quais se 

constituem em apoios significativos para elas. Por outro lado, Lozano (2006) recomenda que 

se trabalhe, em conjunto com a comunidade, as práticas sobre saúde e que as pessoas sejam 

capacitadas para diversificarem sua alimentação, a partir de um melhor aproveitamento dos 

recursos do campo e mediante o cultivo de hortaliças nos quintais, o que pode evidenciar que 

as responsáveis estão colocando em prática o que aprenderam, mas, ainda assim, estas ações 

poderiam ser intensificadas.  

Quanto ao apoio econômico, para as responsáveis representa uma ajuda para as 

crianças e sua família porque recebem, bimestralmente, 470 pesos (o equivalente a 72 reais), 

sendo recomendado que o utilizem para melhorar a alimentação das crianças. Entretanto, elas 

referem que este dinheiro tem diferentes finalidades: algumas vezes serve para comprar 

alimentos, principalmente nos dias em que não há nada para comer; outras vezes compram 

alimentos que, de maneira habitual, não fariam, como se fosse um dia de festa (cereais, 
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iogurte, salsichas, frango, maçã, uva, entre outros). Em outras oportunidades, o guardam para 

poderem utilizar diante de um imprevisto (pagamento de consulta médica e medicamentos 

para algum membro da família que adoeça no final de semana) e ainda, em outras ocasiões, o 

utilizam para comprar roupas ou sapatos para as crianças.  

 

O dinheiro, ajuda sim. Se recebe o dinheiro, pode comprar a comida e, no caso você ou 
alguém de sua família adoecer, você usa este dinheiro. Pode ajudar em caso de apuro, 
por exemplo, se a doença de seu filho ocorre em um dia que não há consulta. Então, com 
este dinheiro, pode comprar remédio. Sim, nos ajuda muito. (E5) 

 

Se recebe o dinheiro pode comprar alimentos para as crianças e tudo, ou seja, para os 
alimentos e bem... a cada dois meses recebo $470, porque só me dão para alimentação; 
muitos recebem dinheiro para que possam comprar material de estudo [cadernos, 
canetas, folhas ou outras], sapatos, roupas [para seus filhos]. Eu recebo $470, pois se 
supõe que seja apenas para alimentação. (E10) 

 

Em relação a isso, pode-se dizer que o apoio econômico constitui-se em uma ajuda 

para as responsáveis beneficiárias, mas não significa que há diferença entre elas e as que não 

são beneficiárias no que se refere ao que compram e comem, considerando que ambas têm 

graves limitações na alimentação, conforme observado e mencionado anteriormente na 

categoria dar de comer. Nesse sentido, concorda com o alerta de Lozano (2006), ao referir que 

este dinheiro é insuficiente para cobrir as necessidades alimentares das crianças e outras mais 

elementares (roupas, calçados e outras) considerando que, em média, cada família é 

constituída por 4 a 7 membros. Sobre isso, também se concorda com Neufeld (2007), quando 

manifesta ser pouco provável que os alimentos adquiridos pelas responsáveis beneficiárias 

possam cobrir as grandes necessidades de certas vitaminas e minerais que as crianças têm 

durante o período de rápido crescimento e desenvolvimento (primeiros dois anos de vida) até 

os 5 anos. 

Por outro lado, o destino dado ao apoio financeiro que as responsáveis recebem é 

semelhante aos resultados encontrados por Escobar e Gonzáles (2002) e Lozano (2006), em 

seus respectivos estudos. Os primeiros mencionam que os professores estavam de acordo com 
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o uso que as beneficiárias do Oportunidades faziam do dinheiro porque, quando este chegava, 

viam as crianças “com sapatos e roupas novas e melhores alimentadinhas”. A segunda autora 

refere que no dia em que é pago o benefício econômico, ao lado do parque central monta-se 

um mercado onde são vendidos, principalmente, acessórios de roupas e todo tipo de utensílio 

para casa. Estas situações evidenciam que, apesar do dinheiro ser recomendado para melhorar 

a alimentação das crianças, diante de diferentes necessidades e carências, acabam usando-o 

para satisfazê-las, não favorecendo, assim, da maneira esperada, a alimentação. 

Portanto, se concorda com Lozano (2006), no que se refere às seguintes 

recomendações: a) aumentar o valor do subsídio de forma que possa incidir na alimentação da 

criança, b) apoiar e coordenar outros programas sociais, como café-da-manhã escolar 

(educação pré-escolar), fornecimento de cestas básicas para a maioria das famílias e c) tornar 

efetivo o subsídio de leite para crianças e gestantes, principalmente para aquelas famílias que 

vivem em condições extremamente precárias. 

Em relação ao suplemento alimentar (mingau), para as responsáveis este é um 

alimento nutritivo e importante a ser proporcionado às crianças porque favorece a alimentação 

e crescimento, ajudando a prevenir a desnutrição ou para dela recuperar-se. Nesse sentido, há 

concordância com a representação atribuída ao suplemento por outras mulheres do estado de 

Morelos, México, as quais o consideram bom para ser consumido por bebês e crianças porque 

contém “vitaminas”, elemento que ajuda em seu crescimento, segundo mencionam Martínez 

et al. (1999). Por outro lado, Zarco et al. (2006) referem que esta foi uma mudança muito 

grande e favorável, visto que, a princípio, era pouco consumido. Tal mudança fez com que o 

número de crianças que consomem este mingau aumentasse, sobretudo pelo reconhecimento 

de sua relação com o estado nutricional da criança. 

 

Dão seu mingau quando vêem que está com baixo peso ou tem alguma coisa. Me dão o 
suplemento alimentar para que eu lhe dê, para que recupere peso, ganhe altura, diz a 
enfermeira. Para que, assim, esteja pendente dele e não fique tão doente... (E1) 
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Entretanto, segundo Pelcastre-Villafuerte; Mora-Flores; Zarco (2006), a 

representação que as beneficiárias têm em relação ao suplemento, mostra que, devido à 

escassez econômica, este, de suplemento passou a ser utilizado como alimento, cobrindo, 

assim, as necessidades econômicas da família, as quais se sobrepõe às necessidades 

nutricionais dos menores de 5 anos. Por isso, a tendência é convertê-lo em um alimento, 

situação esta observada em algumas famílias das responsáveis, as quais, diante da falta de 

dinheiro e de comida, faziam com que o mingau fosse consumido como uma refeição do dia, 

perdendo, portanto, sua função de complemento.  

 

[O mingau] eu levanto e quando não tenho dinheiro, assim, para comprar, então o preparo 
para que tomem e elas também o pedem. Quando percebo, já o pegaram, o preparam para 
tomar. Quando o querem tomar é quando vêem que não há nem tortilhas de milho, vêem que 
não há nada para comer. (E6) 

 

Da mesma forma, observa-se que quando o mingau passava de suplemento a 

alimento, o relacionavam ao leite (situação anteriormente discutida na categoria dar de 

comer), atribuindo-lhe a mesma importância do leite e utilizando-o como tal na dieta 

cotidiana. Esta representação coincide com o citado por Zarco et al. (2006) ao referirem que 

as beneficiárias do Oportunidades proporcionam às crianças o suplemento como se fosse o 

leite e argumentam que este fato representa um obstáculo para os objetivos do componente 

alimentação do Programa Oportunidades, considerando que o suplemento não é consumido 

como tal, além deste fato alterar a organização cultural da alimentação nas comunidades, 

gerando, assim, um prejuízo para o estado nutricional da criança. 

Há de se considerar ainda que as responsáveis referiram que o número de pacotes 

de suplemento que recebiam correspondia às crianças menores de 2 anos ou àquelas com 

desnutrição, menores de 5 anos (2 pacotes, ao mês, por criança). Entretanto, na hora de 

consumi-lo, elas faziam a divisão de acordo com o número de crianças que estavam sob seus 

cuidados, mesmo entre aquelas que, em tese, não teriam direito ao suplemento. Com isso, as 
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quantidades oferecidas a estas crianças que, pelos critérios adotados deveriam receber, 

sozinhas, o suplemento, eram reduzidas. Esta situação já havia sido descrita por Hernández e 

Hernández (2005) ao confirmarem que o consumo do suplemento está abaixo do correto, 

principalmente nas comunidades rurais, onde cerca de metade das crianças beneficiárias não o 

consomem de acordo com o recomendado (consumir suplemento todos os dias, pelo menos 

uma vez). Esta prática é comum entre as responsáveis diante da carência de alimento ou 

devido ao alto valor nutritivo atribuído ao suplemento, o que faz com que decidam dividi-lo 

entre as outras crianças, de forma que todas possam ter o mesmo benefício. No entanto, esta 

prática não favorece o estado nutricional da criança, uma vez que esta não consome as doses 

recomendadas.  

