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“Quizá sea hora de emanciparnos del desencanto. Si bien la descripción de lo 

social que hacen las ciencias sociales nos confronta hoy con datos duros de la 

decadencia latinoamericana, también hemos visto que los cambios 

socioculturales ofrecen signos de esperanza. No es fácil hallarlos en las 

monótonas políticas culturales, ni en las regresivas políticas sociales que 

actualmente rigen. Tal vez de ese desacuerdo surja la incitación para redescubrir 

el papel de los intelectuales en relación con los Estados y la sociedad civil.” 

(GARCÍA, 1995, p.198) 
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RESUMO 

 

Pava-Cárdenas, A. Escopos da Educação Alimentar e Nutricional à luz do contexto latino-

americano: o usuário. [Tese de doutorado]. São Paulo. Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Introdução: na delimitação do escopo educativo, quando as posturas para promover uma 

alimentação saudável possuem uma formulação predominantemente centrada na perspectiva 

do que é ensinado e não de quem aprende, são as expectativas do agente-usuário que 

funcionam como o artefato desvelador dos sentidos da relação educativa. Objetivo: 

compreender a configuração das expectativas de participação dos usuários de ações em 

Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da América Latina. Métodos: desenvolveu-se 

um desenho multimétodos de natureza qualitativa, dentro do paradigma crítico. O raciocínio 

adotou os subsídios teóricos de habitus e campo de Pierre Bourdieu. O acesso às expectativas 

foi realizado em três etapas: I) reflexão sobre as relações posicionais do “outro”; II) 

elaboração de metassíntese qualitativa interpretativa sobre as experiências de participação e 

III) realização de trabalho empírico em duas metrópoles latino-americanas para a 

compreensão da configuração das expectativas dos usuários. Resultados: ao inter-relacionar 

os achados de cada uma das fases, pode-se apontar a regularidade da posição do agente-

usuário na posição de paciente, interposta pelas leis do campo da saúde que atravessam o 

subcampo disciplinar da nutrição. Isto pode ser evidenciado na interface com a dimensão 

política, materializado nos guias alimentares, que mesmo pretendendo conferir a posição de 

um cidadão consumidor-cliente universal e homogêneo, se depara com o conflito de 

transposição à relação hegemônica de paciente. Ao avançar na interface com a dimensão 

intelectual, representado pelas pesquisas qualitativas da América Latina, encontra-se a 

confluência de experiências e cenários diversos, mas que se integram pela adversidade e 

inclui as relações de: gênero, autoridade, pobreza, religião, e com a mídia. Não obstante, 

aparecem experiências de apoio e de nova construção, baseadas nas relações com as 

instituições e com os agentes-profissionais que reforçam o compromisso assumido em 

conquistar uma melhor alimentação. Na interface com o campo da saúde, no nível da Atenção 

Primária da Saúde, a configuração de expectativas de participação é difusa com relação à 

dieta, às explicações e à distração, conjugadas por tipo de participação: “capturadas”, 

“cativadas” e “céticas”. Além disso, estiveram moduladas na sua magnitude por: integração 

dos sistemas de saúde, instalação de processos educativos, identificação simbólica de locais 
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de encontro, demarcação de competências profissionais e precarização do trabalho do 

profissional. Dessa forma, mesmo com os usuários tentando assumir uma posição potencial de 

consumidor-cliente, o campo da saúde insiste sistematicamente na relação posicional de 

paciente, o que se manifesta nas concepções simbólicas institucionais, além dos sistemas de 

registro, de informação e de avaliação, assim como na representação política da área, nos 

espaços de tomada de decisões. Conclusão: as expectativas de participação do agente-usuário 

e suas propriedades encontram limitação nos seus escopos, pela interferência que exerce o 

campo da saúde quando professa o desejo de fornecer uma posição de consumidor-cliente, 

cidadão de direitos, mas que o concebe como um paciente, ideologicamente e 

sistematicamente. Nesse sentido, isso afeta as suas possibilidades de experiência educativa, o 

que se mantém apenas na exigência de alcançar a menos uma relação de envolvimento. 

 

Descritores: Educação Alimentar e Nutricional; Atenção Primária à Saúde; Pessoas;  

Análise Qualitativa; Saúde da população urbana; América Latina; Brasil; Colômbia 
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RESUMEN 

 

Pava-Cárdenas, A. Alcances de la Educación Alimentaria y Nutricional a la luz del contexto 

latinoamericano: el usuario. [Tesis de doctorado]. San Pablo. Facultad de Salud Pública, 

Universidad de San Pablo, 2017. 

 

Introducción: en el delineamiento del alcance, cuando las posturas para promover una 

alimentación saludable poseen una formulación predominantemente centrada en la 

perspectiva de lo que se enseña y no de quién aprende, son las expectativas del agente-usuario 

las que funcionan como el artefacto desvelador de los sentidos de la relación educativa. 

Objetivo: comprender la configuración de las expectativas de participación de los usuarios de 

acciones en Educación Alimentaria y Nutricional, en el contexto de América Latina. 

Métodos: se llevó a cabo un diseño multimétodos de naturaleza cualitativa, dentro del 

paradigma crítico. El raciocinio adoptó los subsidios teóricos de habitus y campo de Pierre 

Bourdieu. El acceso a las expectativas fue realizado en tres etapas: I) reflexión sobre las 

relaciones posicionales del “otro”; II) elaboración de metasíntesis cualitativa interpretativa 

sobre las experiencias de participación y III) realización de trabajo empírico en dos metrópolis 

latinoamericanas para la comprensión de la configuración de las expectativas de los usuarios. 

Resultados: al interrelacionar los hallazgos de cada una de las fases, se puede señalar la 

regularidad de la posición del agente-usuario en la posición de paciente, interpuesta por las 

leyes del campo de la salud que atraviesan el subcampo disciplinario de la nutrición. Esto 

puede ser evidenciado en la interface con la dimensión política, materializado en las guías 

alimentarias, que aun pretendiendo conferir la posición de un ciudadano consumidor-cliente 

universal y homogéneo, se enfrenta al conflicto de transposición para la relación hegemónica 

de paciente. Al avanzar en la interface con la dimensión intelectual, representado por las 

investigaciones cualitativas de América Latina, se encuentra la confluencia de experiencias y 

escenarios diversos, pero que se integran por la adversidad e incluye las relaciones de: género, 

autoridad, pobreza, religión, y con los medios de comunicación. No obstante, aparecen 

experiencias de apoyo y de nueva construcción, basadas en las relaciones con las instituciones 

y con los agentes-profesionales que refuerzan el compromiso asumido en conquistar una 

mejor alimentación. En la interface con el campo de la salud, en el nivel de la Atención 

Primaria de Salud, la configuración de expectativas de participación es difusa con relación a 

la dieta, a las explicaciones y a la distracción, conjugadas por tipo de participación: 

“capturadas”, “cautivadas” y “escépticas”. Además, estuvieron moduladas en su magnitud 
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por: integración de los sistemas de salud, instalación de procesos educativos, identificación 

simbólica de lugares de encuentro, demarcación de competencias profesionales y 

precarización del trabajo del profesional. De esta forma, incluso cuando los usuarios tratan de 

asumir una posición potencial de consumidor-cliente, el campo de la salud insiste 

sistemáticamente en la relación posicional de paciente, lo que se manifiesta en las 

concepciones simbólicas institucionales, además de los sistemas de registro, de información y 

de evaluación, así como también en la representación política del área, en los espacios de 

toma de decisiones. Conclusión: las expectativas de participación del agente-usuario y sus 

propiedades encuentran limitación en sus ámbitos, por la interferencia que ejerce el campo de 

la salud cuando profesa el deseo de proporcionar una posición de consumidor-cliente, 

ciudadano de derechos, pero que lo concibe como un paciente, ideológicamente y 

sistemáticamente. En este sentido, esto afecta sus posibilidades de experiencia educativa, lo 

que lo mantiene apenas en la exigencia de alcanzar al menos una relación de participación. 

 

Descriptores: Educación Alimentaria y Nutricional; Atención Primaria de Salud;  

Personas; Análisis cualitativa; Salud Urbana; América Latina; Brasil; Colombia 
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ABSTRACT 

 

Pava-Cárdenas, A. Scopes of Food and Nutrition Education in light of the Latin American 

context: the user. [Doctoral Dissertation]. São Paulo. School of Public Health, University of 

São Paulo, 2017. 

 

Introduction: in the delimitation of the educational scope, when the postures to promote 

healthy eating have a predominantly centered formulation in the perspective of what is taught 

and not of those who learn, it is the expectations of the user agent that functions as the 

unveiling artifact of the senses of the education relation. Objective: to understand the 

configuration of the expectations of participation of users of actions in Food and Nutrition 

Education in the context of Latin America. Methods: a multimethod design of qualitative 

nature was developed, within the critical paradigm. The reasoning adopted the theoretical 

subsidies of habitus and field of Pierre Bourdieu. The access to the expectations was realized 

in three stages: I) reflection on the positional relations of the “other”; II) elaboration of 

qualitative interpretive meta-synthesis on the experiences of participation, and III) carrying 

out empirical work in two Latin American metropolises to understand the configuration of 

user expectations. Results: when interrelating the findings in each of the phases, one can 

point out the regularity of the position of the agent in the position of patient, interposed by the 

laws of the health field that cross the disciplinary subfield of nutrition. This can be evidenced 

in the interface with the political dimension, materialized in the alimentary guides, that even 

intending to confer the position of a universal and homogenous consumer-customer citizen, is 

faced with the conflict of transposition to the hegemonic relation of patient. As we move 

towards the interface with the intellectual dimension represented by Latin American 

qualitative research, we find the confluence of diverse experiences and scenarios, which are 

integrated by adversity and include the relations of gender, authority, poverty, religion, and 

the media. Nonetheless, there are experiences of support and new construction based on 

relationships with institutions and professional agents that reinforce the commitment to better 

food. In the interface with the health field, at the level of Primary Health Care, the 

configuration of expectations of participation is diffuse in relation to diet, explanations and 

distraction, conjugated by type of participation: “captured”, “captivated” and “skeptical”. In 

addition, they have been modulated in their magnitude by: integration of health systems, 

installation of educational processes, symbolic identification of meeting places, demarcation 

of professional skills and precariousness of the work of the professional. Thus, even with 
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users trying to assume a potential consumer-customer position, the health field systematically 

insists on the positional relation of patient, which is manifested in the institutional symbolic 

conceptions, in addition to registration, information and evaluation systems, as well as in the 

political representation of the area, in the decision-making spaces. Conclusion: the 

expectations of participation of the agent-user and their properties are limited in their areas, 

by the interference that the health field exerts when it professes the desire to provide a 

position of consumer-customer, citizen of rights, but who conceives it as a patient, 

ideologically and systematically. In this sense, this affects their possibilities of educational 

experience, which keeps it barely in the requirement to reach at least a relation of 

participation. 

 

Descriptors: Food and Nutrition Education; Primary Health Care; Persons; Qualitative  

Analysis; Urban Health; Latin America; Brazil; Colombia 

 

 

  

 



15 

 

 ÍNDICE  

 

APRESENTAÇÃO..................................................................................................................20 

PREÂMBULO.........................................................................................................................22 

1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................27 

1.1 BOURDIEU PARA PENSAR O SUBCAMPO DISCIPLINAR DA 

           NUTRIÇÃO NA AMÉRICA ATINA...........................................................................29 

1.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA AMÉRICA LATINA....................................37 

1.3 DA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

      AOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SÁUDE............................................................44 

1.4 DELINEAMENTO DAS EXPECTATIVAS DE PARTICIPAÇÃO  

      COMO OBJETO DE PESQUISA..................................................................................50 

1.5 JUSTIFICATIVA...........................................................................................................54 

2. OBJETIVOS........................................................................................................................55 

2.1 GERAL...........................................................................................................................55 

2.2 ESPECÍFICOS...............................................................................................................55 

3. MATERIAL E MÉTODOS................................................................................................56 

3.1 DESENHO.....................................................................................................................56 

3.1.1 O “outro” e suas relações posicionais no subcampo disciplinar da nutrição..........57 

3.1.2 Metassíntese............................................................................................................58 

3.1.3 Trabalho empírico...................................................................................................60 

3.1.4 Estratégia de análise...............................................................................................77 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS................................................................................................80 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................................81 

4.1 MANUSCRITO 1...........................................................................................................82 

4.1.1 Prefácio do manuscrito 1........................................................................................83 

4.2 MANUSCRITO 2...........................................................................................................95 

4.2.1 Prefácio do manuscrito 2........................................................................................96 

4.3 MANUSCRITO 3.........................................................................................................122 

4.3.1 Prefácio do manuscrito 3......................................................................................123 

4.4 MANUSCRITO 4.........................................................................................................148 

4.4.1 Prefácio do manuscrito 4......................................................................................149 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS...........................................................................................171 

6. REFERÊNCIAS................................................................................................................175 



16 

 

GLOSSÁRIO.........................................................................................................................186 

ANEXOS................................................................................................................................190 

ANEXO 1. Parecer da Secretaria Municipal de Saúde......................................................190 

ANEXO 2. Conceito do comitê de ética da Secretaria Distrital de Saúde de Bogotá........194 

ANEXO 3. O parecer da Organização Social de Saúde.....................................................199 

APÊNDICES..........................................................................................................................201 

APÊNDICE 1. Protocolo da Fase A da metassíntese.........................................................201 

APÊNDICE 2. Protocolo da Fase B da metassíntese.........................................................207 

APÊNDICE 3. Protocolo da Fase C da metassíntese.........................................................214 

APÊNDICE 4. Consentimento livre e esclarecido para usuários .......................................227 

APÊNDICE 5. Autorização de imagem.............................................................................229 

APÊNDICE 6. Identificação do usuário.............................................................................230 

APÊNDICE 7. Guia de perguntas do grupo focal..............................................................234 

APÊNDICE 8. Formato de observação do grupo focal......................................................236 

APÊNDICE 9. Formato de análise rápida do grupo focal.................................................238 

APÊNDICE 10. Consentimento livre e esclarecido para profissionais..............................239 

CURRÍCULO LATTES.......................................................................................................241 

 

 

 



17 

 

LISTA DE TABELAS, QUADROS E FIGURAS 

 

TABELAS 

 

Tabela-1.        Cifras e indicadores sociais dos países da América Latina. 2013-2017............40 

Tabela-2.  Características das ações educativas de nutrição para adultos, durante 

um, ano por tipo de aproximação. São Paulo e Bogotá, 2015-2016..................74 

Tabela-3.  Informação sobre registros de participação de usuários e aceso por tipo de 

abordagem. São Paulo e Bogotá, 2015-2016.....................................................75 

Tabela-4.  Características das fontes que compõem o corpus de resultados por 

metrópole...........................................................................................................76 

 

QUADROS 

 

Quadro-1.   Características do conceito da Atenção Primária à Saúde, força de trabalho 

e participação social em alguns países da América Latina................................43 

 

FIGURAS 

 

Figura-1. Estratégia de aproximação ao sistema de relações do usuário na  

configuração da Educação Alimentar e Nutricional, dentro do  

subcampo disciplinar da nutrição......................................................................57 

Figura-2. Participação dos países da América Latina na produção de artigos  

publicados em revistas indexadas sobre Educação Alimentar e Nutricional, 

 2006-2015.........................................................................................................59 

Figura-3. Estudos sobre Educação Alimentar e Nutricional por áreas de pesquisa,  

2006-2015..........................................................................................................60 

Figura-4. Processo temporal de desenvolvimento da pesquisa.........................................61 

Figura-5.  Fotografias obtidas durante o trabalho empírico na periferia de  

São Paulo, Brasil. 2015-2016............................................................................63 

Figura-6.  Fotografias obtidas durante o trabalho empírico na periferia de  

Bogotá, Colômbia. 2015-2016...........................................................................68 

Figura-7.  Amostragem intencional para a realização dos grupos focais  



18 

 

e das observações..............................................................................................74 

Figura-8.  Estratégia de análise dos dados coletados.........................................................78 



19 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ACS  Agentes Comunitários de Saúde 

APS  Atenção Primária à Saúde 

BBC  British Broadcasting Corporation  

CAPES Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

CEPAL Comissão Econômica para América Latina e o Caribe 

ERI  Equipes de Resposta Imediata  

ERC  Equipes de Resposta Complementar 

EAN  Educação Alimentar e Nutricional  

FAO  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

ICEAN Informação, Comunicação e Educação em Alimentação e Nutrição 

JAC  Conselho de Ação Comunitário (Junta de Acción Comunal) 

ONG  Organização Não-Governamental 

OMS  Organização Mundial da Saúde 

OPAS  Organização Pan-Americana da Saúde 

OSS  Organizações Sociais de Saúde 

PIB  Produto Interno Bruto 

PROLAM Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina da Universidade de 

São Paulo 

SAN  Segurança Alimentar e Nutricional 

SUS  Sistema Único de Saúde 

UBA  Unidade Básica de Atendimento  

UBS  Unidade Básica de Saúde 

UNASUR União de Nações Sul-Americanas 

UPA  Unidade Primária de Atendimento 

UPZ  Unidade de Planejamento Zonal 

 

 



20 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A presente tese de doutorado foi preparada segundo as diretrizes da Comissão de Pós-

graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, oficializada 

mediante deliberação da Comissão de Pós-graduação em sua sessão 9
a
/2008 de 5/06/2008, 

assim organizada no formato de artigos. O documento compreende um preâmbulo, a 

introdução ao tema, os objetivos, a exposição da lógica do método e seus delineamentos 

gerais, sendo eles também devidamente tratados em cada manuscrito. Na sequência, a sessão 

de resultados e discussão, composta por quatro manuscritos, já formatados segundo as normas 

a que foram ou serão submetidos.  