 

Ultimamente me dão uns pacotinhos de mingau. Trago e eles tomam com corn flakes 
[cereal] que compro. O mingau, tomam bem e os ajuda bastante. Faço chafa dou à maior 
[apesar de não corresponder a ela.] (E2) 

 

Em relação ao suplemento, outro aspecto diz respeito ao seu preparo, considerando 

que foi pensado para ser consumido em forma de mingau. Entretanto, devido ao sabor muito 

doce e aspecto gorduroso, observa-se que, quando preparado com água fria, as responsáveis 

preferem fazê-lo das seguintes formas: líquida (como se fosse apenas leite e adicionam mais 

leite para dar mais sabor), mingau (semi-líquido e quente), sobremesa (arroz com leite e o 

suplemento), liquefeito (leite, chocolate e suplemento), iogurte (quantidade dobrada de leite e 

suplemento, deixando gelar para assemelhar-se ao iogurte) e paleta (mesmo procedimento que 

o iogurte, mas congelado). A forma de preparo vai depender do clima (frio ou quente), da 

hora do dia, da falta de alimento em casa, bem como do desejo da criança, pois, algumas 

vezes, enjoam por ser muito doce e, assim, deixam de comer, levando as responsáveis a 

prepará-lo de diferentes formas para que seja consumido. 
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Quando dou, às vezes o faço em forma atolillo [semi-líquida] ou então com arroz com 
leite quando me dão o sabor de banana. Há vezes que faço com maizena, misturo o 
mingau e deixo assim. Se o dou [só o mingau], não tomam assim, sem que coloque o 
chocomilk e tenho que por chocomilk ou outro leite para que possam tomar. Assim, os 
dou, mas também há semanas que não consomem o mingau acredito que enjoam. Quando 
o preparo com leite quente ou água fervida, tenho primeiro que aquecê-lo para que 
cozinhe porque, se preparo com água fria, fica gordurosa em cima, mas, com água 
quente, fica bom. (E5) 

 

Quando eles querem tomar, aqueço a água e começo o preparo. Eles dizem que gostam 
mais doce, dizem que parece duvalín [doce industrializado em forma de pasta, sabor 
morango, chocolate ou baunilha]. Preparo em uma taça assim e começam a comer 
porque, até para o bebê dou assim e come. Mas acredito que também os enjoa. Às vezes, o 
recusam e nada pedem. (E6) 

 

Escobar e Gonzáles (2002) lembram que a maioria dos médicos aceita que as 

pessoas criem novas formas, que não as prescritas, para o consumo do suplemento; afirmam 

que, se assim o fazem, (em mamadeiras, gelinhos, chocomilk, entre outras) para alguma coisa 

há de ser útil. Assim, em relação ao sabor muito doce do suplemento, recomendam que seu 

conteúdo seja estudado e modificado, de forma a se adequar às populações de baixa renda, 

propensas à Diabetes Mellitus. Esta mesma recomendação é proposta por Hernández e 

Hernández (2005) que sugerem, além disso, que sejam estudados, com mais profundidade, os 

motivos pelos quais as crianças não o consomem na quantidade e no tempo recomendados, 

buscando, assim, por estratégias que levem à observância das recomendações dietéticas 

diárias. Diante destas sugestões, concorda-se com os autores mencionados no sentido de ser 

importante conhecer os distintos fatores que estão impedindo que o suplemento seja 

consumido de acordo com as indicações recomendadas. 

Além disso, as responsáveis beneficiárias do Programa Oportunidades 

mencionaram que, em algumas ocasiões, quando levam o menor para controle da criança 

sadia, recebem o mingau, especialmente quando o pessoal de saúde detecta que as crianças 

apresentam desnutrição ou que são menores de 2 anos. Assim, lhes fornecem para que 

consumam. Estas ações também eram realizadas por diferentes profissionais da área da saúde, 

em outros locais, conforme citam Escobar e Gonzáles (2002) e Lozano (2006). Esta prática 
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também é observada, com mais freqüência, quando há atraso na distribuição do suplemento 

por vários meses ou quando chega em excesso ou próximo da data de vencimento. Assim, em 

vez de desperdiçá-lo, o dividem entre a população que não é beneficiária, mas que dele 

necessita. A esse respeito, os autores sugerem mais atenção ao processo de distribuição, 

considerando que estas circunstâncias fazem com que o suplemento não seja consumido da 

forma recomendada e, portanto, não reflete em benefícios para nenhuma das populações, nem 

para as beneficiárias, nem para as não beneficiárias, além do alto custo que sua perda 

representa.  

Finalmente, um ponto importante a ser ressaltado é que, em relação ao suplemento 

alimentar (mingau), tem sido desenvolvidas diferentes investigações, de forma específica, 

sobre este componente do Programa. Desde que começou a ser distribuído, em 1997, até os 

dias atuais, os enfoques têm sido diversos, desde nutricionais, econômicos, de saúde e até 

mesmo antropológico. Assim, neste estudo, ele só é abordado, de forma geral, como um 

componente que faz parte da alimentação da criança e, sobre o qual, é necessário que se 

conheça o valor e significado atribuído pelas responsáveis. No entanto, este aspecto não foi 

aprofundado.  

Em síntese, pode-se dizer que os componentes alimentares do Programa 

Oportunidades significam uma ajuda para as responsáveis que vivem em condições de 

pobreza e pobreza extrema, característica predominante em todas elas, o que tornam 

indispensáveis todos os apoios que possam receber para poderem viver. Como refere Lozano 

(2006), estas famílias, na realidade, vivem da ajuda que recebem dos programas alimentares, 

seja em espécie ou em dinheiro, proporcionados pelo governo federal. Nesse sentido, as 

responsáveis assumem serem pobres porque afirmam que o dinheiro que têm não permite que 

vivam, sendo que a maioria depende de apenas uma pessoa, com trabalho eventual, para a 

manutenção familiar. Por isso, consideram que necessitam de ajuda. 
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O Programa Oportunidades distingüe-se dos demais porque condiciona seus 

apoios e integra três principais áreas, que são a de educação, de saúde e de alimentação. 

Nesse sentido, o Oportunidades tem um significado positivo entre as responsáveis 

beneficiárias. Considera-se ainda que esteja bem direcionado às famílias que, de fato, dele 

necessitam, embora seja recomendada a atualização mais freqüente dos censos deste 

programa, de forma a incorporar novas famílias que dele não faziam parte, no momento da 

realização do censo.  

Por outro lado, o fato de algumas famílias serem extremamente pobres faz com 

que o apoio financeiro que recebem do Oportunidades seja insuficiente e não se reverta em 

uma melhor alimentação, o que concorda com a recomendação de Soto et al. (2008), ao 

referirem ser importante haver ajustes e diferenciação dos valores dos apoios oferecidos, 

atualizando as estimativas e permitindo variações de acordo com o tamanho da família, suas 

características, área onde vive e segundo os resultados das avaliações de impacto, realizadas 

pelo Programa Oportunidades. 

Portanto, é possível dizer que o Programa Oportunidades tem gerado algumas 

condições de bem-estar em saúde entre as famílias beneficiárias. Entretanto, não tem 

conseguido combater a pobreza e, tampouco, incidir na melhora da alimentação das crianças, 

sobretudo porque estas famílias têm uma economia de sobrevivência, o que faz com que os 

apoios recebidos sejam insuficientes para atender às suas necessidades básicas. Além disso, a 

falta de empregos ocasiona, a estas famílias, uma baixa renda, fazendo com que continuem 

vivendo no estado de pobreza.  

No entanto, não se pode pensar que, o fato de pertencer ao Programa e contar com 

seus benefícios, seja suficiente para enfrentar os problemas de alimentação da criança 

(desnutrição), o que, definitivamente, não é assim, considerando que os cenários de vida 

familiar, os costumes, hábitos e crenças que as responsáveis têm sobre a forma de alimentar as 
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crianças se sobrepõem aos apoios dados pelo Programa. Portanto, esta iniciativa, de maneira 

isolada, torna-se insuficiente para enfrentar o problema, sendo necessária uma maior 

participação social, no sentido de envolver outras instituições e setores, tais como econômico, 

agropecuário, político, educacional, social e de saúde, em suas diferentes profissões, 

trabalhando em equipe para a solução dos problemas de alimentação das crianças. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é o fato do Programa Oportunidades ter, 

em si mesmo, diversos problemas: inclusão e seleção de famílias, dificuldades administrativas 

para pagamento de ajuda financeira, falta de organização nas ações que as responsáveis 

devem realizar, atendimento pouco cordial por parte do pessoal administrativo ou de saúde, 

limitação no consumo do suplemento devido ao atraso na sua distribuição ou em decorrência 

do sabor “tão doce” que têm, escassez de pessoal de saúde, entre outros, o que faz com que os 

resultados fiquem abaixo do esperado ou do que poderia ser obtido, se todos estes aspectos 

fossem contemplados.  