A tese propõe dimensionar e questionar os escopos da Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) para a posição do agente-usuário, guiada pelo pensamento de Pierre 

Bourdieu, mediante a procura dos mecanismos que o subcampo disciplinar da nutrição exerce, 

até chegar nas expectativas, pensando em três interfaces: na dimensão política, através dos 

discursos dos guias alimentares do Brasil e da Colômbia, que buscam ser consagradas como 

referência educacional para os países; na dimensão intelectual, para indagar sobre objetos 

científicos legítimos, no entendimento dos pesquisadores em relação aos usuários, dentro da 

produção de pesquisa qualitativa sobre a América Latina, e finalmente, na dimensão do 

campo da saúde, no nível da Atenção Primária à Saúde (APS), procurando as características 

da posição do agente-usuário, uma busca pelo seu habitus, pelas propriedades do campo e 

pela delimitação e configuração das expectativas dos usuários, geradas com o 

empreendimento educativo do cenário. Nesse sentido, cada manuscrito apresenta o seu 

próprio raciocínio. O primeiro manuscrito corresponde a um ensaio argumentativo sobre as 

diferentes relações posicionais ocupadas pelo educando que, na polissemia particular que 

acontece no subcampo disciplinar da nutrição, geram, hipoteticamente, escopos educativos 

diferentes. Em seguida, sob as possibilidades de uma leitura construtivista, procura-se, no 

campo científico latino-americano, encontrar experiências de participação relatadas em 

artigos centrados nos usuários, para ganhar maior precisão no entendimento do educando, por 

meio de uma metassíntese. Posteriormente, em outros dois manuscritos, apresentam-se os 

resultados de um trabalho empírico sobre os usuários da EAN, no contexto da APS, em 

situação de periferia em duas metrópoles latino-americanas. Assim, no terceiro, procura-se a 

compreensão do usuário que participa de ações educativas com base nas noções de habitus e 

de capital simbólico. E no quarto, trabalha-se a apresentação dos resultados, alicerçada na 
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noção de campo, conceito aplicado a partir de uma perspectiva comparativa, e discute-se 

como são configuradas as expectativas dos usuários sobre a EAN. Por último, apresentasse a 

sessão de considerações finais para sintetizar os elementos mais importantes obtidos na tese, 

em sua totalidade. 
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PREÂMBULO  

 

“A reflexão mais eficaz é a que corresponde em objetivar o sujeito da objetivação” 

(BOURDIEU, 2001a, p. 24) 

 

Bourdieu destaca a necessidade prévia de autoelucidação do pesquisador sobre o 

terreno que se pesquisa. Assim, é preciso interpretar os pontos de vista a começar pela origem 

e pela posição do pesquisador; pelo recurso da interpretação das relações objetivas e pela 

coletivização do processo de pesquisa (THIRY-CHERQUES, 2006). Nesse sentido, gostaria 

de revelar algumas passagens da minha trajetória social que foram chaves para realizar a 

escolha do tema desta tese. No entanto, ao pretender fazer o exercício de objetivação, é 

preciso destacar as limitações a que esta reflexão está condicionada, devido à minha origem e 

minhas condições sociais. 

Inicialmente, para retratar a identidade pessoal, eu nasci em Bogotá, a capital da 

Colômbia. Filha única de pais de origem camponesa, os quais tinham migrado para Bogotá e 

que se conheceram no final da sua terceira década. Durante os primeiros 26 anos da minha 

vida, morei no sul da cidade, região periférica, numa casa que ficava próxima a um morro que 

era de invasão, inserida em um ambiente de gostos populares. O bairro fica na localidade de 

Ciudad Bolívar, tida como um dos locais mais perigosos da cidade, talvez porque, lá, havia 

aqueles jovens sem oportunidades, chamados bandidos e também, os desabrigados do conflito 

armado do país, e com eles, as cenas de sangue que correspondem à época dos anos noventa. 

Sempre tive vergonha de revelar onde morava, era claro que isso poderia gerar algum “pré-

conceito”. Mesmo estudando numa escola pública, no centro da cidade, convivia com 

meninas de diferentes camadas sociais.  

Depois, guiada pelos insistentes conselhos e investimentos dos meus pais, aos 16 anos 

comecei a estudar Nutrição e Dietética na Universidade Nacional da Colômbia. Lá estudavam 

as pessoas intelectualmente destacadas, mas também reconhecidas por seus atos 

revolucionários, muitas vezes descritos como vândalos. Durante o terceiro ano de graduação, 

em 2003, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em outra universidade pública do país 

e com apoio de um crédito da própria Universidade, estudei um semestre na Universidade de 

Antioquia. Lá participei, pela primeira vez, de grupos de pesquisa, entre eles um relacionado à 

EAN e à Avaliação do Consumo Alimentar. Essa experiência gerou grande motivação para a 

continuação dos estudos e a vontade de aproveitar ao máximo o campus universitário em 
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atividades diferentes das acadêmicas. Comecei a ir atrás das artes como a pintura, a dança e, 

também, de práticas corporais como o shiatsu. O mundo ficou maior.   

Sempre achei que o que mais gostava na graduação era dos assuntos da nutrição 

comunitária, no entanto meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a identificação da 

adesão ao tratamento de pessoas com diabetes mellitus, a partir de uma perspectiva clínica, 

em um trabalho conjunto com a psicometria, o qual levou um ano e meio para ser finalizado, 

pelos desafios do trabalho de campo com os consultantes. Uma vez formada, em 2005, sem 

que fosse consciente, estive por cinco anos participando do circuito da precarização do 

trabalho, agudizado ainda mais pela situação das leis em saúde do país. Sempre tive o vínculo 

de “prestadora de serviços”, com dois a três trabalhos ao mesmo tempo e circulei por mais de 

doze locais. Durante esse período, trabalhei nos mais diferentes cenários de atuação 

profissional. Comecei em um instituto psiquiátrico como nutricionista clínica e, também, 

como encarregada do serviço de alimentos, mas logo, pelas condições do trabalho, decidi sair 

da paisagem urbana e trabalhar com saúde pública no extremo sul do país.  

Fui para a Amazônia colombiana, para descobrir outra face do país e reafirmei o gosto 

pelo trabalho comunitário e ainda com pessoas em situações de marginalidade social. Nessa 

mesma época, iniciou a gestação da ideia de estudar fora, para fazer uma pós-graduação. 

Sempre lembrava da professora Mercedes Mora, que insistia em continuar estudando e ela era 

uma pessoa a quem admirei muito, pois tinha estudado na The London School of Hygiene & 

Tropical Medicine. 

Posteriormente, voltei para Bogotá, já com o propósito de estudar no Brasil, pois 

mesmo conhecendo as grandes oportunidades do hemisfério norte, minha situação financeira 

não tinha como sustentar esse projeto e durante o período do Amazonas ouvi falarem bem 

desse país, seus investimentos em educação, pesquisa e sobretudo no que se refere à nutrição. 

Conheci colegas de lá. Dessa forma, viajar para o Brasil converteu-se na meta central e foi 

assim que trabalhei nessa intenção durante quatro anos. Isso implicou altos investimentos em 

jornadas laborais e no estudo de inglês e de português. De fato, tive de retomar, depois de 

cinco anos, a pesquisa feita na graduação, para elaborar um artigo com o qual tivesse a 

possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos. Ao mesmo tempo, na busca de apoio 

financeiro, era muito importante procurar as melhores universidades e foi assim que vim a 

conhecer a Universidade de São Paulo, nunca antes contemplada.  

Depois de enviar muitas mensagens e solicitações, recebi uma resposta de interesse no 

projeto que tinha formulado, de uma professora dessa universidade, quem seria a orientadora 
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do mestrado e do doutorado. Dessa forma, consegui a oportunidade de realizar o mestrado 

com o apoio do governo brasileiro mediante o programa PEC-PG para 2011. 

Durante os quase sete anos de experiência na pós-graduação, num programa cuja 

especificidade forneceu um amplo campo visual sobre a nutrição, posicionado na categoria 

dos programas de Saúde Coletiva pela CAPES, fui criando progressivamente rupturas 

profundas. A formulação do projeto de pesquisa para ganhar a bolsa do governo, previamente 

ao início do curso, tratava da efetividade da intervenção nutricional em termos de 

emagrecimento de crianças obesas, acreditando que o educativo era um fato inquestionável, 

pois isso estava diretamente relacionado com a adesão que já tinha pesquisado e que estava 

presente como demanda em todos os locais onde tinha trabalhado. Assim, desde o início da 

pós-graduação, tive interesse no tema do educativo, mas foram aparecendo mais nitidamente 

críticas às pretensões do educativo e também a se revelar a carência de referenciais teóricos 

sobre o assunto, aplicados à alimentação no subcampo disciplinar da nutrição.  

Comecei a reconhecer e identificar o entendimento biomédico que eu tinha no que 

fazia até então, isso em grande parte gerado pelo interesse sobre as discussões das ciências 

humanas e sociais, no cenário da Saúde Coletiva, específico do Brasil. No mestrado, a 

experiência de pesquisa foi alentadora. Participei no desenho de um estudo comparado que 

incluiu São Paulo e Bogotá sobre a atuação do nutricionista e isso me possibilitou enxergar, 

de outra forma, a situação de desenvolvimento da nutrição dentro da saúde pública, que seria 

uma nomeação mais abrangente e inclusiva para os dois locais. Foi um momento em que se 

contava com apoio financeiro de duas agências de fomento para a execução da pesquisa.   

A partir dessa experiência, defini continuar com o doutorado, pois era uma grande 

oportunidade de avançar para esse patamar, onde nunca tinha imaginado que poderia atingir. 

Nesse momento, o contexto do país também começou a mudar, e as possibilidades de bolsa de 

estudos estavam modificando suas características, assim, decidi que valia a pena solicitar um 

crédito de estudos na Colômbia, com o Colfuturo, a fim de garantir oficialmente minha 

estadia no Brasil e, posteriormente, procurar outras opções.  

Um dia, na biblioteca, decidi ler um livro de algo diferente e foi assim que cheguei a 

“Pierre Bourdieu entrevistado por Maria Andréa Loyola”. Esse momento mudou totalmente o 

que vinha pensando para a pesquisa e, em seguida, ao ler Carole Bisogni, afirmei que o que eu 

queria era estudar o usuário. Já no trabalho de campo feito durante o mestrado, vinha me 

incomodando o fato de que, focar a pesquisa, nos professionais de saúde, fazia passar 

desapercebido os comentários que permanentemente escutava dos usuários e que poderiam 

direcionar melhor as práticas profissionais. Isso entrava em conflito com minha falta de 
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entendimento sobre a noção de uma autonomia do usuário, a qual virava automática, ao ser 

fornecida pelo profissional de saúde.  

Depois de ter realizando todas as disciplinas na Faculdade, no período de dois anos, 

decidi aproveitar as oportunidades que a Universidade de São Paulo oferece, para 

compreender como os outros campos entendem a educação, o “outro” e a América Latina. 

Assim, tive a chance de me aproximar da economia, da comunicação política, da educação e 

dos estudos latino-americanos, em disciplinas que me auxiliaram a encontrar referências e 

também fizeram-me questionar e, posteriormente, me reafirmar na necessidade de trabalhar 

para constituir uma identidade como nutricionista latino-americana. De tal modo, fez maior 

sentido me aproximar do objeto de pesquisa com um olhar que partisse da perspectiva 

sociológica para identificar as características dessa EAN, esforçando-me por questioná-la e 

reconhecendo que a formação de dentro do paradigma positivista permanecia.  

Uma vez que me aproximei dos estudos da obra de Pierre Bourdieu, mediante a 

Professora Denise Catani, os questionamentos emergiram de forma a me bombardear, 

primeiro como ser social e logo como pesquisadora. Na mesma época, percebi que o que 

vinha trabalhando estava intermediado por um interesse maior, referente às identidades latino-

americanas.  

O momento acadêmico, de solidão do doutorado, me trouxe vários conflitos. Comecei 

a me sentir em crise existencial, acompanhada de crise financeira; pois, após mais de seis 

tentativas de procura para apoio da pesquisa, não conseguimos financiamento. Mesmo assim, 

insisti em fazer o estudo na forma de desenho comparado, era o que pedia o investimento feito 

para esse estudo, além de reconhecer que, mesmo com as dificuldades, eu mantinha uma 

posição de privilégio. No entanto, apesar de estar sem apoio financeiro nenhum desde terceiro 

ano, o que parecia ser o fim, devido ao aspecto econômico, veio o financiamento da CAPES, 

graças à oportunidade fornecida pelo programa de participação da chamada de bolsas, que 

pelo fato de ser estrangeira, não tinha sido cogitado como opção. 

No que se refere à minha localização no campo científico, é necessário destacar que 

partindo do que falo e considerando o que é possível falar, mesmo não ocupando temáticas da 

posição hegemônica do campo da saúde, nem do subcampo disciplinar da nutrição, decidi 

investir os quatro anos de doutorado para encontrar um caminho dentro da pesquisa 

qualitativa. Entretanto, foi difícil reconhecer a grande contradição de usar pensadores 

europeus e norte-americanos na construção da pesquisa, ficando em dívida com as 

epistemologias do Sul, mas só percebi isso, especialmente, pela minha trajetória com 

Bourdieu. Espero que, no futuro e cada vez mais, dentro das faculdades, das escolas e dos 
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institutos de formação que compõe o campo da saúde, se possa estudar com maior 

profundidade os avanços analíticos sobre a América Latina, com as obras de Fals Borda, 

Manuel Bomfin e Aníbal Quijano. 

Para falar de usuário foi preciso não questionar apenas as categorias técnicas de 

denominação, mas também ter a oportunidade de acessar uma experiência próxima dessa 

posição e, aproveitando a robustez que possibilita o contraste da pesquisa comparada, mantive 

o desenho de pesquisa nos locais de São Paulo e Bogotá. O trabalho está inspirado numa 

conversação permanente com Bourdieu e sua postura crítica, levando em consideração as 

advertências em usar o método comparado que já aponta os perigos do etnocentrismo, do 

reducionismo e da descontextualização. Assim, o que consegui foi uma aproximação à 

dinâmica das rotinas do serviço, tanto dentro do próprio centro de saúde como no território 

que ele abrange, o que deu uma ênfase no olhar para o usuário, sem pretender sê-lo, pois seria 

preciso um tempo mais extenso, no entanto, tentei usar várias estratégias para realizar essa 

aproximação da melhor forma possível. 

A finalização do doutorado produziu certa angústia, não só pela percepção de que o 

tempo passa rápido, mas também pelas polêmicas a nível mundial e, consequentemente sobre 

o papel da pesquisa na região da América Latina. Em um tempo de estímulo à xenofobia no 

hemisfério norte; de avanços depredadores de recursos naturais pela China na região da 

América Latina; das crises políticas da região, incluindo a situação gerada pelo impeachment 

no Brasil (2016), a resposta do plebiscito da Colômbia de um “não” para a paz (2016), com a 

posterior assinatura para a paz neste país; os recortes de investimento em pesquisa no Brasil e 

na Colômbia, entre outros fatos, me fizeram questionar sobre quais são os rumos para 

fortalecer o compromisso social que merece a região com maior desigualdade social do 

mundo. A resposta, que me vem constantemente, é a de se fazer frente, estrategicamente, 

reconhecendo a posição ocupada para agir coletivamente.   

Com a finalização da tese, acredito, cada vez mais, na importância da integração dos 

povos latino-americanos, assim como promove o Programa de Pós-Graduação Integração da 

América Latina (PROLAM) da Universidade de São Paulo e nesse intuito, deixo disponível a 

minha tese, tanto no idioma português quanto no idioma espanhol. Além disso, acredito que o 

trabalho de extensão da universidade é fundamental, não sendo suficiente apenas fazer a 

devolutiva dos resultados aos serviços, senão investir, de fato, em uma comunicação 

permanente para manter um envolvimento com os usuários e também com os serviços.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentro das instâncias normativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

promover uma alimentação saudável, encontra-se uma específica, sobre o incentivo da 

demanda dos consumidores de alimentos e de refeições saudáveis. Essa considera medidas 

práticas, amplas e variadas como: sensibilizar, educar, promover aprendizagem, ajudar a 

melhorar a informação e proporcionar auxílio, a partir de uma perspectiva local (WHO, 2016, 

2017). Porém, ao mesmo tempo aponta ações, não deixa de ter caráter amplo e difuso para os 

objetivos demarcados.    

No discurso da Educação Alimentar e Nutricional (EAN), aponta-se a necessidade de 

produzir mudanças ou transformações de um “hábito” ou de discussões mais precisas sobre 

uma prática alimentar. Essa missão, colocada pela EAN, é desafiante, no sentido de pretender 

gerar mudanças de alguma natureza no sistema de pensamentos, de sentidos, de significados e 

de finalidades do “outro”, muitas vezes interpretado por uma imposição biomédica. Existe 

ainda uma interpretação do educativo, como algo real ou pretencioso, do quanto a EAN seja 

vista como um discurso criado a partir do conhecimento técnico-científico da nutrição; mas, 

pela sua natureza, a evidência é amplamente dinâmica pelas disputas que ela significa para o 

campo científico, econômico e político. 

Tradicionalmente, o enfoque biomédico, fragmentado e isolado do contexto, identifica 

suas intervenções como as responsáveis pelo estado de saúde da população e, mais 

notadamente por meio do discurso científico, que conduz a uma responsabilização individual 

(CANESQUI e GARCIA, 2005). Não obstante, a legitimação do discurso sobre alimentação e 

nutrição vai além dos agentes do campo da saúde, como se evidencia no caso da publicidade 

que se apropria do discurso técnico-científico e vende um produto com um ethos terapêutico 

(CANESQUI e GARCIA, 2005). A saúde identifica-se como interdisciplinar, porém ignora os 

avanços de outras disciplinas que trabalham com o mesmo tema e, além disso, idealiza alguns 

conceitos e não os problematiza. Dessa forma, evita o reconhecimento de tensões e conflitos 

e, por esta razão, elaboram-se, muitas vezes, microiniciativas macrodesestruturadas, sendo 

que o contexto transcende o imediato (AKERMAN, 2015). 

No campo da saúde, quando se manifesta a intencionalidade de mudança ou de 

transformação do usuário, ao mesmo tempo, surge uma série de inquietudes em relação aos 

subsídios que possibilitarão o entendimento de como funciona a vida cotidiana e como ela é 

modificada. Dentre as evidências existentes, em relação à formação profissional, destaca-se a 

precária compreensão que se tem sobre os aspectos sociais e educativos (BOOG, 1997). Sobre 
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a educação, chama-se a atenção para o fato de que o educador: “não poderá ser ingênuo no 

que se refere ao entendimento da realidade na qual vive e trabalha” (LUCKESI, 1999, p.116). 

Ainda assim, se aceita que um educando, em uma concepção idealizada, dedique-se a 

aprender tudo o que seja ensinado. Mas, quando se trata de abordar o tema “alimentar”, a 

cultura prescreve o que se mantém (CANESQUI e GARCIA, 2005). Só que, na 

contemporaneidade, essa cultura alimentar também está atravessada por múltiplas lógicas, 

incluindo à do consumismo (CASTAÑEDA, 2010). Para refletir, como Luckesi menciona: “A 

cultura espontânea é insuficiente para a sociedade moderna que exige novos níveis de 

entendimentos por parte dos indivíduos” (LUCKESI, 1999, p.118). Essa afirmação se aplica 

muito bem para o caso alimentar, tornando os desafios cada vez mais presentes. 

Na tentativa de superar os impasses da imprecisão da EAN, existem iniciativas, como 

as desenvolvidas por países como o Brasil, assim como pesquisas realizadas pela Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) para a América Latina. Essas 

duas organizações têm trabalhado no sentido de estruturar plataformas e em mapear as 

experiências sobre a EAN, criando diretórios de pesquisadores e de experiências de sucesso, 

como é o caso da “Rede de Informação e Educação em Alimentação e Nutrição (ICEAN)” e 

da rede virtual “Ideias na mesa”. Ideologicamente, nessas inciativas, é possível visualizar duas 

tendências, sendo que o Brasil define a EAN como: “um campo de conhecimento e de prática 

contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a 

prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis.” (BRASIL, 2012, p.23). Esta 

definição é colocada no Marco de referência de EAN para as políticas públicas, mediante uma 

pedagogia explicitamente problematizadora. Por outro lado, a FAO adota uma nomenclatura 

diferente para apontar as práticas de informação, de comunicação e de educação como: “um 

conjunto de atividades dirigidas para melhorar os conhecimentos, as atitudes e as práticas 

individuais, com o propósito de gerar mudanças voluntárias nas práticas alimentares que 

afetam seu estado nutricional” (FAO, 2013, p.11). Porém, no projeto de vida do “outro”, a 

mudança não está, necessariamente, relacionada à participação em uma prática de EAN.   

Os avanços conceituais da EAN precisam, simultaneamente, serem conjugados e 

questionados na prática, sendo que a compreensão dos seus desdobramentos e de como eles se 

reproduzem podem ser melhores delimitados com o auxílio de um modelo de análise da vida 

social. A teoria, como um modus operandi, organiza de forma prática a prática científica, 

tendo a função de designar um princípio de opções metódicas para a condução de uma 

pesquisa (BOURDIEU, 2000). Nesse sentido, partindo de teorias do social é possível 
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reconhecer os domínios e as relações que guarda a integração das dimensões biológica e 

social no âmbito da alimentação e nutrição (PRADO et al., 2011). 

 

 

1.1 BOURDIEU PARA PENSAR O SUBCAMPO DISCIPLINAR DA NUTRIÇÃO NA 

AMÉRICA LATINA 

 

Pierre Bourdieu tornou-se uma das influências hegemônicas das produções 

acadêmicas, na América Latina (MORENO e RAMÍREZ, 2013). O consumo de valores 

europeus é bastante presente, pelos intelectuais ilustrados latino-americanos, o que aumenta o 

risco de se fazer transplantes culturais impostos, sendo preciso um compromisso objetivo 

maior do que subjetivo, com ênfase em como as pessoas veem a si mesmas e como atuam, 

gerando assim as versões de identidade (LARRAÍN, 1994). 

Segundo Barros et al., (2005), o universo intelectual da obra de Bourdieu apresenta 

uma proposta teórica que expande a perspectiva epistemológica, ao procurar um caminho 

dialógico possível entre teoria e prática, qualidade e quantidade e dimensões macro e 

microssociais. De tal modo, ele tem sido referência nas abordagens das ciências sociais e 

humanas, com destaque no âmbito da pesquisa educacional (CATANI, et al., 2001), das 

relações internacionais (LEANDER, 2008) e na interpretação da alimentação (BOSI e 

UCHIMURA, 2011; BISOGNI et al., 2012; DE MORAIS SATO et al., 2014). 

A noção de campo, junto com habitus e capital são os conceitos que organizam a obra 

de Bourdieu, que funcionam apenas dentro de um sistema teórico e de relações (BOURDIEU 

e WACQUANT, 2005). Na origem dos conceitos de habitus e de campo, Bourdieu destaca 

algumas possibilidades teóricas para explicar as relações da estrutura social-sujeito-ação. 

Cada uma delas constitui-se como um lugar a ser ocupado ou ultrapassado dentro do campo 

científico, sendo que seus conceitos forjaram-se não como uma construção pronta e perfeita, 

mas como um caminho diante das realidades sociais pesquisadas, em consonância com um 

profundo diálogo com a tradição dos estudos científicos considerados (BOURDIEU, 2000). 

Ainda como forças diferentes, dialeticamente, o campo determina as estruturas do 

habitus, à medida o habitus determina o campo. Dessa forma, considerando um dos aspectos 

metodológicos de aplicação do conceito, a compreensão dos mecanismos de dominação dos 

campos (a análise macrossocial-histórica, estrutural e posicional) depende do entendimento 

dos mecanismos de disposições dos agentes dos campos (análise microssocial-biografia, do 

habitus e da tomada de posições). De tal forma, as disposições dos agentes desvelariam as 
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estruturas e, por sua vez, as forças dos campos desvelariam as estruturas de disposições dos 

agentes (BOURDIEU, 2000).     

Os campos
1 apresentam-se como espaços de relações de forças que implicam 

probabilidades objetivas e que não se orientam totalmente por acaso: 

 

“Os campos são o lugar de duas formas de poder que correspondem a duas 

espécies de capital científico: de um lado, um poder que se pode chamar de 

temporal (o político), o poder institucional ou institucionalizado, que está 

ligado à ocupação de posições importantes nas instituições científicas e ao 

poder sobre os meios de produção e reprodução que ela assegura. De outro 

lado, um poder específico, o „prestígio‟ pessoal, que é mais ou menos 

independente do precedente, segundo os campos e as instituições, e que 

repousa quase que exclusivamente sobre o reconhecimento, pouco ou mal 

objetivado e institucionalizado, do conjunto de pares ou da fração mais 

consagrada dentre eles.” (BOURDIEU, 2003, p. 35)  

 

O habitus, sendo um sistema de disposições duráveis e transponíveis que integra todas 

as experiências passadas, funciona, a cada momento, como uma matriz de percepções, 

apreciações e ações, e possibilita o cumprimento de tarefas diferenciadas, bem como fornece 

os princípios de associação e de individuação. A associação refere-se aos compartilhamentos 

entre e sobre aqueles que foram submetidos a condições sociais similares e de pertencimento 

a uma classe ou grupo. A individuação aponta para o fato de que a pessoa internaliza essa 

combinação de esquemas e disposições de forma particular. O habitus pode ser, 

simultaneamente, estruturado (por propriedades sociais sobrevindas) e estruturante (de ações e 

representações presentes), influenciando as práticas e as escolhas dos agentes (BOURDIEU, 

2002).     

Para Bourdieu, a ciência é a expressão da lógica de um campo, sendo o habitus o 

produto de uma história e dos instrumentos de construção social investidos, no conhecimento 

prático e na ação. A ciência disputa, com seu discurso de neutralidade e objetividade, a visão 

de mundo dominante com os outros campos (BOURDIEU, 2001a). Isso, quando aplicado ao 

campo científico, refere-se como: 

 

“O que faz a especificidade do campo científico é aquilo sobre o que os 

concorrentes estão de acordo acerca dos princípios de verificação da 

conformidade ao „real‟, acerca dos métodos comuns de validação de teses 

                                                           
1
 A proposta teórica de Bourdieu considera os campos como mundos sociais relativamente autônomos, entre eles 

o religioso, o político, o artístico, o científico o literário, o filosófico, da arte, do poder, jornalístico, entre outros 

(BOURDIEU, 2000). 
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ou de hipóteses, logo sobre o contato tácito, inseparavelmente político e 

cognitivo, que funda e rege o trabalho da objetivação” (BOURDIEU, 2003) 

 

No campo da saúde propriamente, têm aparecido outros conceitos da produção do 

Bourdieu, como o de capital social, o qual tem apresentado transformações e ressignificações. 

Este é um conceito amplamente reconhecido, dentre aqueles que têm sido importados das 

ciências sociais e aplicado nas tradições de pesquisas empíricas e epidemiológicas 

(KAWACHI et al., 2008; CARPIANO e FITTERER, 2014). No entanto, ele seguiu por 

tradições teóricas diversas: a individualista (representada por Bourdieu,1984), a normativa-

associativa (Putman,1993) e a interacionista (Coleman,1990). A perspectiva de Reis (2003) 

traz que a utilização do conceito, do qual Robert Putnam faz uso, é apresentado no final da 

obra de Making Democracy Work, difundida pelo Banco Mundial e que traz uma vaga 

enumeração de atributos do capital social, com uma natureza típica de “guarda-chuva”. No 

caso de Coleman, permite-se uma conexão entre capital social e rede social, com a intenção 

de produzir uma ação coletiva com eficácia, com relevo na densidade de laços fortes, sem 

considerar variáveis demográficas (PRATES et al., 2007). 

Para pensar especificamente no caso da nutrição mediante o conceito de campo, cujo 

objeto de identidade é a alimentação, se requer uma concessão entre os avanços da disciplina 

que possa incluir a todos os países. Como em outros aspectos, na região latino-americana, 

existe heterogeneidade na velocidade de crescimento institucional para a formação específica 

de um profissional, o que não resume o campo, mas é um primeiro indício de importantes 

variações no referente à autonomia necessária para se consolidar como um. Em países com 

maiores dimensões, o crescimento da nutrição, também tem sido maior, conferindo 

potencialidades para a geração de espécies de capital científico. Esse é o caso do Brasil, com 

379 cursos, sendo 60 de instituições públicas e 319 de particulares e no caso do México, com 

256 escolas (RECINE et al., 2012; AMMFEN, 2017). Fato que, ao ser contrastado com o 

cenário do Chile, com 53 instituições e da Colômbia, com dez programas, comprova as 

distâncias nas relações de ordem, tendo na posição extrema o Brasil (OLIVARES, 2011; 

ACODIN et al., 2013). 