Nesse sentido, o êxito ou o fracasso de um programa muito depende da forma de 

planejamento, organização, comunicação, avaliação, trabalho inter-setorial e interdisciplinar 

de cada localidade, comunidade ou estado, concordando com Barquera; Rivera-Dommarco; 

Gasca García (2001), quando sugerem o desenvolvimento ou a execução de programas, 

envolvendo desde a perspectiva administrativa até a cultural, de forma a atender ao desafio de 

sensibilizar os prestadores de serviço (pessoal administrativo e de saúde) para as necessidades 

e contexto social dos grupos beneficiados (famílias), assim como trabalhar, junto a eles, o 

planejamento para atender suas necessidades e, assim, obter êxito.  

Finalmente, seria conveniente que, da mesma forma que se avalia 

quantitativamente o Programa, também seja realizada uma avaliação qualitativa de forma 

constante, considerando-se desde uma abordagem antropológica, de maneira a melhor 

entender os problemas que se apresentam no interior do Programa e durante sua 
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operacionalização. Devem ser consideradas ainda as perspectivas dos diferentes atores 

envolvidos (pessoal administrativo, de saúde, educacional e beneficiárias do Programa), de 

forma que sejam fontes de retro-alimentação, expressas em um melhor funcionamento do 

Programa e, conseqüentemente, em benefícios para a população.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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"Sabed también vosotros, queridos amigos, que 

esta misión no es fácil. Y que puede convertirse 

incluso en imposible, si sólo contáis con vosotros 

mismos. Pero lo que es imposible para los 

hombres, es posible para Dios". (Lc 18, 27; 1, 

37). 

 

Foi possível conhecer as representações sociais que as responsáveis têm sobre a 

alimentação da criança menor de 5 anos e dos componentes alimentares do Programa 

Oportunidades por meio do referencial teórico das Representações Sociais, segundo uma 

abordagem antropológica e a metodologia qualitativa, modalidade etnográfica. 

Mediante observação direta, realizada durante as visitas domiciliárias, e as 

entrevistas com as responsáveis, “frente à realidade”, foram obtidas informações relevantes, 

difíceis de serem conseguidas por meio de outra metodologia; foi possível conhecer “todo o 

interior”, não apenas seu espaço físico, mas também seus costumes, o que permitiu a 

compreensão do significado que atribuem à alimentação, os valores atribuídos aos alimentos, 

ao que comem e ao que dão de comer às crianças. As práticas que geralmente realizam ao dar 

de comer, assim como a forma que relacionam a alimentação à saúde da criança, de acordo 

com suas crenças culturais maias, persistem, de geração em geração, entre as responsáveis. 

Acresce-se que a metodologia qualitativa da investigação possibilitou um 

conhecimento integral e não fragmentado da realidade, na medida em que todos os aspectos 

foram relacionados e focalizados, em suas múltiplas dimensões. 

Da mesma forma, foi possível conhecer os cenários de vida das responsáveis e das 

crianças por meio da análise de três categorias: características sociodemográficas da família e 

da responsável, assim como o histórico de alimentação do menor. Entre estas características 

ressaltam-se o tipo de família, as carências econômicas e alimentares sob as quais vivem, o 

número de programas dos quais são beneficiárias, a presença ou ausência da figura paterna e 
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se o pai tem problemas de alcoolismo, a escolaridade da responsável e o número de filhos que 

possui, assim como o histórico de alimentação da criança. Cada uma dessas características 

pode favorecer ou limitar a alimentação da criança menor de 5 anos e, dessa forma, 

influenciar seu estado nutricional e de saúde. 

Outro fator que se ressalta é a ausência de conhecimentos, por parte das 

responsáveis, sobre aspectos específicos da alimentação da criança, tais como: o aleitamento, 

desmame, características de uma alimentação saudável, importância do consumo de diferentes 

grupos de alimentos e conhecimento de suas funções, a relevância da identificação precoce 

dos sinais de alarme da desnutrição, entre outros. 

Também foi possível analisar que a questão da desnutrição extrapola o contexto 

familiar e local, por ser um problema social, histórico, econômico e político, afetando, 

principalmente, as crianças, tornando-as mais vulneráveis ao adoecimento. Assim, torna-se 

necessário continuar sensibilizando as autoridades políticas, educacionais, de saúde, entre 

outras, de forma a buscar por estratégias que ajudem a melhorar a economia das famílias, 

persistindo no investimento em programas de alimentação e de saúde para a alimentação da 

criança e apoiando todas as famílias que deles necessitem. 

Pode–se dizer que conhecer esses cenários de vida das responsáveis e das crianças 

significou conhecer uma parte do seu mundo, suas necessidades, prioridades, problemas, onde 

o comer é mais uma das lutas que têm que enfrentar cotidianamente, associado a outras 

necessidades. Isso permite uma reflexão sobre aspectos, muitas vezes minimizados ou 

esquecidos, quando se proporciona um atendimento de saúde de forma descontextualizada e, 

nesse sentido, dar orientações sobre alimentação pode tornar-se uma ilusão se não forem 

fornecidos, às responsáveis, maiores apoios e instrumentos para que possam colocar tais 

orientações em prática. 
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Para as responsáveis, a alimentação significa dar de comer às crianças, vigiar 

para que ingiram os alimentos, dando-os de acordo com seus recursos econômicos, valores, 

crenças e costumes. Nesse situação, a influência da mãe ou da sogra tem um papel 

determinante na transmissão desses conhecimentos e nas práticas alimentares por elas 

realizadas, no momento de alimentar a criança. Da mesma forma, consideram que oferecem 

uma boa alimentação quando contemplam esses aspectos.  

Assim, a representação que as responsáveis têm sobre a alimentação da criança 

também relaciona-se a uma série de fatos históricos vividos por esse estado, tais como: a 

fome, a carência de alimentos, a desnutrição. Por outro lado, a influência dos meios 

publicitários no consumo de produtos industrializados e os conhecimentos que lhes são 

transmitidos pelo pessoal de saúde, por meio de programas alimentares e de saúde, são todos 

aspectos que, em seu conjunto, interferem, em maior ou menor grau, na alimentação da 

criança e nas práticas realizadas pelas responsáveis. 

Tais condições marcam e influenciam o sistema de valores que elas atribuem aos 

alimentos, o qual vai se transformando de acordo com a modernidade e a potência das 

propagandas, levando-as a cederem, atribuindo maior valor nutricional aos alimentos 

industrializados como o leite, iorgutes, cereais, salsicha entre outros; entretanto, devido aos 

recursos econômicos limitados, algumas acabam comprando aqueles mais econômicos, de 

duvidosa qualidade nutricional. Da mesma forma, esses alimentos representam uma 

alternativa para elas quando desejam mudar a alimentação monótona que vêm adotando por 

várias décadas, a qual foi e ainda é, para muitas destas famílias, fundamentalmente, feijão, 

arroz e as tortilhas de milho, considerada a alimentação básica da cultura maia, mas que se 

caracteriza por ser pobre, acarretando muitas enfermidades, entre elas a desnutrição. 
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Com base nessas influências, também se observou que o valor nutritivo da chaya 

(planta autóctone) e da soja tem sido minimizado, provavelmente por serem consideradas 

alimentos para pobres e por não contarem com a mesma propaganda e variedade de formas 

para serem consumidas; acresce-se que o sabor que apresentam não é tão agradável e 

desejável, comparado aos alimentos industrializados, os quais têm um bom paladar e 

diversidade de formas para consumo. 

Da mesma forma que a propaganda influencia no consumo desses alimentos, os 

programas de saúde e alimentação, por sua vez, têm um papel importante para as 

responsáveis, ao atribuírem valor a outros alimentos como o leite, que representa a principal 

fonte nutricional na alimentação da criança; assim, as responsáveis se empenham para que 

seja consumido, de forma freqüente, pelos benefícios que proporciona para o crescimento e 

desenvolvimento da criança. Entretanto, uma prática por elas realizada, a qual tende a ser 

prejudicial, é oferecê-lo de maneira única, como parte de uma alimentação do dia, sem 

complementá-lo com outros alimentos, implicando em uma alimentação insuficiente para a 

criança. 

No que se refere às suas crenças e práticas, consideram que os alimentos de caldo, 

sopa de verdura com frango e sopa de feijão são os que devem ser oferecidos às crianças, 

tendo em vista que, em sua classificação cultural, são considerados alimentos saudáveis que 

permitem que as crianças cresçam sadias e fortes. A restrição a essa crença é o alto valor que 

atribuem ao caldo (consistência líquida) e ao menor valor atribuído aos alimentos sólidos 

(frango e verduras), de forma que as crianças são estimuladas a tomarem, principalmente o 

caldo, ainda que outros alimentos não estejam sendo consumidos, pois, para elas, a criança 

está ingerindo a “principal fonte nutricional”. 
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Entre suas práticas, também prevalece, como parte da cultura maia, o consumo de 

alimentos caseiros comparados aos enlatados, já que, ainda que os alimentos sejam simples, 

elas os refogam de distintas formas para mudar o sabor e torná-los mais saborosos. Assim, 

permanecem consumindo o feijão com manteiga na ausência da carne de porco, as gorditas 

(pães feitos com milho e gordura), o “chanchak” (caldo de chaya) e ovo, sob diversas formas. 