Para pesquisadores oriundos deste país, a nutrição constitui-se como um campo porque 

possui uma autonomia institucional, que se consolida nos cursos, nas publicações científicas, 

nos programas de graduação e de pós-graduação, nas revistas e nos congressos, em 

confluência com outro campo consolidado, e específico nesse contexto, como é o da Saúde 

Coletiva que trabalha tanto com o enfoque epidemiológico, quanto das ciências humanas e 
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sociais, cenário não é totalmente compartilhado pelo resto dos países (NUNES, 2010, 2011; 

PRADO et al., 2011). Nesse sentido, por razões práticas, sem desconhecer as tensões 

particulares entre os diferentes campos disciplinares por país, nesta tese, entende-se a nutrição 

como um subcampo disciplinar, subordinado às leis do campo da saúde.  

Bourdieu aponta que uma das grandes questões, a propósito dos subcampos 

científicos, será seu grau de autonomia, que se estabelece na medida que se exercem os 

créditos, as ordens, as instituições, os contratos e por aquilo que o microcosmo aciona para se 

libertar das imposições externas e ter condições de reconhecer também suas próprias 

determinações internas: 

 

“É preciso escapar à alternativa da „ciência pura‟, totalmente livre de 

qualquer necessidade social, e da „ciência escrava‟ sujeita a todas as 

demandas político-econômicas. O campo científico é um mundo social e, 

como tal, faz imposições, solicitações, etc., que são, no entanto, 

relativamente independentes das pressões do mundo global que o envolve 

[...]. Uma das manifestações mais visíveis da autonomia do campo é sua 

capacidade de refratar, retraduzindo sob uma forma específica as pressões e 

as demandas externas” (BOURDIEU, 2003, p.21-22)  

 

O fundamento de Bourdieu incorpora a existência de mediações e autonomias relativas 

entre os campos, as quais são transferidas aos agentes, atingindo os chamados, graus de 

liberdade
2
. Embora, os agentes precisem transcender a forte adesão à ordem estabelecida, o 

cegamento, o que implica quebrar a cumplicidade impensada e incorporada como uma 

“segunda natureza” (CATANI, et al., 2001). Por exemplo, no caso do campo científico, em 

meio às guerras epistemológicas, existe esse espaço para a transformação, pois é a partir dos 

agentes, que se dispõem a consolidar o ganho de uma nova percepção, que a ciência avança. 

A visão do campo está marcada pela história, cujo inconsciente é ligado a uma história 

coletiva e a uma história individual, o que produz categorias de pensamento e sua 

incorporação para as tomadas de posição dos agentes (BOURDIEU, 2001a). A posição dentro 

do campo assinala padrões de conduta particulares, sendo que as posições dominantes 

trabalharão na distribuição do capital existente, enquanto as dominadas estarão relegadas a 

locais subordinados e com tendência a procurar estratégias de subversão (WACQUANT, 

2005). Ainda que não seja suficiente fazer referência a um contexto social, conformando-se 

com estabelecer a relação direta entre o texto e o contexto, seria preciso entender as leis 

                                                           
2
 Isso refuta o rótulo colocado à obra de Bourdieu de “reprodutivista”, que enclaustrava sua sociologia na 

dicotomia “reprodução x transformação”, o que seria uma contradição dentro do campo educativo (CATANI et 

al., 2001). 
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sociais que conduzem um determinado campo, que se constitui como um microcosmo, 

obedecendo às regras e os interesses instituídos dentro dele mesmo (BOURDIEU, 2003; 

SILVA et al., 2010). 

Na América Latina, a constituição do subcampo disciplinar da nutrição está marcada 

pelas leis do campo da saúde3, que em grande parte evidencia a submissão aos modelos de 

poder da Europa e, posteriormente, dos Estados Unidos. Na perspectiva dos trabalhos em 

história de  Quevedo et al., (2004), descreve-se a existência de um processo de introdução da 

higiene em saúde pública, do período colonial até o início do século XIX. Após as guerras de 

independência americanas, começou-se a olhar a França e a Inglaterra como modelos 

políticos, científicos e médicos. Posteriormente, nas últimas duas décadas do século XIX e 

início do século XX, aconteceram fatos destacados que trouxeram consequências 

significativas para a história da saúde pública latino-americana, essenciais para atingir os 

objetivos de desenvolvimento da burguesia agroexportadora
4
 em cada um dos países. Essa 

burguesia estava interessada em assegurar melhores condições de saúde para os trabalhadores 

e no saneamento dos portos, para garantir condições na exportação dos produtos. De tal modo, 

a intenção de melhorar os corpos médicos nacionais, cada vez mais interessados em aumentar 

seu poder profissional na estrutura do Estado, coincide com os interesses das 

agroexportadoras (QUEVEDO et al., 2004). 

Cria-se e se desenvolve, posteriormente na Europa, a teoria microbiana, que se exporta 

para os países latino-americanos, gerando um processo de negociação com a antiga concepção 

de higiene, na qual reforça a instalação de instituições ligadas a essa área
5
. Logo, tem-se a 

redistribuição geográfica, devido ao crescimento urbano e, em parte, como consequência da 

utilização dos capitais agroexportadores e dos investidores estrangeiros, provoca o fluxo de 

pessoas do campo para a cidade, e é neste momento que se desenvolvem dois grupos sociais, 

os trabalhadores industriais e os trabalhadores de obras, ocasionando novas patologias. Assim, 

os trabalhadores industriais precisavam manter a produtividade e os trabalhadores de obras 

pressionavam para conseguir condições adequadas de saúde (QUEVEDO et al., 2004). 

                                                           
3
 Pesquisadoras como Bosi e Prado propõem uma dupla identidade no subcampo disciplinar da nutrição, para 

elas “campo da alimentação e nutrição” que se debate entre a saúde e as ciências humanas e sociais desde os seus 

primórdios. Nesta reflexão, entende-se a nutrição como estando submetida às leis do campo da saúde, fazendo 

um recorte na interpretação, que entende os agentes com a visão da clínica hegemônica (BOSI, 1996; PRADO et 

al., 2011). 
4
 Como exemplo, pode-se citar a situação da Colômbia, alguns países de América Central e o estado de São 

Paulo no Brasil, onde essa burguesia se consolidou em torno da exportação do café (QUEVEDO et al., 2004). 
5
 Caso do Instituto Louis Pasteur, em São Paulo ou o Instituto antirrábico, da Cidade do México (QUEVEDO et 

al., 2004). 
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Na primeira década do século XX, cria-se a Fundação Rockefeller
6
 e com isso a 

formação de um sanitarista diferenciado para focar em campanhas de erradicação de doenças 

específicas. Esses fatos, contribuíram para a estruturação de organizações sanitárias nacionais 

na América Latina e ao desenvolvimento de um processo de mudança do modelo higienista 

europeu para um modelo sanitarista, inaugurado nos Estados Unidos durante a segunda 

década do século XX. Durante esse período, atravessava-se uma mudança na política 

econômica latino-americana, que passava de uma visão de economia de mundo europeia para 

uma norte-americana, onde o capitalismo saía da fase de consolidação e ascensão 

mercantilista e entrava na fase imperialista (QUEVEDO et al., 2004). Com as pressões do 

governo norte-americano para que os governos locais aceitassem programas sanitários no 

marco pan-americano, originaram-se processos comuns e interações da ciência local com a 

mundialização da ciência (QUEVEDO et al., 2004). 

Nesse período, a nutrição, inicialmente herdeira das tradições da biologia e da 

medicina, ganha um espaço independente como curso, partindo da preocupação em dar 

resposta assistencial e prioritária aos graves déficits nutricionais identificados no mundo 

(CHACÓN e RUIZ, 2007). Na verdade, a categoria precursora da prática da dietética procede 

do interior da enfermagem, na era medieval, que caracterizava os componentes dos cuidados 

em saúde relacionados com a tarefa religiosa, a visita na casa de enfermos e a experiência 

empírica, proveniente, principalmente da esfera doméstica (BOSI, 1996). 

Na década de 1930, a proposta de “formação em nutrição” chega à América Latina, 

onde as primeiras escolas de Nutrição e/ou Dietética foram criadas na Argentina, no Chile e 

no Brasil
7
. Essas outorgavam inicialmente o título de Dietista e formava, principalmente, 

profissionais para a atenção de pacientes hospitalizados e para a administração dos serviços de 

alimentação.  

A nutrição também ganhou espaço na agenda das campanhas políticas, o que poderia 

corresponder à busca para viabilizar estratégias de maior visibilidade midiática, como refere 

Matos (2007). Efetivamente, do ponto de vista sócio-histórico, fica evidente que surge numa 

conjuntura do populismo, sendo um instrumento para atenuar tensões sociais, como foi no 

caso do Brasil com o surgimento da dietética. Diferente do que aconteceu no restante da 

                                                           
6
 Dedicada à pesquisa e ao enfrentamento de certas patologias que ameaçavam os interesses norte-americanos na 

América Latina (QUEVEDO et al., 2004). 
7
 O primeiro curso de formação de profissionais da área surgiu numa das mais antigas e relevantes escolas de 

Saúde Pública do Brasil, a Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo (NUNES, 

2011). Esse foi o resultado da intermediação feita por Geraldo Horácio de Paula Souza, entre o governo do 

estado de São Paulo e a Fundação Rockfeller.  



35 

 

América Latina, no Brasil, houve uma passagem de “Dietista” para “Nutricionista”
8
, em 

relação com os aspectos da atuação e reconhecimento (BOSI, 1996; VASCONCELOS, 2002). 

O interesse específico dos governos, por expandir ou manter seu poder, possibilitou 

identificar a importância de investir na força de trabalho, tanto em quantidade quanto em 

qualidade. Isso também reforçou na década de 1950, despois da Segunda Guerra Mundial, 

devido à escassez de alimentos. Dessa forma, a concepção de uma situação de segurança  

alimentar e bem-estar nutricional passa a se fortalecer, com um papel destacado da FAO, 

dentro do movimento internacional (CERVATO-MANCUSO et al., 2011). 

Posteriormente, na década de 1960, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e 

a OMS elaboraram um conjunto de recomendações para a formação desse profissional, 

incorporando a formação em saúde pública. Iniciou-se a entrega do título de Nutricionista e 

observou-se um aumento na quantidade de escolas, em quase todos os países da região latino-

americana (FAO, 2013). No final dessa década e início dos anos 1970, surge a profissão 

“Nutricionista”, que vai além da dietética médica, racional e científica, não se limitando às 

deficiências nutricionais, mas avançando para os excessos na alimentação, adquirindo um 

poder legitimador para classificar e valorizar os alimentos segundo um perfil estético. Com o 

aparecimento do novo “campo semântico” da saúde, na década de 1980 (LIFSCHITZ, 1997), 

desenham-se mais cursos de formação independentes da medicina, tanto nos países 

desenvolvidos quanto subdesenvolvidos. A nutrição passa a ser vista como uma prática 

domesticadora, e repressora, quando a ignorância alimentar era a situação que o nutricionista 

vivia em relação aos hábitos de consumo da sociedade. Nesse momento, o reconhecimento da 

renda foi identificado como o principal obstáculo para se obter uma alimentação saudável 

(SANTOS, 2005).  

Posteriormente, no início da década de 1990, novos acontecimentos internacionais 

fizeram com que a nutrição se reconhecesse como parte da segurança alimentar, fortalecendo 

assim a sua dimensão política e social (BOOG, 1997). Nos últimos anos, tem aumentado, de 

forma explosiva, o número de instituições que formam nutricionistas ou licenciados em 

nutrição, em alguns países da região; devido, em grande parte, ao aumento das universidades 

                                                           
8
 Ressalta-se que, no Brasil, os cursos iniciais da área surgiram com a denominação de nutricionista. Para alguns 

autores, “rejeitou-se o termo Dietista, dado que designava um técnico de nível médio ou auxiliar de Nutrição”  

(VASCONCELOS, 2002, p.131). O termo nutricionista foi pensado também para designar uma formação de 

pós-graduação, o que significava maior prestígio na época (BOSI, 1996). Na atualidade, existe a figura de 

técnico em nutrição e dietética que tem dentro das suas competências trabalhar nos serviços de alimentação 

(CFN, 1999).  
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privadas (Argentina, Brasil
9
, Chile). Embora, as universidades públicas sejam as que mais 

tempo levam formando nutricionistas, a abertura de universidades e instituições privadas tem 

significado consideráveis diferenciais nos enfoques (FAO, 2013).  

Em termos do perfil e da escolha da nutrição como profissão, Bosi (1996) reflete sobre 

a importância de destacar que, assim como acontece na enfermagem e na assistência social, a 

inserção tem sido principalmente do gênero feminino, o que lhe confere menor prestígio, ao 

transpor para o mundo público, atividades da esfera privada, assim como a desigualdade geral 

na incorporação da mulher no trabalho produtivo. Os obstáculos para atingir uma posição 

igualitária permanecem, o que é marcado pela divisão entre as atividades domésticas e as 

atividades no mundo profissional. Mesmo que haja um controle legítimo da área de 

conhecimento e da procura da identidade, é preciso aumentar o capital científico em 

profundidade e especificidade, não apenas fundamentado no reconhecimento de um agente-

profissional, mas também para contribuir com a resolução das problemáticas relacionadas 

com a alimentação e com a nutrição que demanda o contexto latino-americano. 

Essa aposta precisa ser dimensionada na contemporaneidade, através da organização 

dos processos de trabalho diante do poder do consumo (BOSI, 1996; WARDE e MARTENS, 

2000). De acordo com Bourdieu (2002), os intelectuais devem conectar suas pesquisas com o 

mundo social, mas geralmente muitos ficam fechados nas suas pequenas especialidades, 

produzindo informações com uma visão limitada e de curto alcance. Assim, os agentes-

profissionais atuantes no subcampo disciplinar da nutrição estão diretamente atrelados às 

políticas públicas que sustentam o tema de alimentação e nutrição, o que lhes conferem, na 

dimensão prática, atividades privativas, como por exemplo “assistência e educação nutricional 

à coletividade ou aos indivíduos, em instituições públicas e privadas, assim como em 

consultórios de nutrição e dietética” (BOSI, 1996, p.83). Consequentemente, isso demanda a 

inserção do profissional nos sistemas nacionais de saúde, um dos seus principais e 

estratégicos cenários de atuação, onde expressará suas potencialidades e suas limitações, 

segundo o ambiente no qual se desenvolvam (CERVATO-MANCUSO et al., 2012a; FAO, 

2013; VIEIRA et al., 2013; RODRIGUES e BOSI, 2014). 

  

 

                                                           
9
 Notadamente no Brasil, como descreve Nunes (2011) a nutrição tem avançando no capital científico, com 

autonomia institucional, que se retifica nos cursos, publicações, revistas e congressos. Assim, o apoio do Estado 

desempenha um papel fundamental na legitimação e institucionalização da nutrição no país.   
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1.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA AMÉRICA LATINA 

 

Os sistemas de saúde são estruturas dinâmicas e complexas que refletem as situações 

conjunturais e estruturais da sociedade (HAGGERTY et al.,2009). Essa estrutura, como 

construção histórica e social, procura satisfazer as necessidades de saúde da população, com o 

objetivo de promovê-la e mantê-la (UNASUR, 2012). O campo da saúde se reconhece como 

objeto dentro das principais políticas sociais de qualquer governo, sendo que a legitimidade 

deste vai depender do desempenho no setor social, especialmente no campo da saúde 

(GIOVANELLA, 2015). Ainda assim, os sistemas de saúde dos países latino-americanos 

apresentam grandes desafios, entre eles, fornecer uma quantidade suficiente de força trabalho, 

superar a segmentação dos sistemas, garantir a sustentabilidade financeira, melhorar a 

qualidade da atenção e aumentar a capacidade resolutiva (GIRALDO e VÉLEZ, 2013). 

Assim, na América Latina, muitas vezes, as lógicas de poder tendem a impedir as “boas 

intenções” políticas, como por exemplo a descentralização que deveria assegurar maior 

participação local, mas é frustrada pelos poderes oligárquicos localizados, pois existe uma 

precariedade no nível de direitos e também do conhecimento científico. Com isso, o desafio 

está em envolver o cidadão de um modo diferente e conseguir articular a luta no campo da 

ação política com a luta no campo científico (LACERDA et al, 2013). 

Guerrero (2010) sustenta que os direitos humanos não podem submeter-se à cidadania, 

pois “nem todos os grupos compartilham igualmente as mesmas qualidades de cidadania”. 

Como as diferenças étnicas e culturais não se resolvem com as qualidades da cidadania e os 

direitos sociais e econômicos também não são reconhecidos, o maior desafio é ver a justiça 

social da cidadania, que ao ocultar os sentidos dos diferentes tipos de direitos, não considera 

“seu caráter crítico, emancipatório e perturbador”.   

As singularidades que dificultam a cidadania se expressam em duas dimensões. Numa 

maior extensão, referentes aos indivíduos de uma comunidade, estão os processos de 

modernização política relacionados ao Estado e os processos econômicos correspondentes ao 

capitalismo. De fato, a região latino-americana conta com uma gama de diferentes tipos de 

proteção social: a residual, o corporativo e o universal, que conferem ao cidadão 

características centradas, ou não, no mercado de trabalho. Consequentemente, há um 

desenvolvimento capitalista dependente que apresenta formas arcaicas e modernas de 

acumulação, fato que gera um problema estrutural de cidadania, porque modula o tipo de 

associação, criando condições para um desenvolvimento desigual que deixa “vastos” setores 

excluídos. Por sua vez, na dimensão intensiva, o uso de diferentes tipos de direitos, incluindo 
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a implementação dos três tipos: civis, políticos e sociais, que estão implicitamente 

relacionados, constituindo-se como pré-requisito um do outro.  

A experiência ocidental mostrou uma consolidação progressiva de direitos por 

gerações, imersa, predominantemente, na concepção positiva do direito, que entende a sua 

aplicação sob a autoridade. Já, na América Latina, a instauração dos direitos teve um caráter 

descontínuo, marcado pela exclusão, em alguns casos, com o impulso dos direitos sociais 

impostos por ditaduras, em detrimento dos direitos civis e políticos, com maior valor para os 

direitos económicos e sociais do que para os civis (NOSETTO, 2009; GUERRERO, 2010).  

Partindo do cenário de diversos tipos de cidadania, até mesmo aquelas que são 

negadas, e o seu encontro com a saúde e suas considerações com os determinantes sociais, 

que combinam populações estatisticamente representadas em uma amostra, preocupa-se, 

cautelosamente, pelas características dos indivíduos, porém não pelas ações e pelas situações 

desta população (BAUER e AARTS, 2002). Agora, se isto se estabelece como referência da 

disciplina, as demais intervenções também se inclinarão a desconhecer com o que o “outro” 

está trabalhando. Como manifesta Souza (2009), a intenção não é diminuir a importância das 

aproximações realizadas, porém se questiona a forma conformista e invisível para as posições 

que reproduzem o desinteresse de conhecer melhor essas condições. Também enfatiza que o 

projeto da pesquisa geralmente é feito para ter uma boa resposta da classe média, sendo que é 

ela quem pode responder de forma assertiva.  

Em relação ao campo da saúde, entende-se que os serviços nos países latino-

americanos avançaram em conceitos particulares de cidadania e participação social nas suas 

políticas estatais. Na década de 1980, surgiu um processo de descentralização da atenção à 

saúde, seguindo os princípios da Atenção Primária à Saúde (APS), o que, posteriormente, nos 

anos 1990, acarretou reformas para inclusão de mecanismos do mercado, orientação ao cliente 

e centrado na eficiência, fato que levou, em vários países, à privatização dos serviços. Assim, 

estimula-se a participação do cliente-consumidor, para que, com seus gostos e preferências, 

seja realizada uma adaptação da qualidade do serviço (SOLITARIO et al., 2008). 

No entanto, essa promulgação de participação está particularmente adstrita a uma base 

de explícita desigualdade social, colocando a região latino-americana como a mais desigual 

do mundo (GUERRERO, 2010). No Leste-Asiático, houve a superação do preconceito de que 

um sistema de oportunidades sociais seja um tipo de luxo que apenas os países ricos podem 

fornecer, isto é, mostrou que a expansão da educação, dos serviços de saúde e de outras 

condições de vida humana é possível. Isso criou um resultado diferenciado. Por sua vez, no 

modelo anglo-americano, baseado no mercado, espaço predominante das atividades 
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econômicas e autônomas da esfera social, política e econômica, resulta num distanciamento 

formal do mercado com o Estado. Ainda se inclui o regime de acumulação da América Latina. 

No entanto, na relação da pobreza com a desigualdade social se adiciona a questão sistêmica 

da crise mundial do capitalismo, pois este não consegue fornecer condições de vida aceitáveis 

para todos e isso repercute de forma diferente nas regiões (HIRANO e ESTENSSORO, 2006). 

Em um panorama diverso sobre a situação em sete, dos vinte, países da região latino-

americana, é possível identificar vários contrastes relacionados às possibilidades e limitações 

que fornecem as cifras e os indicadores, exercício feito aqui apenas com um caráter 

ilustrativo, mais do que aprofundado, sendo preciso esclarecer que o caso de Cuba, 

corresponde a um cenário totalmente diferente dos outros países, especialmente pela 

concepção do regime político e social (Tabela 1). Nesse sentido, chama a atenção as maiores 

porcentagens da dívida pública externa da Colômbia e do Peru, em relação aos menores 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento; as maiores porcentagens de gasto em saúde do 

Brasil e de Cuba e a distância na relação de formação de médicos e de enfermeiras para cada 

1000 pessoas, em contraste ao menor investimento da Argentina em saúde e a maior formação 

de médicos; o menor fornecimento diário de calorias da Bolívia, diante da maior porcentagem 

do salário destinada à compra de alimentos, em oposição como o que acontece na Argentina; 

a maior incidência de pobreza no México, em contraposição à menor cifra do Brasil, e os 

maiores níveis de desigualdade na distribuição de renda pelo coeficiente de ingresso Gini do 

Brasil e da Colômbia e a diferença entre os salários mínimos.  

Os sistemas de proteção social da América Latina são injustos socialmente e 

ineficientes economicamente, porque a universalização é fraca e os sistemas, ao não serem 

uniformes, geram grandes diferenças entre as regiões e os grupos sociais (HIRANO e 

ESTENSSORO, 2006). A consequência disto mostra que:  

 

“Esta realidade faz com que o discurso antiestatal do liberalismo, que se quer social, 

traduza-se em políticas sociais com as seguintes características: são políticas sociais 

orientadas aos „extremamente pobres‟, assistencialistas, privatizantes, 

descentralizadas, e com apelo à mobilização „solidária‟ da população. O resultado 

econômico é que, apesar de uma diminuição provisória do empobrecimento, ocorre 

uma consolidação e aprofundamento da desigualdade social, e nenhuma redução da 

pobreza absoluta (embora em alguns casos consiga-se uma diminuição da proporção 

de pobres sobre o total da população, o que pode ser creditado ao crescimento 

populacional)” (HIRANO e ESTENSSORO, 2006, p. 111-112) 
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Tabela-1. Cifras e indicadores sociais dos países da América Latina. 2013-2017. 

 

Aspecto 

 

Indicadores Argentina Bolívia Brasil Colômbia Cuba México Peru 

Crescimento econômico, 

distribuição de 

investimentos e força de 

trabalho em saúde  

População total (milhões) 
a   

43.417 10.725 207.848 48.229 11.390 127.017 31.377 

Dívida pública externa (% do PIB) 
b
 24,1 28,6 18,9 37,9 .. 25,9 36,1 

Crescimento do PIB 
a  

2,4 4,8 3,8 3,1 .. 2,5 3,3 

Gastos em pesquisa e desenvolvimento (% do PIB) 
c   

0,59 0,16* 1,17 0,25 0,42 0,54 0,11 

Gasto total em saúde (% do PIB) 
d    

4,8 6,3 8,3 7,2 11,1 6,3 5,5 

Médicos/1000 pessoas 
e   

3,2 0,4 1,9 1,6 6,8 1,9 0,9 

Enfermeiras e parteiras /1000 pessoas 
e  

 2,4 
f
  0,8 7,2 0,7 9,1 2,3 1,3 

Esfera alimentar Consumo de energia alimentar diária em Kilocalorias por 

pessoa 
g
 

3667 2291 3302 2848 3533 3089 2760 

Cesta básica de alimentos (% do salário) 
h 
 19,2 63,0 24,9 28,8 20,8 19, 3 31,7 

Prevalência de desnutrição (desnutrição) 
i
 5,0 16,6 5,0 9,5 5,0 5,0 8,1 

Dimensão social da 

cidadania 

Salário mínimo legal (dólares) 
b 

.. 218,6 203,3 118,2 166,1 104,5 126,9 

Taxa de desemprego em ambos sexos 
j 

7,3 3,5 7,8 9,5 2,7 5,3 5,9 

Taxa de incidência de pobreza (% da população) 
c 

.. 39,1 7,4 28,5 .. 53,2 22,7 

Coeficiente de Gini 
c 

42,7 48,4 51,5 53,5 .. 48,2 44,1 

Taxa de alfabetização de adultos (% de pessoas maiores 

de 15 anos) 
a   

 

98,1 95,1 92,6 94,6 99,7 94,5 94,4 

PIB: Produto Interno Bruto       

*2009 

 

Fontes: a. BANCO MUNDIAL, 2015;  b. CEPAL, 2015a; c. BANCO MUNDIAL, 2014; d. CEPAL, 2014a; e. BANCO MUNDIAL, 2010; f. GIOVANELLA, 2015;  g. 

CEPAL, 2016; h. BBC, 2016; i. CEPAL, 2015b e  j. CEPAL, 2014b 
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Diante da contextualização feita sobre a desigualdade social na América Latina, 

assume-se que, apesar da APS ser uma das políticas em saúde mais difundidas, 

mundialmente, a assistência à doença predomina, mesmo não alcançando o nível de 

expectativas desejado, inclusive nos países desenvolvidos (STARFIELD et al., 2005; ASE e 

BURIJOVICH, 2009). Além disso, revisões sistemáticas sobre o custo-benefício apontam que 

as estratégias na APS, em países de baixa e média renda, fornecem evidências limitadas sobre 

a promoção da saúde em intervenções populacionais10. Porém, quando se mensura em países 

desenvolvidos, os resultados das intervenções são melhores em pessoas com alto risco ou com 

pré-diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis (BEAGLEHOLE et al., 2008).   

Pelas condições históricas da América Latina, junto como o legado da mistura dos 

sistemas de saúde francês, inglês e norte-americano e as condições de desigualdade social, os 

sistemas de saúde estão focados no atendimento de urgências e de doenças agudas e não estão 

preparados para atender doenças crônicas. Dessa forma, predominam os sistemas 

segmentados, coexistindo com sistemas de segurança social, difíceis de contextualizar em 

uma realidade, na qual o trabalho é predominantemente informal e precário (QUEVEDO et 

al., 2004; GIOVANELLA et al., 2012). Acredita-se que isso guarda relação com as versões de 

implementação da APS, na região, que são variadas e pouco conhecidas, devido às diferentes 

interpretações que os governos têm atribuído à sua concepção e aplicação, pois há grandes 

diferenças nos modos de conceber os direitos das pessoas ou dos cidadãos (PAHO/WHO, 

2007; RODRIGUES e SANTOS, 2009). 

Em 2003, ao se cumprirem os 25 anos da estratégia da APS, se lançou uma proposta 

renovada, a fim de fortalecer o desenvolvimento de novos modelos de atenção integral, dando 

ênfase à promoção da saúde, ao multiculturalismo, à participação social e à ação sobre os 

determinantes sociais, com escopo na universalidade e na eliminação da exclusão social em 

saúde (GIOVANELLA et al., 2012). Porém, segundo a OPAS em 2007, a região não tinha 

suficiente avanço em relação à APS, embora algumas experiências apresentassem resultados 

em termos de saúde e de eficiência (PAHO/WHO, 2007)11. 

O grande desafio do campo da saúde, no nível de APS, permanece no nível de um 

discurso suportado pela conveniência das formulações políticas e econômicas, tendo 

                                                           
10

 As abordagens econométricas são uma aproximação valiosa, mas limitada para determinar as fronteiras entre a 

concepção do processo saúde-doença em si. Dessa forma, os ajustes estatísticos, como o refere Peñaloza et al., 

(2010), usam aspectos gerais como condições econômicas, dados tradicionalmente coletados, mas não se faz 

uma aproximação às particularidades culturais e sociais que pudessem ser traduzidas em diferenças no acesso à 

informação, conhecimento dos direitos dos usuários, entre outros aspectos difíceis de mesurar. 
11

 No caso da renovação da APS no Canadá, houve investimento no melhoramento do acesso oportuno à atenção 

sanitária, ampliando o n° de profissionais para melhorar o atendimento preventivo e o controle de doenças 

crônicas e a coordenação entre os diferentes níveis de atendimento (HAGGERTY et al., 2009). 
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dificuldade em operacionalizar os pressupostos científicos com ações baseadas na realidade 

local, entre elas as intervenções educativas12. Mesmo que a evidência científica justifique a 

promoção da saúde, até nos próprios termos da conveniência econômica, o Estado inclui 

parcialmente formas simbólicas que forneçam sua importância. Essa noção vai ter ainda 

implicações com o tipo de envolvimento das instituições e dos agentes para concretizar 

situações que favoreçam a saúde (BOURDIEU, 2001a). Postura que também dialoga com o 

proposto por Cunill (1998), quando questiona a centralidade do Estado a favor da sociedade, 

cujo processo opera da matriz econômica dominante. 

A tendência da APS latino-americana tem sido a de fornecer uma atenção seletiva, 

com um pacote básico de serviços dirigido, geralmente, às pessoas com menor renda. A gama 

de propostas para implementação da APS (Quadro 1) inclui vê-la como uma estratégia 

organizadora de sistemas universais de saúde, como é o caso de Cuba (e da Costa Rica), assim 

como planejá-la com coberturas baixas que se destinem à população mais carente, que se 

encontra imersa em sistemas de saúde segmentados que incorporam um sistema público, 

privado e de segurança social. Diante desse cenário, no qual não é possível dirimir os 

problemas de coordenação dos serviços com relação aos níveis de atenção, cria-se uma 

necessidade de coordenar os subsistemas e compor o enfoque de atenção integrada e 

integralizada na APS (HAGGERTY et al., 2009). 

Internacionalmente, as propostas de APS se consolidam, cada vez mais, em Cuba, no 

Chile e no Brasil, mesmo que, para o último país, as evidências em indicadores de 

mortalidade materno-infantil ainda estejam longe dos baixos níveis dois primeiros (AVILA, 

2010). Ao detalhar o que é feito em matéria de promoção da saúde e força de trabalho, a 

situação é crítica na região, pois mesmo que haja a prevenção da doença e a proteção à saúde, 

as ações tendem a ser menores. Pesquisas descrevem a tendência dos profissionais, e em geral 

dos serviços, de usar o nível de APS principalmente para ações curativas e para fornecimento 

de medicação (CERVATO-MANCUSO et al., 2012a). O que se projeta no nível de atenção da 

APS é que contribua com a construção de sistemas de saúde universais na região. 