Essa prática é comum por serem mulheres que se dedicam ao lar e preferem preparar os 

alimentos para a família e na família (cozinhar, de forma conjunta, com as irmãs ou avós), 

assim como estarem atentas para que as crianças comam, atendendo-as nas suas diferentes 

necessidades. 

Esse sistema de crenças alimentares leva-as a pensar que a associação de pescado 

com leite causará manchas na pele das crianças e, portanto, evitam que a criança consuma o 

pescado; com essa atitude impedem também uma boa ingestão de nutrientes e proteínas, os 

quais são necessários ao organismo da criança. Esse tipo de crença parece ser desconhecido 

pelo setor saúde e, assim, apesar das sessões educativas recomendarem a ingestão de pescados 

às crianças, na prática dificilmente isso é realizado devido ao medo que têm de causar mal ao 

menor e, portanto, podem continuar privando-o desse alimento. O interessante é que essa 

crença teve sua origem há várias décadas, estando muito arraigada, principalmente nas 

famílias mais pobres, nas quais as responsáveis são analfabetas e pouco utilizam os serviços 

de saúde. Dessa forma, para haver transformações, há de se levar tempo e esforço mas, 

espera-se que, futuramente, as responsáveis compreendam e possam modificar essas práticas 

alimentares para o bem de seus filhos. 

Ainda que não tenha sido objetivo desse estudo, um fato a ser ressaltado, por sua 

relação direta com a alimentação da criança, constitui-se nas crenças e usos atribuídos pelas 

responsáveis à medicina tradicional e remédios caseiros; observou-se que algumas 

responsáveis utilizam-se das duas formas: a alopática e a tradicional. De acordo com o mal ou 
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a enfermidade que acreditam ter, será o tipo de medicina à qual irão recorrer; se uma não 

atender às suas necessidades, recorrerá à outra. É necessário que esse tipo de crença seja 

contemplado, considerando que, algumas vezes, pode-se pensar que recorrer aos serviços de 

saúde seja a única opção da pessoa para restabelecer-se, mas não é assim que ocorre. As 

responsáveis fazem uso dos dois, combinando os tratamentos o que, em algumas vezes, pode 

favorecer mas, em outras, pode significar colocar em risco a vida da criança ou de alguma 

pessoa. 

Quanto à relação que as responsáveis estabelecem entre a alimentação e a saúde da 

criança, identificam-se duas percepções. A primeira, a qual tem prevalecido, por muitos anos, 

na cultura maia, assim como em outras culturas, é a crença que uma criança sadia é aquela 

que está “gordinha”, como sinal de saúde ou proteção face a eventuais enfermidades e 

também sua associação ao bem estar e vigor. Por outro lado, a segunda, permite observar que 

essa relação está mudando, quando outras responsáveis referem o contrário, ou seja, “estar 

gordinho não significa ter saúde”. Tais mudanças de significados foram identificadas entre as 

beneficiárias ou não do Programa Oportunidades. Portanto, as práticas de auto cuidado, 

promovidas por este programa, têm influenciado, de forma positiva, os significados que as 

responsáveis atribuem à saúde. 

Também foi possível identificar que as responsáveis detectam os sinais e sintomas 

de enfermidade nas crianças, os quais se relacionam às diferentes etapas da desnutrição; entre 

tanto, essa detecção, muitas vezes, é tardia pois a criança já está sofrendo algumas das 

conseqüências da desnutrição – enfermidades diarreicas, infecções respiratórias, entre outras – 

o que torna difícil romper este círculo, considerando que um agrava o outro e, assim, 

sucessivamente. Tal situação pode complicar-se no caso do pessoal de saúde não lhe conferir 

a devida importância e, até certo ponto, ignorá-la, levando a criança a problemas de 

crescimento e desenvolvimento, por toda a sua vida. 
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Nesse sentido, devido às circunstâncias muito adversas nas quais vivem essas 

famílias e crianças, as responsáveis atribuem um significado positivo para aquilo que, para 

elas, representa Uma Ajuda - os componentes alimentares do Programa Oportunidades, 

considerando serem famílias que vivem na pobreza, se assumem como pobres, sentindo-se 

carentes dos subsídios que recebem do governo federal, sejam em espécie ou em dinheiro. 

Entretanto, observou-se que tais significados podem variar, segundo o que as 

responsáveis vivenciaram ou estejam vivenciando; nesse sentido, foram identificadas, 

principalmente, três linhas de pensamento:  

1. As ações de co-responsabilidade, realizadas por convencimento próprio, considerando 

saberem que beneficiam a saúde da criança e da família 

2. As ações de co-responsabilidade constituem-se em um pacto justo, considerando que, 

assim como o programa oferece apoios para suas famílias, também elas necessitam 

cumprir e serem responsáveis com a parte que lhes compete. Também identificam que 

essas ações beneficiam sua família 

3. As ações de co-responsabilidade representam uma obrigação, uma forma de pressioná-

las, exigindo que realizem tais ações; caso contrário, podem deixar de receber os 

apoios que lhes estão sendo oferecidos 

 

Identificou-se que o Programa apresenta diferentes limitações ou problemas, 

envolvendo, desde a inclusão das famílias, a forma de operacionalização e distribuição dos 

apoios, a carência de pessoal para atender às unidades de saúde e, até mesmo, o tratamento 

pouco cordial que recebem por parte destas unidades. Tais circunstâncias levam as 

responsáveis a sentirem-se, algumas vezes, cansadas, tendo que submeterem-se a essas 

situações, dada sua condição de pobreza, para não deixarem de receber os apoios, os quais 

representam ajuda importante para suas famílias. 
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Desta forma, pode-se dizer que, ainda que os componentes alimentares do 

Programa Oportunidades representem Uma Ajuda para as responsáveis, também é importante 

considerar, novamente, as condições de pobreza e pobreza extrema nas quais vivem estas 

famílias, o que torna insuficiente o apoio recebido de forma que possa incidir em uma melhor 

alimentação e saúde das crianças. Esta é uma das razões pelas quais continua sendo observado 

que crianças sofrem de desnutrição no interior destas famílias beneficiárias, considerando ser 

difícil que um só programa, no caso, o Oportunidades possa minimizar,  por si só, o problema 

da desnutrição. 

Portanto, representa um grande desafio que só poderá ser alcançado se houver uma 

constante participação por parte dos diferentes setores sociais envolvidos, como o econômico, 

agropecuário, político, educacional, social e de saúde, em suas diferentes profissões, de forma 

a trabalhar, em conjunto, a solução para os problemas de alimentação em crianças. 

É importante pensar nas crianças e em sua saúde por duas razões: primeiro porque 

é parte de seus direitos estarem sadios e alimentarem-se bem e, em segundo, porque, 

dependendo das ações realizadas em prol das mesmas, também serão definidos os frutos a 

serem colhidos pelos pais, no futuro. Não se pode querer mudar um país sem pensar nas 

crianças como futuros profissionais, como pessoas que terão direito a viver uma vida digna, 

em um mundo tão competitivo e tão globalizado. 

Por isso, é necessário comprometermo-nos, unirmos nossos esforços, trabalharmos 

de maneira conjunta para poder ajudá-los a terem uma vida melhor, uma melhor saúde e um 

melhor futuro. É possível alcançar este desafio se cada um participar e utilizar suas 

potencialidades, de forma a contribuir para minimizar os problemas de alimentação, neste 

caso, a desnutrição, e, assim, mudar a vida dessas crianças, que tanto necessitam. Entre as 

propostas sugeridas, as quais foram discutidas durante a apresentação dos resultados, 
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encontram-se aquelas classificadas por setores, os quais poderiam realizar cada uma delas, de 

acordo com suas possibilidades: 

 

Setor saúde:  

 

 Formar equipes interdisciplinares nas instituições de saúde de nível primário (atenção 

primária de saúde), a fim de planejar um programa de trabalho no que se refere aos 

problemas de alimentação das crianças, assinalando as responsabilidades entre seus 

membros, de forma a atingir os objetivos. Seria conveniente que esta equipe fosse 

integrada por profissionais de diferentes áreas, como nutrição, pedagogia, 

enfermagem, medicina, antropologia, investigadores especialistas nestas áreas, 

promotores de saúde, entre outros. 