Particularmente, na participação social, entende-se como o componente central da construção 

social de saúde (DELGADO-GALLEGO e VÁZQUEZ, 2009; GIOVANELLA, 2015). 

  

                                                           
12

 A interação entre políticas públicas, Saúde Coletiva, alimentação e nutrição usando referencial de Bourdieu é 

realizada por Bosi e Uchimura (2011) e amplamente discutida por Nunes (2011) e Camargo JR (2011), onde se 

refere a importância de ampliar a análise de alimentação em um contexto social total e da análise epistemológica 

das colocações.  
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Quadro 1. Características do conceito da Atenção Primária à Saúde, força de trabalho e 

participação social, em alguns países da América Latina.  

País Características da APS Força de trabalho 
Participação 

social 

Argentina Organização dos serviços de saúde mantendo o 

princípio de ênfase na prevenção (a). As ações 

curativas, preventivas e de promoção da saúde, 

correspondem ao primeiro nível (b). 

17 % dos médicos totais do 

país trabalham na APS (a).  

Conselhos locais, 

instancias não 

formais (c). 

Bolívia O termo APS não tem vigência e nem faz parte da 

política sanitária. As políticas se baseiam na 

medicina social e determinantes sociais para a 

promoção e para a prevenção. A estratégia 

adotada chama-se Atenção em Saúde Familiar 

Comunitária Intercultural (a).  

Falta formação de 

profissionais, sendo essa 

concentrada no terceiro nível. 

Existem três programas no 

país para formação de 

nutricionistas (a).  

Comitês e conselhos 

no nível nacional, 

departamental, 

municipal e local, em 

instancias formais (c). 

Brasil Denomina-se Atenção Básica, prestada 

principalmente pelas equipes de saúde da família, 

locadas em unidades básicas de saúde. É a 

coordenadora do cuidado e estruturadora da rede, 

para superação da fragmentação sistêmica (a) A 

promoção da saúde é uma das atribuições, por 

exemplo, das academias da saúde (b). 

Problemas de migração interna 

para os centros urbanos, com 

falta de profissionais em 

algumas regiões. O país conta 

com mais de 280 programas de 

nutrição (a). 

Conselhos de saúde 

no nível nacional, 

estatal e municipal e 

conselhos locais nas 

unidades básicas de 

saúde, instâncias 

formais (c). 

Chile Corresponde a um modelo de saúde integral, 

centrado nas pessoas e nas famílias, com foco 

comunitário e destaque para a promoção de 

estilos de vida saudáveis e para a prevenção e 

detecção precoce das doenças (a) (d). 

Amplas diferenças na 

distribuição de profissionais. 

Na APS, os médicos 

estrangeiros constituem mais 

de 35% do total de médicos 

contratados. Existem 66 

programas no país para 

formação de nutricionistas (a). 

Conselhos locais de 

saúde e centros de 

desenvolvimento 

local por comuna, 

instancias formais (c). 

Colômbia APS como uma estratégia de fortalecimento do 

sistema de saúde. Constituída por três 

componentes integrados e interdependentes: 

serviços de saúde, ação intersetorial/transetorial 

pela saúde e a participação social, comunitária e 

cidadã (a).  

Número de médicos acima dos 

valores da OPAS, embora 

tenha limitações quanto a 

especializações. Desafios para 

desenvolver promotores de 

saúde.  Existem nove 

programas no país para 

formação de nutricionistas (a). 

Comitês, conselhos 

locais de 

planejamento social e 

juntas diretivas dos 

hospitais, instancias 

formais (c).  

Cuba A prestação de serviços de saúde foca na APS, 

baseada no modelo do médico e da enfermeira da 

família (MEF). A APS soluciona perto de 80% 

dos problemas de saúde da população (e). 

Cobertura suficiente, com 

tendência ao incremento (e). 

Comitês de defesa da 

revolução e 

federação de 

mulheres cubanas, 

instancias formais 

México Cobertura insuficiente dos serviços de APS; 

concentração de oferta de serviços no nível 

hospitalar (f). Projeção de um modelo de atenção 

integral (h). 

Desigualdade na distribuição 

geográfica de médicos (f). 

Participação no nível 

local (h). 

Peru Redes integradas de serviços de saúde são uma 

das principais expressões operativas do enfoque 

da APS, no nível dos serviços de saúde. 

Concepção da APS como porta de entrada (a). 

Iniquidade na disponibilidade 

e distribuição. Apenas 37% 

estão na APS e existe um 

déficit de médicos (a). 

Sistemas de 

vigilância comunal, 

comitês de 

desenvolvimento 

local, instancias 

formais (c). 

 

Fonte: (a) UNASUR, 2012; (b) GIOVANELLA, 2013; (c) GIOVANELLA, 2015; (d) PEÑALOZA et al., 2010; 

(e) DOMÍNGUEZ-ALONSO e ZACEA, 2011; (f) DURÁN-ARENAS et al., 2012; (h) MÉXICO, 2015 
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1.3 DA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL AOS USUÁRIOS 

DE SERVIÇOS DE SÁUDE 

 

A EAN
13

 constitui um suporte essencial para a promoção da saúde, principalmente nos 

países de baixa e média renda afetados pelas desigualdades sociais em saúde (PAHO/WHO, 

2007; CERVATO-MANCUSO et al., 2012; MCNULTY, 2013). As reflexões trazidas por 

Catani et al., (2001) referem que a apropriação de Bourdieu, no campo da educação, não deve 

se limitar à abordagem prescritiva, mas, sim, possibilitar a compreensão das especificidades 

do funcionamento. Diante disso, faz-se pertinente refletir como as apropriações da educação 

se concretizam no subcampo disciplinar da nutrição, bem como sua forma de disputar a 

imposição de um discurso legítimo sobre EAN. 

Antes de abordar os fenômenos educacionais em saúde, os estudos sofriam fortes 

influências das evoluções ocorridas no modelo científico eurocêntrico e norte-americano. 

Inicialmente, tentou-se fazer uma interpretação isolada e controlada dos comportamentos, 

cujo estudo analítico e quantitativo levaria ao conhecimento total do fenômeno (LÜDKE e 

ANDRÉ, 2005). Dentre as propostas mais destacadas na literatura científica, encontram-se: a 

teoria da ação racional e do comportamento planejado, de Ajzen e Fishbein (1975), a teoria da 

aprendizagem social, de Bandura (1977), o modelo transteórico, de Proschaska e Diclemente 

(1982), o modelo de crenças em saúde, de Becker e Rosentack (1994) e o modelo social 

ecológico, de Stokols (1996). Teorias e modelos que, quando aplicados na alimentação, se 

concentram principalmente e apenas nos determinantes que os influenciam, não conseguindo, 

pois, dar conta do fenômeno da alimentação em toda a sua abrangência (FITZGIBBON et al., 

2007).  

Nos países da América Latina, tem sido comum usar o termo EAN, cujo significado 

reconhece a complementaridade aos determinantes físicos, emocionais, culturais, sociais e 

biológicos da alimentação adicionais à nutrição (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2008; 

OLIVARES, 2011). Guiando-se pelo pensamento de Bourdieu (2001), pode-se dizer que a 

EAN estaria na categoria da educação não formal, a qual não confere capital cultural 

explícito, como diplomas, mas considera o planejamento e as estratégias de ensino e 

aprendizado. No entanto, o conceito de EAN estaria em um processo de construção, visto que 

diferentes termos têm sido incorporados ao seu escopo, dentre os quais podemos citar: 

                                                           
13

 Do ponto de vista da nutrição em saúde pública, a região latino-americana encontra-se em um processo de 

transição nutricional, relacionada principalmente à desigualdade social. De tal modo, os programas de EAN 

visam tanto à prevenção da desnutrição, da anemia e de outras carências alimentares quanto à prevenção e ao 

controle do consumo excessivo de alimentos com alta densidade energética (OLIVARES, 2011). 
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educação nutricional, orientação nutricional e reeducação nutricional. São vários os autores 

que têm feito propostas para chegar a uma definição abrangente e suficientemente específica 

de EAN. As iniciativas incorporam posturas de interesse científico e institucional que 

incluem, por exemplo, o relatório técnico de revisão de Mcnulty (2013)
14

, utilizado pela FAO, 

e o marco brasileiro específico da EAN para as políticas públicas (BRASIL, 2012). Também 

se observam aproximações para a definição da EAN baseadas na perspectiva do profissional. 

No trabalho desenvolvido por Vincha et al., (2014) foram identificadas seis posturas 

interpretativas acordes ao contexto do local de trabalho e aos próprios desafios da transição da 

abordagem tradicional para outra mais humanistas.  

Uma possível explicação para a falta de consenso sobre o ensino e a prática da EAN, 

encontrada nos depoimentos, seria a ausência de teoria capaz de contemplar os complexos 

aspectos do tema (BUCHANAN, 2004)
15

. Sob essa perspectiva, Boog, uma das autoras 

brasileiras mais influentes na área da EAN, destacou que entre as limitações da efetividade da 

intervenção, do que ela denomina como educação nutricional, encontra-se a falta de reflexão 

filosófica, pois as mensagens produzidas tendem a ser conflitantes, competitivas e 

superpostas, gerando confusão e apatia (BOOG, 1997). 

O discurso da EAN aparece em todos os lugares, mas, ao planejar suas ações, grande 

parte dos profissionais não têm interesse em lidar com isso, provavelmente porque o capital 

científico hegemônico está fundamentado no conhecimento clínico, no poder do diagnóstico e 

da prescrição (BOOG, 1999)
16

. A abordagem educativa, do campo da saúde, exerce um tênue 

interesse por parte dos agentes, se comparado com o que acontece nos setores farmacêuticos 

ou na indústria de alimentos, que atraem intelectuais para pensarem numa forma de criarem 

maiores vínculos com a população, com o uso intensivo da mídia, a qual modela os capitais 

culturais, criando a necessidade de se conhecer mais sobre a comunicação e pelo ganho de 

seguidores no mercado.  

No ano 2013, com a rede ICEAN foi incorporada a qualificação, a formação e a 

capacitação de nutricionistas, além da formação de recursos humanos em cada país, incluindo 

o setor público, o privado e a indústria de alimentos. Dentro dos 18 países participantes, 
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 Ela faz uma revisão dos autores mais citados no mundo, entre eles destaca a pesquisadora norte-americana 

Isobel Contento, cujos trabalhos são reconhecidos por incluir na noção da educação nutricional o componente 

político, além de seguir o modelo teórico comportamentalista. 
15

 Embora, levantar uma teoria precise de maturidade e rigorosidade, as abordagens da EAN se confundem no 

paradoxo biológico e humanista, tornando mais difícil a construção de um modelo que consiga predizer e 

controlar o comportamento alimentar das pessoas (LYTLE, 2005).  
16

 A nutrição pode continuar sendo altamente influenciada pelo que acontece na medicina, onde tende a persistir 

o modelo tecnicista, com privilégio do cientificismo na busca pela objetivação e graus de certeza (LACERDA et 

al., 2012). 
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encontraram-se diferentes perspectivas sobre o entendimento da EAN, um amplo 

investimento foi feito e encontraram-se dificuldades na identificação dos objetivos, na 

avaliação dos programas e na formação dos agentes executores. Os cenários de atuação da 

EAN foram variados, conservando a maior proporção entre o setor da saúde, as instituições de 

educação e as Organizações Não-Governamentais (ONG) que trabalham com a comunidade. 

Segundo Olivares (2011), na América do Sul a formulação dos programas de EAN não se 

limitou apenas à transmissão do conhecimento. Embora, em geral, não se tenha observado 

uma descrição do modelo educativo, quando presente, ele correspondeu aos métodos: 

construtivista, aprender fazendo, pesquisa e reflexão-ação e métodos de educação de adultos. 

Além disso, o autor destacou que, no referente à educação, os coordenadores dos programas 

tiveram dificuldades em diferenciar os conceitos de métodos, técnicas e atividades.  

No contexto latino-americano, essa falta de embasamento teórico da EAN se reflete 

nas escassas descrições pedagógicas das intervenções educativas, impactando, sobretudo, na 

falta de uma teoria específica para alimentação (LYTLE, 2005; ALZATE, 2006). As 

abordagens de EAN identificadas nesse cenário têm ampliado seus focos e paradigmas, sendo 

classificadas em teorias pedagógicas críticas, representadas principalmente pela educação 

popular, com grande força no Brasil, e não críticas, associadas ao positivismo (ALZATE, 

2006). 

Nesse sentido, tanto a educação quanto a alimentação constituíram um subcampo 

disciplinar da nutrição, o qual não está protegido dos intrusos e, principalmente, do direito de 

entrada que ele impõe aos recém chegados, dependente do capital científico coletivamente 

acumulado (BOURDIEU, 2003). Além disso, a identidade da EAN, ao estar relacionada com 

a postura multidisciplinar da Saúde Coletiva, pretende que o domínio do capital científico seja 

compartilhado pelas diferentes disciplinas, o qual seria limitado pelas condições de 

desinteresse dos agentes. Na tentativa de dar maior destaque ao capital científico da educação, 

tem se utilizado a noção de tecnologias em saúde, as quais são divididas em leves, leves-duras 

e duras. As leves compreendem as relações interpessoais, como a produção de vínculos, 

autonomização e acolhimento (GONÇALVES, 1994). Diante disso, afirma-se que, na prática 

cotidiana dos serviços de saúde, deve-se priorizá-las como instrumento para atingir a 

integralidade e a humanização do cuidado. Essa prática pode ser fundamentada no 

acolhimento, no diálogo, no vínculo, na corresponsabilidade e na escuta ativa entre o 

profissional e o usuário dos serviços de saúde (JORGE et al., 2011). Porém, os recém-

chegados ao campo científico tendem a direcionar o processo educativo a uma capacitação 

baseada, exclusivamente, em aspectos técnicos e metodológicos, contradizendo as atribuições 
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da educação em que se faz presente a ideia de autonomia do agente-usuário, vista como uma 

ferramenta que possibilita assumir a responsabilidade pelos seus atos (CERVATO et al., 

2005). 

No que corresponde ao agente-usuário, as aproximações possuem antecedentes nas 

correntes avaliativas dentro do campo científico, mas confere o poder ao 

avaliador/profissional, cujo encontro se dá, inicialmente, com o desenvolvimento das políticas 

públicas de saúde, de educação e de bem-estar social procedentes dos Estados Unidos, depois 

da Segunda Guerra Mundial. O objetivo era verificar o uso eficaz de recursos por parte do 

Estado, procurando uma noção de “sucesso” dos programas públicos (KANTORSKI et al., 

2009). Esses processos avaliativos seguiram um percurso que incorporou a implementação de 

diferentes métodos, como as aproximações qualitativas de Patton (1997) e Chen (1990), mas 

também foram marcados pela influência positivista, principalmente com o uso de métodos 

quantitativos (PINHEIRO e SILVA JUNIOR, 2009). Todavia, as aproximações seguiram uma 

trajetória evolutiva marcada fortemente pela centralidade do avaliador, até a proposta de Guba 

e Lincoln com avaliação de quarta geração, descrita a seguir:  

 

“Guba e Lincoln (1989) dividem a história da avaliação em quatro gerações 

[...]: 1ª geração-da mensuração, na qual o papel do avaliador era de um 

técnico que deveria saber construir e usar os instrumentos, de modo que 

qualquer variável a ser investigada pudesse ser medida; 2ª geração-da 

descrição, em que o enfoque estava na descrição do processo, e não somente 

na medição dos resultados, como na geração anterior; 3ª geração-do 

julgamento, na qual o avaliador assumia o papel de juiz, mesmo retendo a 

função técnica e descritiva anterior [...]; 4ª geração-responsiva, em que as 

reivindicações, preocupações e questões dos grupos de interesse servem 

como foco organizacional
17

” (KANTORSKI et al., 2009, p 345)  

 

Contudo, o interesse específico pela satisfação dos usuários aparece evidenciado 

fortemente na literatura a partir da década de 1970, principalmente nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, em um contexto de consumismo e de cultura da qualidade. Assim, a satisfação do 

usuário seria a meta a ser alcançada, pois os estudos mostraram que usuários mais satisfeitos 

tinham uma tendência a melhorar os níveis de adesão ao tratamento, a fornecer informações 

importantes ao provedor, a continuar assistindo ao serviço e a melhorar a qualidade de vida 

(ESPERIDIÃO e TRAD, 2006).  Na abrangência latino-americana, os estudos exclusivamente 

de satisfação adquirem força na década de 1990, fornecendo uma nova orientação de 
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 Dentro das considerações encontram-se três grupos de interesse: os agentes-as pessoas envolvidas em produzir 

e implementar o serviço; os beneficiários-todas as pessoas que se beneficiam, de alguma forma, com o uso do 

serviço; as vítimas- as pessoas que são afetadas negativamente pelo serviço (KANTORSKI et al., 2009).    
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participação social dentro dos próprios sistemas de saúde e sendo fundamental para o controle 

das instituições públicas, com um incremento marcante da visão dos atores nos últimos anos 

(ESPERIDIÃO e TRAD, 2006; DELGADO-GALLEGO e VÁZQUEZ, 2009). 