 

 Capacitar o pessoal de saúde (médicos e enfermeiras) que trabalham nas unidades de 

saúde de nível primário nos temas alimentação e nutrição do menor de 5 anos, no que 

diz respeito ao diagnóstico de alimentação, cálculo de quilo/calorias que uma criança 

deve ingerir de acordo com a sua idade, prescrição de dietas, entre outras. 

 

 Oferecer as práticas de auto-cuidado (práticas educativas) a todas as pessoas 

responsáveis (mães, avós, tias e outras) que cuidem de crianças menores de 5 anos e 

não enfatizar apenas as beneficiárias do Programa Oportunidades porque, conforme 

visto, é uma necessidade premente que todas sejam capacitadas. 

 

 Incorporar, aos programas educacionais de saúde (práticas de auto-ajuda), temas como 

auto-estima e desenvolvimento pessoal que ofereçam, às responsáveis pelo cuidado, 

estratégias para superar ou enfrentar os diferentes problemas familiares, conjugais e 

outros e, assim, possam se sentir mais seguras para realizarem diferentes atividades 

em benefício de sua própria saúde e da de sua família.  

 

 Incentivar a participação de nutricionistas no trabalho de nível primário, 

principalmente nas comunidades rurais, onde há maiores problemas de alimentação, 

de forma a construir uma equipe interdisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiras e 

nutricionistas. 
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 Elaboração de dois guias sobre a alimentação de crianças menores de 5 anos, um 

dirigido ao pessoal de saúde e outro às responsáveis pelo cuidado das crianças (mãe, 

pai, avó, tia ou outra), contando com o apoio da Secretaria de Saúde de Yucatán para 

sua elaboração e divulgação. 

 

 Incorporar, na dieta das crianças e das famílias, o consumo de chaya e soja, assim 

como ensinar às mães as diferentes formas de prepará-las e alertar para os grandes 

benefícios trazidos por seu consumo, devido ao alto conteúdo nutricional que 

possuem.  

 

 Difundir, de maneira maciça, as propriedades nutricionais da chaya e da soja a toda a 

população, principalmente aos pais de família, à equipe de saúde e ao pessoal de 

educação pré-escolar, pelos diferentes meios de comunicação, de forma que estes 

alimentos sejam conhecidos e valorizados, resultando em um maior consumo, tanto 

em áreas urbanas como rurais.  

 

 Apoiar e unir-se a outros programas sociais, tais como café-da-manhã escolar 

(educação pré-escolar), fornecimento de cestas básicas para a maioria das famílias, 

principalmente para aquelas com mais necessidades,  independentemente de 

receberem o apoio do Programa Oportunidades. 

 

Programa Oportunidades 

 

 Atualizar, com mais freqüência, os censos do Programa Oportunidades, de maneira a 

incorporar as famílias e minimizar os erros que têm sido apresentados.  

 

 Aumentar o valor do subsídio de forma que possa incidir na alimentação da criança. 

 

Pessoal de saúde 

 

 Oferecer uma atenção de saúde personalizada às mães ou às responsáveis pelo cuidado 

do menor, considerando as características sociodemográficas da família e o histórico 

de alimentação da criança, a fim de fornecer orientações factíveis, que possam ser 
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desenvolvidas por elas ou encaminhá-las a outras instituições, de acordo com as 

necessidades apresentadas. 

 

 Capacitar e orientar as responsáveis, de forma mais consciente, sobre os temas 

relacionados à alimentação, por meio de diferentes estratégias educativas, tais como: 

demonstrações, utilização de modelos, práticas educativas, sóciodramas, teatros 

populares, vídeos, músicas, animações, entre outras, que permitam uma aprendizagem 

mais significativa, por utilizarem os recursos da própria comunidade (cozinhas rurais, 

utensílios de cozinha, alimentos da região, entre outros). 

 

 Organizar, junto às responsáveis (beneficiárias do Programa), as atividades que terão 

que realizar, de maneira coletiva, a fim de que todas participem, de acordo com suas 

possibilidades e que não se sintam pressionadas. 

 

 Realizar visitas domiciliares às responsáveis a fim de conquistar sua confiança e 

trabalhar, em conjunto, as práticas de alimentação, reforçando aquelas que realizam 

bem e explicando-lhes sobre a necessidade de mudarem outras que não favorecem a 

saúde da criança. Tal iniciativa deve ser colocada em prática, principalmente naquelas 

famílias que são mais vulneráveis, devido às características que apresentam, como 

analfabetismo, baixa freqüência aos serviços de saúde, maior freqüência à medicina 

não tradicional e dificuldade para falar espanhol, entre outras. 

 

- Temas que se sugere enfatizar nos Programas educacionais junto às responsáveis: 

o As características e a importância de una alimentação saudável: completa, 

equilibrada, inócua, suficiente, variada e adequada, recomendando, 

principalmente, que o consumo de alimentos em caldo envolva, tanto o caldo 

como o alimento sólido, ou seja, de maneira completa. 

 

o Explicar que a combinação entre o pescado e o leite não interfere na saúde da 

criança e se constitui em uma boa fonte de nutrientes. 

 

o Elogiar as responsáveis pelas ações e cuidados que realizam em prol da 

criança, a fim de que se sintam motivadas e, assim, mantenham esta postura.  
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Setor Educacional 

 

 Reforçar a alfabetização de mulheres adultas, por meio de diferentes programas 

comunitários, visando que tenham mais instrumentos para o cuidado da criança.  

 

 Ensinar, em conjunto com o setor de saúde, as crianças maiores de 3 anos, que 

freqüentam as escolas de educação pré-escolar, a importância de uma alimentação 

saudável para que possam ter práticas adequadas no momento de se alimentarem. 

 

 Trabalhar, em conjunto com o pessoal de saúde, a elaboração de cardápios de cafés-

da-manhã escolares saudáveis, permitindo que esta seja uma refeição adequada em 

termos de quantidade e qualidade de nutrientes, incorporando alimentos nutritivos da 

região, de forma variada e econômica. 

 

Setor religioso: 

 

 Apoiar as famílias mais necessitadas por meio de despesas, a fim de que isso 

represente uma ajuda a mais que possam receber. 

 

 Incentivar e formar de grupos de pais, nos quais sejam fornecidos instrumentos, tanto 

sob forma espiritual como por meio da troca de experiências sobre as diferentes 

formas de enfrentar os problemas e minimizar as necessidades, assim como também se 

constituírem em uma rede de apoio para os pais e uma alternativa de convivência 

social. 

 

Setor político: 

 

 Apoiar os diferentes profissionais, tais como nutricionistas, agrônomos e antropólogos 

que desejem realizar serviço social em comunidades rurais, proporcionando-lhes 

bolsas que permitam subsidiar gastos com alimentação, moradia e transporte.  

 

 Prover às famílias os materiais necessários (fertilizantes, sementes, entre outros) para 

o cultivo de hortas familiares, possibilitando que tenham assessoria de agrônomos para 

obterem um melhor aproveitamento dos recursos naturais que possuem. 
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 Continuar investindo em programas de alimentação e de saúde para melhorar a 

alimentação da criança e apoiar todas as famílias que necessitem. 

 

 Proporcionar leite, gratuitamente, às crianças, principalmente, àquelas cujas famílias 

estão em condições extremamente precárias. 

 

Comunidade científica 

 

 Desenvolver uma investigação, de natureza qualitativa, que permita compreender os 

costumes, hábitos e crenças que têm a equipe de saúde (médicos, enfermeiras, 

assistentes sociais, entre outros) e as mulheres grávidas ou aquelas que estão 

amamentando, sobre os problemas que, freqüentemente, enfrentam no momento de 

amamentar. 

 

 Desenvolver investigação com abordagem antropológica que permita conhecer os 

significados e valores atribuídos à saúde e à enfermidade, por parte da população rural 

maia, dos responsáveis pela medicina não-tradicional (curandeiros, parteiras, homem e 

outros) e do pessoal de saúde (médicos, enfermeiras, assistentes sociais, entre outros). 

 

 Atualizar estudos bromatológicos (composição química) sobre a planta de chaya, em 

caso de não encontrar estudos recentes que possam comprovar suas propriedades 

nutricionais e curativas, assim como diferenciar os aportes nutricionais que têm o 

caldo de chaya (líquida) e a folha (sólida), para que possam ser sustentadas e 

melhoradas as práticas de seu consumo. 

 

 Processar, quimicamente, estas folhas para que possam ser consumidas de diferentes 

formas: sucos, farinhas, entre outras, de forma a serem melhor aceitas pelas crianças. 