A revisão de literatura sobre o conceito de satisfação, feita por Esperidião e Trad 

(2006), revela uma fragilidade conceitual dos estudos, começando pela sua polissemia, 

mostrando que, no campo da saúde, predomina o uso do termo paciente, mas no contexto 

privado, o mesmo é referido como cliente ou consumidor. Também foi dada ênfase à 

categoria “expectativa” comparada à necessidade, sendo que, para os autores, essa categoria 

fornecia uma visão idealizada do usuário sobre o serviço. No entanto, os modelos da 

discrepância assumem a expectativa como a experiência do usuário voltada à realidade do 

serviço.   

De modo geral, destacam-se dois grandes grupos de fatores relacionados com a 

satisfação. Um relativo ao serviço e aos seus provedores, e outro inerente aos próprios 

usuários (ESPERIDIÃO e TRAD, 2006). No fator inerente aos usuários, a busca pelo 

cuidado, em um plano concreto de estratégias, da qual fazem parte emoções, interesses e 

atitudes circunstanciais, precisa ser evidenciada e compreendida (PINHEIRO e SILVA 

JUNIOR, 2009). Na aproximação, realizada nos contextos de São Paulo e Bogotá, mesmo que 

centradas no profissional, foi possível identificar duas propostas de envolvimento do usuário 

com a EAN na APS, em situação urbana (CÁRDENAS, 2013). Por um lado, o serviço de 

APS em São Paulo organiza os usuários para a conformação de grupos, geralmente em torno 

do perfil epidemiológico, da faixa etária ou da condição fisiológica, em um contexto de 

educação popular e, por outro, o serviço em Bogotá vai até os grupos já organizados no 

território, seja como parte dos grupos do Conselho de Ação Comunitário
18

 (Junta de Acción 

Comunal-JAC), ou em grupos de outras instituições e cuja abordagem educativa baseia-se no 

modelo socioecológico.   

A avaliação dos resultados, partindo da intervenção em EAN, depende do modelo de 

educação. Na literatura norte-americana refere-se, principalmente, a uma abordagem de 

avaliação baseada em mudanças cognoscitivas e psicológicas dos usuários como mensurar o 

conhecimento, os determinantes potenciais psicológicos ou os mediadores, o comportamento 

e os parâmetros psicológicos, dependendo do grupo. Além disso, menciona o 

desenvolvimento de instrumentos que são guiados por autoeficácia, autopercepção das 

barreiras e os benefícios, que basicamente usam escalas psicométricas. Também refere à 
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 Essa estratégia de participação social tem antecedentes na Colômbia desde 1957. Cada bairro possui um local 

físico para os grupos comunitários se reunirem (UNASUR, 2012). 
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medição de comportamentos alimentares e o uso de questionário de consumo alimentar. A 

mudança de peso não é considerada na avaliação, pois é um elemento que não representa um 

indicador final para a EAN, porque nele interferem outras variáveis. Complementando tudo 

isso, deve-se dizer que as pesquisas qualitativas buscam avaliar percepções e práticas 

relacionadas aos padrões de alimentação suportados por modelos conceituais. Dentre os 

desafios mencionados, é colocada a importância de entender como as pessoas veem os 

alimentos e a saúde nas suas vidas cotidianas e ao longo dela e, também, como as pessoas 

percebem e avaliam essa temática (CONTENTO, 2008).  

Na recopilação feita na América do Sul, por Olivares (2011), apreende-se que a 

avaliação está voltada à criação de indicadores de processo, em detrimento dos indicadores de 

impacto, relacionados com o estado nutricional, indicadores bioquímicos e alguns de 

avaliação do consumo de alimentos e conhecimentos alimentares. Não foram reportados 

diagnósticos qualitativos que determinassem atitudes, crenças ou percepções com relação à 

alimentação dos usuários. Especificamente nas políticas de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) da região, não se encontrou a inclusão de modelos de avaliação de EAN
19

. A autora 

atribui a falta de “sucesso”
20

 que a EAN tem no contexto da SAN a essa fragilidade, ficando 

no aguardo de uma estrutura voltada à avaliação de impacto, em que os programas produzam 

uma mudança na conduta, com possibilidade de ser mensurada, e contribuam para a melhora 

do estado nutricional da população.  

Cervato-Mancuso (2011) propõe fazer uma avaliação voltada à atividade de 

comunicação social, procurando um caráter de participação ativa de todos os envolvidos, 

mesmo fazendo-se referência “na medida em que haja possibilidade”. Destaca ainda produtos 

como acesso à mensagem, retenção da mensagem, modificação de conhecimentos, de atitudes 

e de práticas, prova da conduta proposta e adoção de hábitos, assim como menciona possíveis 

resultados, em longo prazo, relacionados com a melhora do estado nutricional e a melhora do 

estado de saúde.  

O precedente dessas fragilidades está situado, como revisado aqui, na falta de 

discussão epistemológica e de referenciais teóricos específicos sobre EAN, além da atribuição 

de um capital científico minimizado por parte dos agentes-profissionais que atuam nesse nível 
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 A limitação do levantamento feito pela FAO foi a baixa resposta das instituições, porque o acesso à 

informação, em cada um dos países, se fez com o uso do e-mail, o que não permite conferir se o entendimento 

dos instrumentos foi suficiente. No caso do Brasil, a recopilação da informação foi insuficiente, em primeiro 

lugar, pela dimensão do país e, em segundo, porque o instrumento não foi traduzido para o português, criando 

uma maior diminuição no retorno de respostas (FAO, 2013).  
20

 Segundo Ayres (2011), a tendência de associação do termo se dá no nível técnico e conveniente para o 

profissional, o agente com o capital científico.  



50 

 

e à falta de apropriação nas relações comunicacionais. Além disso, os avanços do campo da 

saúde, no giro epistemológico em avaliação dos serviços de saúde, parecem não ter permeado 

o suficiente a EAN, sendo intangível evidenciar os avanços dessa intervenção, inclusive na 

dimensão subjetiva. Dessa forma, a avaliação apresenta dificuldades no momento de 

reconhecer e mensurar os resultados da EAN, fato possivelmente relacionado à tendência de 

centralizar a perspectiva nas concepções do agente-profissional e não do agente-usuário. 

Além disso, reconhecendo que as disposições do agente-usuário latino-americano, geralmente 

convocado a participar, têm sido privadas de capital cultural, estando ainda mais expostas aos 

efeitos da violência simbólica; mas, ao mesmo tempo, tendem a diminuir a expectativa que 

esses processos geram.  

 

 

1.4 DELINEAMENTO DAS EXPECTATIVAS DE PARTICIPAÇÃO COMO OBJETO DE 

PESQUISA  

 

Na possiblidade de exercitar a compreensão das expectativas de participação, como 

um objeto de pesquisa, parte-se de que, para o campo da saúde, o sentido final das práticas 

tem como “escopo” defender o agente-usuário, no âmbito individual e coletivo, por meio da 

produção do cuidado (JORGE et al., 2011). Sendo assim, os sistemas de saúde têm incluído, 

dentro das suas prioridades, os processos participativos, nos quais os protagonistas sejam a 

comunidade, os usuários e os atores-chave na produção de saúde, além das políticas, das 

instituições, dos recursos, do financiamento, das normas e das estruturas formais 

(PEÑARANDA-CORREA et al., 2011; GIOVANELLA, 2015). No entanto, a postura do 

agente-profissional tende a ser interpretada como a fala legitimada e socialmente autorizada, 

de tal modo que as relações assimétricas de informações com o usuário prejudiquem o diálogo 

(LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2004).  

No campo da saúde, especialmente na promoção da saúde, tem-se discutido sobre a 

hipossuficiência do usuário (FERNANDEZ e WESTPHAL, 2012). Ela está ligada 

intrinsicamente ao racionalismo científico, referindo-se a um apagamento sistemático do 

“sujeito”, como consequência de uma concepção do positivismo no século XIX e da 

atribuição de mudanças estruturais, com viés marxista, sob a concepção da certeza das leis do 

sentido biológico, social, político e econômico. Assim, a ciência ocidental tem se encarregado 

de colocar como irrelevante as experiências ou outros discursos sobre o mundo (MINAYO, 

2001; FERNANDEZ e WESTPHAL, 2012).  
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Mesmo numa relação, onde os agentes-profissionais prometem transformação e 

inclusão no empreendimento educativo, os estudos mostram que os agentes-usuários dos 

grupos educativos, dos serviços de saúde, tendem a serem os mesmos, sendo na sua maioria 

idosos e mulheres, provocando dúvidas sobre a qualidade da intervenção, sobre as estratégias 

de envolvimento do serviço com o território e sobre os resultados do processo (FERNANDEZ 

e WESTPHAL, 2012; RENOVATO e BAGNATO, 2012; FORTUNA et al., 2013). Portanto, 

verifica-se que, a formação de grupos, notadamente, está restrita aos valores do profissional, 

descuidando do planejamento, da avaliação, e principalmente, da expectativa do usuário. Isto 

pode ser ilustrado em uma reflexão sobre a saúde pública, usando os conceitos de 

humanização, de comunicação pública e de capital social, destacando que o profissional e o 

paciente possuem situações iguais de cidadania, que incorpora direitos e conexões com o 

papel de consumidor, porém suas expectativas se confrontam (CARVALHO, 2013),  

expressado da seguinte forma: 

 

 “O paciente deseja pronto atendimento, cura para seus males, atenuação para 

suas dores. Por sua vez, o profissional da saúde deseja reconhecimento e 

prestígio profissional, salário e benefícios compatíveis com a sua atuação e 

condições ideais de trabalho” (CARVALHO, 2013, p. 145) 

 

O interesse pelo agente-usuário surgiria diante da necessidade de avaliar o 

investimento na aplicação do capital científico. A postura ontológica do realismo empírico 

pressupõe intervenções em saúde, como objetos reais, com poderes efetivos para abordar 

outros objetos defeituosos, neste caso, os problemas de saúde, omitindo os atores envolvidos 

na sua realização (PINHEIRO e SILVA JUNIOR, 2009). Consequentemente, na EAN, existe 

um grande desafio ao lidar com as práticas do cotidiano que são mais complexas do que o 

consumo de um medicamento. O agente-usuário que, por exemplo, decide frequentar um 

serviço de saúde para discutir alimentação, tem uma série de construções e expectativas do 

que será abordado nesse espaço, no entanto, isto não se torna evidente. 

Os estudos do subcampo disciplinar da nutrição, que se aproximam do agente-usuário, 

encontram-se, principalmente, no nível de explorar a verificação de práticas (MOORE et al., 

2009; BUSNELLO et al., 2011). Já no campo da saúde, existe uma linha avaliativa, 

amplamente difundida, que inclui a avaliação de satisfação do usuário (BOSI e AFFONSO, 

1998; MINAYO et al., 2010; MOIMAZ et al., 2010). Mais precisamente, a noção de 

satisfação, avaliada nos serviços de saúde, aponta o resultado de um processo, dentro de um 

conjunto total de experiências no serviço (BATTAGLIA e BORCHARDT, 2010). 
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No caso da expectativa, considerada o constituinte da satisfação, num diálogo aberto 

de competitividade no mercado, onde o serviço está preocupado com a fidelidade do cliente e 

teme a migração para outra empresa, tem-se desenvolvido modelos que incluam diferentes 

tipos de expectativas. Estas estão relacionadas ao prognóstico, aos ideais, à experiência, às 

tolerâncias mínimas, ao merecimento e às comparações. Também são entendidas sobre dois 

padrões: o nível desejado e o nível máximo aceitável, resultando mostrando que a chave é 

possuir um processo eficiente de atendimento à reclamação, sendo que qualquer erro 

susceptível de insatisfação pode levar à desistência do consumidor (BATTAGLIA e 

BORCHARDT, 2010).  

Por sua vez, na psicologia, a expectativa é reconhecida como um aspecto importante 

para a experiência dos cuidados em saúde, mas carrega um sentido ambíguo, pouco 

trabalhado teoricamente, incluindo como ela é gerada e, especialmente, a compreensão da sua 

influência nos comportamentos e nas atitudes em saúde. Destaca-se, nessa disciplina, a 

construção específica de modelos que dependerão do objeto de estudo. Entre eles, encontram-

se aqueles de Thomson e Sunol, que consideram quatro tipos de expectativas: do ideal, do 

previsto, do normativo e do que não se forma. Além disso, Stewart-Williams delimita que as 

expectativas podem ser adquiridas de três formas: por experiência pessoal direta, pela 

sugestão ou pela observação dos outros. Na medida em que elas se desenvolvem, elas ganham 

força (JANZEN et al., 2006).  

Tomando emprestada a definição de Janzen et al., (2006), as expectativas seriam o 

resultado da contingência social e cultural que dependem do entendimento do mundo e a 

forma como os contextos sociais se relacionam, incluindo a posição em termos políticos e 

históricos. Para esta tese, o acesso ao entendimento da expectativa precisa de uma intersecção 

com o plano sociológico, que coloca a expectativa numa relação de exigência para a 

participação nas ações de EAN, dentro do subcampo disciplinar da nutrição. Isso destacado 

ainda pela necessidade de um nível de detalhamento na relação educativa, quando esta relação 

demonstra uma fragilidade diante da disputa que a EAN enfrenta pelo domínio das 

orientações e dos sentidos conferidos à alimentação.  

O entendimento das expectativas, com relação à configuração, vai depender do que se 

interpreta do mundo social e das relações do agente-usuário com o subcampo disciplinar da 

nutrição. Nesse sentido, a posição, aqui adotada, difere das concepções de avaliação da 

satisfação no campo da saúde, como avaliação de um processo total ou como o 

empoderamento do campo educacional, que já carrega resultados específicos de mudança, 
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melhoria de desempenho ou atendimento de objetivos (BATTAGLIA e BORCHARDT, 2010; 

VIVIAN e BAQUERO, 2012). 