 

 Avaliar, de maneira qualitativa e constante, o Programa Oportunidades para melhor 

entender os problemas apresentados em seu interior e durante a operacionalização do 

mesmo, considerando, desde a perspectiva dos diferentes atores envolvidos (pessoal 

administrativo, de saúde, educacional e as beneficiárias do Programa), constituindo-se 

em uma fonte de retro-alimentação para melhorar seu funcionamento.
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre Informado 
 

Representação da alimentação e programas alimentares em crianças menores de 5 anos, 
segundo a ótica dos responsáveis do menor, em Tizimín, Yucatán, México 

 
Estamos te convidando a participar de um estudo realizado em parceria com a Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que aborda aspectos 
relacionados à alimentação do seu filho, menor de 5 anos. Este formulário proporciona a 
informação necessária sobre o estudo e sobre o esperamos de sua participação. Se aceitar 
colaborar, lhe proporcionaremos uma cópia desta carta para que a conserve. Estas explicações 
são necessárias porque devemos lhe informar sobre o que se trata o estudo, do qual poderá 
participar e assegurar que isto ocorrerá de maneira voluntária.  
 

A investigação chama-se Representação da alimentação e programas alimentares 
em menores de 5 anos, sob a ótica dos responsáveis pelo menor, em Tizimín, Yucatán, 
México e ocorrerá na cidade de Tizimín, Yucatán, México. Este estudo está sendo realizado 
porque tem se constituído em um dos principais problemas vivenciados por menores de 5 
anos no que se refere à sua alimentação. A decisão de compartilhar comigo, que sou a a 
pessoa responsável pelo estudo, é sua. Para que possa decidir, gostaria de lhe explicar o 
propósito do estudo e que tipo de perguntas serão feitas.  
 
Propósito do estudo 
 

O objetivo principal do estudo é compreender as representações sociais que têm os 
responsáveis pelo cuidado de menores de 5 anos, no que se refere à alimentação e aos 
programas alimentares, de acordo com seu contexto social e cultural, na cidade de Tizimín, 
Yucatán 
 
Procedimento do estudo 
 

Se aceitar participar, será estabelecido um local onde será realizada a entrevista, a qual 
terá uma duração aproximada de duas horas, em um dia de sua conveniência, com perguntas 
que irão explorar aspectos relacionados à alimentação da criança menor de 5 anos e aos 
programas alimentares de seu conhecimento. Poderá ocorrer em sua casa ou em local onde 
sinta-se mais à vontade. Há liberdade para contestar qualquer pergunta que lhe incomode e 
também pode interromper a entrevista, a qualquer momento.   
 

A entrevista será gravada e todo o conteúdo será resguardado pela equipe de 
investigadores responsáveis. As informações serão confidenciais, armazenadas em um 
arquivo seguro, utilizado somente para fins de investigação. Sugerimos que use um nome 
inventado, de forma que sua  identidade permaneça no anonimato.  
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Riscos Possíveis 
 

Algunas questões poderá incomodá-lo. Você tem a liberade de não respondê-las e, 
participar da entrevista, não oferece riscos; sua integridade pessoal estará assegurada, uma vez 
que o grupo de investigação protegerá toda a informação. 
Benefícios Possíveis 
 

Participar deste estudo não implica em nenhum benefício direto para você. Entretanto, 
os resultados desta investigação podem ajudar a melhorar os programas de alimentação, 
segundo as características da região e, desta forma,  beneficiará un maior número de crianças. 

 
Agradecimento pelo tempo e esforço 
 

Será na publicação dos resultados que os agradecerei como comunidade, pela 
disposição de contribuir com este trabalho de investigação. Você terá direito a conhecer os 
resultados assim que termine o estudo. 

 
Confidenciabilidade 
 

Suas respostas serão resguardadas segundo o princípio de respeito à sua integridade 
como pessoa. No momento de transcrição das entrevistas seu nome será omitido, da mesma 
forma que nas publicações decorrentes deste estudo. A tarefa de transcrição será realizada por 
pessoas que não o conhecem, nem a esse local. Nada do que nos diga será compartilhado com 
nenhuma pessoa. 
 
Participação Voluntária 
 

Sua participação nesse estudo é integralmente voluntária, tendo a liberdade de não 
responder a qualquer pergunta. Também pode retirar-se do estudo no momento em que assim 
o desejar, assim como dar por encerrada a entrevista, quanto desejar. 
 
Pessoal Responsável 
 

Se você tem alguma pergunta ou dúvida sobre os seus direitos como participante nesse 
projeto, por favor comunique-se com a pessoa por ele responsável, a professora Gloria Uicab 
Pool, a qual encontra-se na Unidade de Saúde, do módulo No. 8, localizado no Campus 
Oriente Tizimín, à Rua 50 S/N; ou também pelo telefone local n° 9 86 3 30 36, ramal 220. 
 
Consentimento 
 

Ao ler o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, terão a oportunidade de fazer 
perguntas e manifestarem seu acordo em participar, de forma voluntária, nesse estudo. 
Receberão, então, uma cópia deste Termo. 

 
Agradeço sua participação 
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APÊNDICE B 

Formulário de Observação Participante 

Representação da alimentação e programas alimentares em crianças menores de 5 anos, 
sob a ótica dos responsáveis pelo menor,  

em Tizimín, Yucatán, México 
 

Investigadores Principais: M.C.S. Uicab-Pool Gloria (FE/UADY), Dra. Carvalho  Maria das 
Graças Bomfim de (EERP / USP) 
 

Introdução  

O FOCO da observação se constituiu NAS PRÁTICAS ACERCA DAS CRIANÇAS, 
MENORES QUE CINCO ANOS. O principal local de observação será aquele onde há essas 
crianças, desnutridas e nutridas. Entre as estratégias utilizadas para a observação, 
primeiramente visitou-se o local, checando cartão de vacinação; posteriormente, foi realizado 
um convite para a responsável participar dos programas preventivos para toda a família e, por 
último, o local foi visitado de forma a realizar a observação sem que a família percebesse que 
estavam sendo coletados dados relacionados à alimentação, com a finalidade de não alterar 
seus comportamentos. 
 

A observação no local 

 Descrição dos momentos anteriores, durante e posteriores à alimentação, enfatizando 
aqueles caracterizados por ações próprias da cultura: quem adquire os alimentos, que 
tipos de alimentos são comprados, como são selecionados, quem os prepara, onde e 
como são preparados, hábitos higiênicos, onde ocorre a alimentação, quais pessoas 
alimentam-se juntas, quem se alimenta antes ou depois, quem lava os utensílios e o 
que faz cada membro da família, após a alimentação. 

 
 Descrição dos alimentos dos menores - de 0 a 5 anos: o que lhes é oferecido, quem os 

alimenta, em que horários e circunstâncias (antes que chorem ou peçam pelo alimento; 
quando choram ou pedem; enquanto realizam outra tarefa)  
Na alimentação dos bebês: como são amamentados, por quanto tempo em cada 
mamada, quais medidas de higiene a senhora segue, assim como qualquer outro 
aspecto relevante para esse tema. 
 

 Descrição das interações antes, durante e após a alimentação: silêncio, conversa, 
sobre o que falam, como se tratam - com afeto ou de forma agressiva, ouvindo rádio, 
assistindo televisão ou realizando alguma outra atividade enquanto alimentam-se, 
assim como qualquer outro aspecto relevante para esse tema. 
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APÊNDICE C 

Formulário de Entrevista Semi-Estruturada 

Representação da alimentação e programas alimentares em crianças menores de 5 anos, 

sob a ótica de seus responsáveis, em Tizimín, Yucatán, México 

 

Investigadores Principais: M.C.S. Uicab-Pool Gloria (FE/UADY), Dra. Carvalho Maria das 

Graças Bomfim de (EERP / USP) 

 

Introdução 

 

A entrevista semi-estruturada é um instrumento cuja finalidade é corroborar ou validar a 

informação obtida por meio da observação participante assim como a interpretação (“leitura”) 

inicial que dela é realizada. Não é uma pesquisa de opinião, mas uma forma de compreender o 

sentido que os atores atribuem aos seus atos. Mais que respostas à nossas perguntas, o que se 

busca são os valores, normas, crenças e práticas dos atores no que se refere às crianças 

menores e, de forma particular, sobre sua alimentação. 

 

Aspectos gerais: 
 
Nome da pessoa entrevistada: 
Residência: 
Sexo:  
Idade: 
Estado civil: 
Escolaridade:  
Profissão: 
Grau de Parentesco com a criança: 
Nome da criança: 
Renda familiar: 
Religião: 
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Formulário de entrevista semi-estruturada: 

 

1. Alimentação (Como alimenta a criança, o que lhe oferece normalmente, o que tem 

podido oferecer, o que é uma alimentação saudável, quais são os alimentos que uma 

criança menor de 5 anos deve ingerir, que alimentos ingerem, quais não ingerem, o 

que se compra, o que é uma alimentação não saudável, como é uma criança saudável, 

como é uma criança desnutrida, quais as causas) 

 

2. Saberes, hábitos e práticas de Alimentação do menor de 5 anos:  

- Preparo da alimentação infantil: quem prepara os alimentos dessa criança, como e 

onde os prepara, quem lhes ensinou a prepará-los, quem ajuda na alimentação da 

criança, quais são suas preferências, com quem se alimenta, quem o ajuda a alimentar-

se, que hábitos costuma ter antes ou depois da alimentação e quais atividades são 

realizadas durante a alimentação. 

- Amamentação materna: quanto tempo recebeu aleitamento materno, houve 

combinação de leite materno com o artificial e como optou pelo aleitamento materno 

- Introdução de Alimentos: qual idade da criança quando foram introduzidos alimentos 

diferentes do leite materno, que alimentos foram dados e como foram preparados. 

- Desmame: quanto tempo tinha a criança quando ocorreu o desmame, por que motivo, 

quem o recomendou, que outros alimentos lhe foram oferecidos e em que idade. 

 

3. Relação entre alimentos e saúde: o que pensa sobre a saúde da criança, qual a 

importância da alimentação para o crescimento da criança, para a prevenção de 

doenças, o que faz para que a criança seja sadia. 

 

4. Significado dos componentes alimentares do Programa Oportunidades: apoio 

financeiro, suplemento alimentar, práticas de autocuidado e retorno médico: conhece 

os componentes alimentares do Programa Oportunidades? Que pensa deles, para que 

servem, como irão influir em sua família e na criança, que pensa das ações 

implementadas, do pessoal de saúde que as realizam e que recomendações faria para 

melhorar? 
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ANEXO A 

Grupo de alimentos 

 

Grupos de Alimentos. Para fins de Orientação Alimentar identificam-se três grupos. 

1. Verduras e Frutas 

1.1 Exemplos de verduras: acelgas, beldroegas, espinafre, folhas verdes, flor de abóbora, 

palma, brócolos, couve-flor, abóbora, chuchu, ervilha, tomate, cogumelos, beterraba, pimento 

poblano, cenoura, abacate, pepino, alface, entre outras. 

1.2 Exemplos de frutas: goiaba, mamão, melão, toronja, lima, laranja, tangerina, banana, 

sapota, ameixa, pêra, maça, morango, mamey, manga, uva, entre outras.  

2. Cereais e tubérculos 

2.1 Exemplos de cereais: milho, trigo, aveia, centeio, cevada, amaranto, arroz e derivados, 

como tortilhas, cereais industrializados, pães e pães integrais, biscoitos e macarrão. 

2.2 Exemplos de tubérculos: batata, batata doce e mandioca. 

3. Leguminosas e alimentos de origem animal 

3.1 Exemplos de leguminosas: feijão, fava, lentilha, grão de bico, ervilha, feijão branco e soja. 

3.2 Exemplos de alimentos de origem animal: leite, queijo, iogurte, ovo, pescado, mariscos, 

frango, carne vermelhas e vísceras. 
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ANEXO B 

Figura do Prato do Bem Comer: grupos de alimentos 

 

 

 

“Serviços Básicos de Saúde. Promoção e Educação para a Saúde em Matéria Alimentar. 
Critérios para Obter Orientação” 
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ANEXO C 

Alternativas para Aleitamento Materno e Substituto 
 

A alimentação ao seio materno é insubstituível por todas as vantagens que oferece, 
tanto para a saúde da mãe como para o crescimento sadio das crianças, desde o nascimento até 
um ano ou mais de vida. 
Não obstante, há ocasiões nas quais há necessidade de utilização de alimentação do leite 
materno de forma indireta ou, por razões médicas, leite artificial. Em ambos os casos, é 
indispensável a recomendação dos cuidados a serem tomados quanto ao manuseio, preparo e 
conservação do leite para que ele seja aproveitado, da melhor forma, para o bebê. 
 

I. Aleitamento materno indireto. 
 

Para obter um aleitamento materno com êxito, deve haver dois reflexos:  
O reflexo de ereção do mamilo, provocado com uma ligeira massagem com os dedos nos 
mamilos. Este reflexo o torna mais saliente e de fácil acesso ao bebê.  
O reflexo da busca do bebê, produzido com o toque da parte inferior do lábio do mesmo. Este 
reflexo o faz abrir a boca e buscar pelo mamilo, sendo o momento para introduzi-lo. 
 
Recomendações práticas: 
 

• A mãe deve verificar se a criança está com a fralda seca e limpa.  
• A temperatura ambiental, acima de 36 graus diminui o mecanismo de sucção do bebê. 
• Lavar suas mãos com água e sabão cada vez que amamentar. 
• Não é necessário lavar seus seios; o banho diário é suficiente. 
• Ao terminar a amamentação, passar uma gota de leite sobre o mamilo de forma a 

lubrificá-lo, evitando infecção. 
• A mãe deve estar tranquila e confortável enquanto amamenta, independentemente de 

sua posição. 
• O tempo médio de amamentação para cada seio é de 10 a 15 minutos. Entretanto, 

deve-se respeitar a necessidade individual de cada criança, considerando que uns 
precisam de mais tempo que outros.  

• Deve-se alternar os seios a cada amamentação, iniciando-se com o que último 
oferecido. 

• Deve-se ajudar o bebê a eliminar o ar ingerido. 
• A alimentação ao seio materno deve ser de livre demanda, dia e noite; ou seja, a 

criança deve ser alimentada sempre que desejar, sem um horário rígido.  
• Nas primeiras semanas, a criança alimenta-se em pequenos intervalos, em geral, 

inferiores a duas horas. Isso é normal devido de esvaziamento gástrico, que é muito 
rápido.  

 
PARA TROCAR DE SEIO AO TERMINAR DE AMAMENTAR: 
 

Introduzir suavemente o dedo indicador no lábio do bebê, de forma a romper o vácuo 
formado dentro da boca, permitindo que ele solte o mamilo, sem ferir o seio.  
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Posição sentada clássica 
• Com as costas eretas, colocar uma almofada sob o bebê para que se aproxime do 

mamilo.  
• Aproximar a criança do seio e o seio da criança para evitar desconforto lombar. 

Colocar a criança sobre um braço, de tal forma que se conter, com a mão, a perna e 
nádega da criança. 

• Procurar que o rosto do bebê fique de frente ao mamilo, o que permitirá sustentar o 
seio com a outra mão, em forma de C, ou seja, com o polegar acima da auréola e os 
outros quatro dedos abaixo do seio.  

• Nesta posição, a mão permite direcionar facilmente o mamilo.  
• Tocar o lábio inferior da criança com mamilo para estimular o reflexo de busca.  
• Para abrir a boca, deve-se atrair a criança rapidamente até o seio para que ela consiga 

não somente “abocanhar” não apenas o mamilo, mas também parte da auréola.  
• O melhor estímulo para a produção de leite é a sucção. Portanto, quanto mais 

amamentar, mais leite terá.  
 

Posição de "bola de futebol" ou em "melancia": 
• O corpo do bebê segue o corpo da mãe, estando juntos, abdômem com abdômem.  
• A mãe oferece o seio do lado que está recostada. Esta posição e a de balão de futebol 

são mais apropriadas para as mães que se submeteram à cesárea. 
 
II. Aleitamento materno indireto: 
 

Quando a mulher necessita se separar de seu filho lactanta, é muito recomendável 
manter o aleitamento materno exclusivo até que o menor complete 4 a 6 meses; ou, no caso da 
amamentação continuar sendo o elemento básico da nutrição da criança até um ano ou mais 
de vida. Deve-se buscar apoio permanente para que a mãe decida e consiga manter o período 
de amamentação. 
 

Outras recomendações importantes são no sentindo de que a mulher inicie a retirada 
do leite duas semanas antes de separar-se do filho, quando necessita voltar ao trabalho ou por 
outra causa, de forma que tanto a mãe, como o bebê  se habituem à nova situação. Mesmo 
assim, a mãe deve saber que, no início, retira-se leite em pouca quantidade e que, com a 
prática, ocorre aumento.  

 
Deve-se  indicar à mãe como retirar o leite, segundo os passos:  

1. Preparo, estímulo e retirada, assim como as medidas a serem tomadas para seu 
armazenamento e conservação. 

2. Preparo. Lavar as mãos com água e sabão e secá-las com toalha limpa.   
3. Estimulação. Deve ser realizada em duas fases. 

 
Fase I 
- Fazer massagem na parte superior do seio, com os dedos em um mesmo ponto, pressionando 
firmemente com um movimento circular. Após alguns segundos, fazer a massagem em outra 
área do seio.  
- Manter a massagem em espiral, ao redor do seio, até chegar à auréola.   
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Fase II 
- Friccionar cuidadosamente o seio, desde a parte superior até o mamilo, de forma que faça 
cócegas.  
- Continuar com este movimento desde a base do seio ao mamilo. Isto ajuda a relaxar a mãe e 
estimula a descida do leite. 
- Balançar suavemente ambos os seios, inclinando-os para frente. A força da gravidade ajuda 
na descida do leite. 
 
3. Retirada 
- Colocar o polegar sobre o mamilo e os dedos indicador e médio a aproximadamente 3 ou 4 
cm atrás,  formando a letra “C”. 
- Pressionar os dedos contra a caixa toráxica, sem movê-los de onde foram colocados.  
- Girar os três dedos como se estivesse marcando as digitais em uma folha de papel. Este 
movimento pressiona e esvazia os seios.    
- Repetir, de forma rítmica, a cada 2 a 5 minutos para desobstruir os dutos.  
- Alternar a retirada em ambos os seios, realizando, a cada vez, a estimulação e os passos da 
retirada.  
- Desde as primeiras gotas de leite de cada mamilo e, ao terminar a retirada, molhar os seios 
com uma gota de leite e deixá-los secar naturalmente.   
- Ao comprimir o seio ou mamilo, devem ser evitados movimentos bruscos ou muito fortes, 
de forma a não danificar os tecidos e provocar hematomas.  
- Ao retirar o leite, este deve ser depositado em um recepiente com tampa. Ao terminar, tampe 
o recipiente e coloque- o no refrigerador ou em outro recipiente com água fria, mantendo-o 
distante do calor para sua conservação.  
 

O leite guardado em um lugar fresco e limpo pode ser consumido em até oito horas. Se 
conservado em refrigerador, até 48 horas. 
 
III. Amamentação artificial 
 
Quando houver contra-indicação médica para a amamentação, deve-se enfatizar os cuidados 
para o preparo, manuseio higiênico e a ministração da fórmula láctea recomendada para a 
alimentação do bebê. 
- O preparo da fórmula deve ser realizado segundo as indicações médicas para evitar 
indigestão ou desnutrição. 
- a água na qual o leite é dissolvido deve ser fervida durante, pelo menos, 3 minutos. 
- No caso de não haver refrigerador, preparar, exclusivamente, a quantidade a ser oferecida. 
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ANEXO D 

Recomendações para Iniciar o Desmame 

 

1. Introduzir apenas um alimento de cada vez, oferecendo-o durante dois ou três dias, o que 

permite avaliar sua tolerância. 

2. Não misturar os alimentos no momento de servi-los ou prepará-los. 

3. Não forçar sua aceitação, nem sua quantidade. 

4. Primeiro deve-se oferecer o alimento semi-sólido e, em seguida, o leite. 

5. A quantidade de alimento será variada e aumentarár gradativamente. Pouco a pouco, o 

volume de leite consumido diminuirá (Apêndice Normativo B). 

6. Promover o consumo de alimentos naturais. 

7. Preparar os alimentos sem adicionar sal, açúcar ou outros condimentos. 

8. Primeiramente, oferecer os alimentos sob forma de papas ou mingau Aos seis meses, 

introduzir os picados e, com um ano de idade, em pequenos pedaços (Apêndice Normativo 

B). 

9. Os alimentos devem ser preparados com higiene. 

10. A alimentação deve ser adaptada aos hábitos e ao cardápio da família, de forma a 

favorecer a socialização e a aprendizagem da criança. 

11. Devem ser usados utensílios adequados, permitindo que a criança possa comer sozinha 

assim que consiga.  

12. Os sucos de frutas devem ser oferecidos quando a criança puder tomar líquidos em copos.  

De preferência, devem ser naturais. As frutas devem ser lavadas previamente e retiradas as 

cascas. Também pode ser oferecida água fervida.  

13. Quando são oferecidos caldos ou sopas, é necessário proporcionar também alimento 

sólido. 

14. Preferencialmente, o alimento deve estar à temperatura ambiente. 

* O desmame é a introdução de alimentos diferentes do leite materno e inicia-se a partir do 

quarto ou sexto mês de vida.  
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ANEXO E 

Fonte de Nutrientes 

 

1. Ferro: 

1.1 Alimentos de origem animal.- fígado, morcela de sangue, carne de vaca, carnes 

vermelhas, ovos, mariscos. 

1.2 Leguminosas.- feijão, lentilha, grão de bico e soja. 

1.3 Verduras.-pimenta seca, abobrinha, acelgas, espinafre, beldroega, hojas de chaya, tomate 

verde, pimenta poblana, couve, cogumelos e couve de bruxelas, dentre outras. 

1.4 Cereais.- produtos elaborados com fécula ou glútem adicionados. 

1.5 Outros.- frutas secas, amendoim e nozes. 

 

2. Zinco: 

2.1 Alimentos de origem animal.- leite e derivados, carnes, ovos, mariscos (ostras). 

2.2 Leguminosas.- feijão branco e similares 

2.3 Verduras.- gêrmem de trigo 

2.4 Outros.- levedura de cerveja, amendoim, sementes de girasol, sementes de abóbora, nozes, 

amêndoas.  

 

3. Vitamina C: 

3.1 Verduras (principalmente cruas): pimentão poblano, folhas de chaya, couve-flor, couve de 

bruchelas, brócolis, pimento vermelho ou seco, tomate verde e folhas verdes, favas, em geral.  

3.2 Frutas: goiaba, marañón, nance, kiwi, sapota preta, manga, limão, tangerina, mamão, 

melão, morango, toronja, tejocote, laranja e outras.  

 

4. Carotenos: 

4.1 Verduras.- pimentos secos, folhas de chaya, acelga, tomate, tomate verde, agrião, 

espinafre, palmas, beldroega, abacate, abóbora e cenoura, entre outras.  

4.2 Frutas.- tejocote, albaricoque, manga, melão, tangerina, marañón, ameixa, banana, goiaba, 

mamey, figo, amora, mamão e outras.  
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5. Fibra dietética: 

5.1 Cereais: tortilhas e outros produtos elaborados com milho, cevada, aveia, farinhas, pão e 

cereais integrais.  

5.2 Verduras (de preferência cruas e com cascas): brócolis, couve de bruxelas, cenoura, 

couve-flor, ervilha, espinagre, palma, acelga, beldroega, agrião e outras.  

5.3 Frutas (de preferência cruas e com casca): albaricoque, banana, amora, figo, goiaba, 

laranja, gomos de toronja, pêra, maçã, manga e tamarindo.  

5.4 Leguminosas: feijão, lentilhas, amendoim, favas, grão de bico grão de bico e soja. 

5.5 Outros: albaricoque, pessêgo, ameixa seca, amêndoas e nozes.  

 

6. Cálcio: 

6.1 Cereais: tortilhas e produtos elaborados com milho. 

6.2 Alimentos de origem animal: queijo, leite, iogurte, sardinhas. 

 

7. Àcido fólico: 

7.1 Alimentos de origem animal.- fígado e outras vísceras. 

7.2 Verduras.- agrião, aspargo, alface, espinafre, alcachofra, beterraba, acelga, brócoli, couve-

flor, ervilha, abacate, maçaroca de milho entre outras. . 

7.3 Frutas.- laranja, banana. 

7.4 Cereais.- produtos elaborados com glútem ou fécula. 

8. Alimentos adicionados com um ou mais nutrientes assinalados, que contenham 10% ou 

mais da Ingestão Diária Recomendada para uma dieta de 2000 kcal. 
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ANEXO F 

Recomendações para o Preparo, Consumo e  

Conservação dos Alimentos 
 

1. Preparo 

1.1 Utilizar água fervida ou filtrada, conservada em recipientes limpos e tampados. 

1.2 Consumir leite submetido a tratamento térmico (pasteurizado, ultrapasteurizado, fervido, 

etc). O leite  com nata deve ser servido excepcionalmente. 

1.3 Avaliar bem os  pescados e mariscos. 

1.4 Consumir a carne de vaca ou de porco bem cozida. 

 

2. Utensílios  

Evitar o uso de utensílios de barro para cozinhar ou conservar alimentos, uma vez que estes 

contém podem trazer prejuízos à saúde.  

 

3. Higiene 

3.1 Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar e consumir os alimentos, assim com 

depois de ir ao banheiro ou trocar uma fralda.  

3.2 Evitar tossir ou respirar sobre os alimentos. 

3.3 Lavar bem com bucha e água limpa as frutas e verduras. 

3.4 Desinfetar as frutas e verduras que não podem ser cortadas. Lavar as verduras com folhas, 

folha por folha, com jatos de água.  

3.5 Limpar bem os galhos e sementes secas, lavando-os bem. 

3.6 Lavar, com água, as carnes e os ovos antes de utilizá-los. 

3.7 Consumir, de preferência, os alimentos imediatamente após cozinhá-los. 

 

3.8 Conservar as sobras dos alimentos que não serão consumidos no momento no refrigerador 

ou em um lugar fresco, em recipientes limpos e tampados. Antes de consumi-los, voltar a 

aquecê-los ants de servir. 

3.9 Quando as latas estão estufadas, amassadas ou oxidadas devem ser descartadas. 
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ANEXO G 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 