Bourdieu considera que a experiência de um mundo, que parece evidente, supõe o 

acordo entre as disposições dos agentes, neste caso dos usuários, e as expectativas ou as 

exigências imanentes ao mundo no qual estão inseridos (BOURDIEU, 2003). Dessa forma, as 

relações educacionais assimétricas dos agentes, profissionais e usuários, que entram no jogo 

para disputar a legitimidade pelo conhecimento, possuem estratégias e interesses específicos, 

em uma relação intercedida por processos de violência simbólica (BOURDIEU, 2001; 

BOURDIEU e PASSERON, 2008). A violência simbólica exerce um tipo de dominação 

manifestada no cotidiano que, estando historicamente situada, passa a ser considerada como 

natural e, por conseguinte, é percebida como uma construção social. Isso se institui por meio 

da adesão, a qual o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (BOURDIEU, 

2001a). Assim, os que se encontram expostos aos efeitos da violência simbólica estão 

privados do capital cultural, o que lhe impede opor resistência (PINTO, 2001). 

A expectativa torna-se um elemento que auxilia o acesso ao ponto no qual o agente-

usuário pretende estabelecer uma relação, no caso, educativa, que inclui a participação em 

cenários onde acontecem as ações de EAN. A expectativa também exige um investimento na 

aproximação do agente-usuário e, mesmo que relacional, deixa entrever a medida em que 

coopera ou não com aquilo que o subcampo disciplinar da nutrição persegue.   

Estudar as expectativas de participação para discutir alimentação, pode ser 

beneficiada, potencialmente, em desenhos de pesquisa que tenham acesso ao contraste de 

diferentes contextos. Na verdade, os estudos qualitativos comparados têm sido usados com o 

interesse de explorar a magnitude das diferenças entre os usuários. Herrmann et al. (2013) 

propuseram um protocolo para o desenvolvimento de uma teoria, a partir da teoria 

fundamentada, para identificar os conceitos subjetivos da APS que incentivam a participação 

dos usuários no serviço, pois os fatores organizacionais do sistema de saúde e o gatekeeping 

não conseguem explicar, por exemplo, a magnitude das diferenças entre os serviços da 

Alemanha quando comparados com os serviços da Holanda.  

O conjunto de valores, crenças e símbolos, implicados nas expectativas de participação 

do agente-usuário, estrutura-se também a partir da relação deste com a instituição 

(BOURDIEU, 2001b). Isso esclarece os sistemas de relações dos agentes-usuários, sendo o 

que os faz participar da cultura de frequentar as ações de nutrição e isso emerge a partir da 

força gerada pelas expectativas que precisam ser problematizadas, diante da incerteza sobre os 

escopos da EAN.  
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A pessoa que se converte em usuário do serviço de saúde e que participa em ações de 

EAN, simbolicamente espera algo em troca, o que não necessariamente vai ao encontro do 

pretendido pelo profissional. Parte desse impasse, pode estar relacionado à imprecisão da 

aproximação pedagógica deste e ao limitado entendimento do cenário de atuação. Em 

confronto com os investimentos em programas que visam tanto à prevenção da desnutrição, 

da anemia e de outras carências alimentares, quanto à prevenção e controle do consumo 

excessivo de alimentos com alta densidade energética na região latino-americana e 

considerando a magnitude da problemática da transição nutricional, relacionada 

principalmente à desigualdade social, é preciso desvelar algumas lógicas que antecedem a 

falta de evidência das intervenções.  

A tese pretende defender como perante o investimento científico no empreendimento 

educativo do subcampo disciplinar da nutrição e a tendência de omissão sistemática do 

“outro”, emergem expectativas de participação superficiais e inespecíficas sobre a 

alimentação, para a posição do agente-usuário na relação interposta na EAN. Parte-se do 

pressuposto de que a fragilidade na modelagem das expectativas e o limite da sua magnitude 

está intermediada, principalmente, pela própria atribuição automática da existência de um 

educando atuante e autônomo, mas conservando predominantemente disposições nas 

diferentes interfaces do subcampo que se negam a estabelecer uma relação diferente à ordem 

já existente, impondo a posição de paciente. Isso está bastante acentuado pelo nível de 

investimento científico na construção de objetos de pesquisa que questionem e proponham 

estratégias para diminuir a distância do entendimento entre as posições dos agentes na relação 

dentro da EAN.  

As expectativas, mais do que identificar as perspectivas ou pontos de vista do agente-

usuário, têm o potencial de desvelar as exigências e os sentidos que lhe confere o ingresso no 

“jogo” educativo. Isso é fundamental para delimitar a intencionalidade de participação 

educativa para o quesito da alimentação e nutrição, a concordância com as formas de traduzir 

as políticas dentro das dinâmicas ideológicas dos serviços e o aprimoramento da formação dos 

agentes-profissionais para iniciativas e abordagens educativas com ambições dialógicas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL  

 

Compreender a configuração das expectativas de participação dos usuários de ações 

em Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da América Latina. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

2.1.1 Problematizar a conformação das relações posicionais do cidadão latino-americano 

relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional; 

2.1.2 Integrar a interpretação dos resultados de pesquisas qualitativas sobre as experiências 

de usuários que participam de ações de Educação Alimentar e Nutricional, no contexto 

da América Latina;  

2.1.3 Analisar as disposições dos usuários que participam em ações de Educação Alimentar 

e Nutricional, no nível de Atenção Primária à Saúde, em São Paulo e Bogotá, sob a 

noções de habitus e de campo; 

2.1.4 Comparar a configuração das expectativas de participação dos usuários em ações de 

Educação Alimentar e Nutricional, na Atenção Primária à Saúde, em São Paulo e 

Bogotá, no marco do contexto latino-americano. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DESENHO  

 

Os subsídios para a explicação de um evento social precisam de uma exploração que 

possibilite examinar tanto a constituição social do agente-usuário quanto à configuração 

particular do universo no qual opera, incluindo as suas condições particulares (WACQUANT, 

2005). Nesse sentido, para buscar a expectativa de participação, num cenário de pesquisa que 

explora pouco a posição do agente-usuário, faz-se necessário procurar as configurações em 

diferentes interfaces, perseguindo também técnicas de objetivação para realizar a ruptura com 

as ilusões do saber imediato, em função de manter uma vigilância epistemológica. Além 

disso, na procura da objetivação, é preciso construir um sistema de relações que permita 

organizar regularidades (BOURDIEU et al., 1999). Não obstante, parte-se do reconhecimento 

sobre a impossibilidade de controlar tudo e manter uma coerência íntegra e universal dos 

sistemas de conceitos, o que resultaria numa ambição impossível de ser alcançada 

(BOURDIEU et al., 1999). 

Nesta tese, a aproximação qualitativa será o eixo central para entender a diversidade 

de experiências na participação em programas de EAN e traçará uma cadeia de decisões dos 

agentes-usuários que tenham ligações com as expectativas de participação nas ações 

educativas (KLOTZ, 2008). A postura epistemológica segue os pressupostos teóricos do 

sociólogo Pierre Bourdieu, concernentes à teoria da prática. Assim, na procura das 

expectativas, é necessário exercitar um trabalho reflexivo sobre os esquemas de ação, 

percepção e apreciação que fundamentam as relações de conhecimento e reconhecimento, 

tanto nas estruturas cognitivas quanto nas disposições dos usuários a partir das construções de 

habitus e campo (BOURDIEU, 2001b; BOURDIEU e DARBEL, 2016). 

O referencial teórico de Bourdieu, nos estudos comparados internacionais é bem 

conhecido, entendendo que se trata de uma teoria que tem valor, não por si mesma, mas por 

sua aplicação, o que desconsidera uma simples apropriação e repetição de conceitos e 

esquemas e avança para o surgimento de novas perguntas, categorias de análise e propostas 

metodológicas (KLOTZ, 2008; MORENO e RAMÍREZ, 2013).  

Para avançar neste sentido, a presente pesquisa contemplou três etapas na intenção de 

acessar as expectativas do agente-usuário (Figura 1): I) com interface da dimensão política, 

fez-se uma reflexão sobre a inserção do “outro” e suas relações posicionais dentro dos 
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Serviço 

Pesquisa 

Política 

Relações posicionais  

Experiências de 

participação 

 

EXPECTATIVA DE 

PARTICIPAÇÃO 

discursos dos guias alimentares; II) com a interface da dimensão intelectual, elaborou-se uma 

metassíntese qualitativa interpretativa sobre as experiências de participação dos usuários nas 

ações educativas; III) com a interface da dimensão do campo da saúde, realizou-se um 

trabalho empírico em dois serviços de APS, nas periferias das metrópoles de São Paulo e 

Bogotá para compreender a configuração das expectativas dos usuários sobre a educação em 

alimentação e nutrição. 

 

Figura-1. Estratégia de aproximação ao sistema de relações do usuário na configuração da 

Educação Alimentar e Nutricional, dentro do subcampo disciplinar da nutrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo das três etapas, pretendeu-se fazer uma aproximação ao sistema complexo de 

relações do agente-usuário nos diferentes cenários discursivos, incluindo o campo político, o 

campo acadêmico e o campo da saúde. Na medida em que se avançou nessa análise, foi 

possível criar um raciocínio acumulativo de reflexões como objeto de pesquisa.  

 

 

3.1.1 O “outro” e suas relações posicionais no subcampo disciplinar da nutrição 

 

Para dar início à aproximação do agente-usuário, foi preciso problematizar os sistemas 

classificatórios que lhe conferem posições específicas e que justificam e centralizam as ações 

de cuidado do subcampo disciplinar da nutrição. Nesse sentido, pretendeu-se realizar uma 

contextualização específica, com reflexões sobre a experiência, os autores e as estratégias 

educativas da região, que possibilitassem refletir sobre a constituição de um agente-base, 

como é o caso do cidadão e, a partir dele, pensar sobre as outras posições.  

Educação Alimentar e 

Nutricional 
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A mediação da análise esteve baseada nas relações posicionais, usando o entendimento 

de agente projetado por Bourdieu, as quais enfatizam que se deve buscar a posição do objeto 

de estudo, apoiado na relação que este tem com outras posições discursivas dentro do campo 

(BEYTÍA, 2012). Partiu-se do fato que, quando os agentes são privados de disposições para 

se interessarem pela interpretação social, tendem a cair em definições ingênuas, onde, por 

convicção, se assumem relações lógicas que operam automaticamente, mas que na dinâmica 

particular não acontecem. Um desses casos corresponde ao dos direitos humanos, que 

constituem uma teoria dependente de uma realidade circunstancial, como menciona Guerrero 

(2010). Particularmente, para o contexto latino-americano é importante conhecer mais de 

perto aquilo que se materializa sobre o “outro”, inserido nas práticas do “consumir” em 

oposição ao “se cuidar” em alimentação.  

 

 

3.1.2 Metassíntese 

 

A metassíntese, de acordo com Carrillo-Gonzáles et al. (2007), possibilita valorizar a 

evidência científica qualitativa com rigor e refinar o estado da arte sobre o conhecimento de 

uma disciplina. Constitui-se como um método avançado, no qual se procura respostas às 

questões cruciais (PATERSON et al., 2001). A metassíntese pressupõe uma visão do mundo, 

onde se adota um relativismo ontológico, uma epistemologia transacional e uma metodologia 

hermenêutica (LINCOLN et al., 2011). 

A decisão para o desenho da metassíntese, nesta tese, fundamentou-se no guia de 

métodos de síntese para evidência qualitativa da União Europeia (BOOTH et al., 2016). 

Numa etapa exploratória da produção sobre EAN, nas bases de dados latino-americanas, 

percebeu-se que o avanço da pesquisa qualitativa caminhava predominantemente na dimensão 

do paradigma hermenêutico, com o uso esporádico de referencial teórico educacional ou de 

pesquisa e altamente voltado para o uso de análise de conteúdo temática. Poucos trabalhos 

atingiam um paradigma crítico. Para acessar o tema referente à expectativa de participação, na 

produção científica da região latino-americana, tema de pesquisa não muito difundido na 

EAN, considerou-se que deveríamos lançar perguntas de forma mais geral sobre a dimensão 

das experiências de participação, esperando assim, entender melhor a dinâmica e a 

consolidação das interpretações sobre o agente-usuário. Isso traria mais subsídios sobre o 

espaço simbólico que o agente-usuário ocupa dentro da relação posicional.  
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Nesse sentido, ao pretender valorizar os achados da EAN, especialmente sobre o 

agente-usuário, em formato de síntese e com o potencial em quantidades de produção voltado 

estritamente para a região, decidiu-se seguir a proposta de Aguirre e Bolton (2014). Ela 

consiste numa metassíntese de caráter interpretativo e foi escolhida por suas características 

operativas, como a opção que melhor respondia à questão levantada e a que estava mais de 

acordo com as possibilidades de trabalho.  

A revisão foi feita por uma equipe de cinco avaliadores, com comunicação 

permanente, utilizando a plataforma do Moodle Stoa, da Universidade de São Paulo. O 

processo constituiu-se por três fases: amostragem, extração de temas e tradução. A 

doutoranda elaborou protocolos para cada fase, com a finalidade de facilitar a comunicação e 

os critérios mínimos de trabalho entre a equipe (Apêndices 1, 2 e 3).  

A partir dos 57 estudos encontrados e identificados com potenciais para serem 

incluídos na síntese, por atenderem os parâmetros de inclusão, foi possível extrair algumas 

características de consolidação do capital científico latino-americano que trata sobre a EAN. 

Contou-se com uma produção proveniente de treze países (Figura 2), considerando um estudo 

multicêntrico que incluiu a Nicarágua, o México e El Salvador. Destaca-se ainda, que os 

países com maior produção foram o Brasil, a Colômbia e o México, sendo que a distância do 

primeiro com os outros dois é sete vezes maior. Isso pode contribuir na reafirmação, colocada 

anteriormente, sobre a consolidação de um campo da nutrição no cenário brasileiro.  

 

Figura-2. Participação dos países da América Latina na produção de artigos publicados em 

revistas indexadas sobre Educação Alimentar e Nutricional, 2006-2015. 
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Ao classificar a produção por áreas (Figura 3), encontra-se especial interesse nos 

cenários da: pediatria, clínica, comunidade e escola, os quais se destacaram com o maior 

número de estudos por país. No caso da área “comunidade”, a mais diversa, encontramos 

estudos do Peru, do México, da Colômbia, da Bolívia, do Brasil, da Nicarágua e de El 

Salvador. Chama a atenção que, para áreas como “APS”, “consumo e mercado” e “idoso”, 

apareceram pesquisas exclusivamente do Brasil.  

O reconhecimento das dinâmicas de produção, sobre EAN e a contribuição dos países na 

discussão, possibilita reconhecer e demarcar os interesses aos que está sujeitos o campo da 

saúde. A intenção da estratégia de busca dos artigos foi de incluir outras disciplinas fora do 

campo da saúde, mas o empreendimento educativo parece ser uma força magnética que se 

concentra nele. 

  

Figura-3. Estudos sobre Educação Alimentar e Nutricional por áreas de pesquisa, 2006-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Trabalho empírico  

 

No desenho metodológico foi considerado o antecedente da etapa exploratória no 

subcampo disciplinar da nutrição em São Paulo e Bogotá, centros econômicos do Brasil e da 

Colômbia (Figura 4), realizado na pesquisa de mestrado dessa mesma pesquisadora  

(CÁRDENAS, 2013); nas pesquisas sobre usuário, realizadas nesses países (DELGADO-
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GALLEGO e VÁZQUEZ, 2009), e nas propostas de modelos de pesquisa na América Latina  

(QUEVEDO et al., 2013). 

A oportunidade de realização do trabalho empírico desempenhou um papel essencial 

para a especificidade da procura das expectativas de participação, particularmente à EAN. A 

aproximação feita, inspirada na etnografia, acionou a possibilidade de fazer observações 

detalhadas em dinâmicas reais, com exposição direta ao trabalho que acontece nas periferias 

das metrópoles, onde se localiza a priorização dos serviços de APS. Dessa forma, elaborou-se 

um trabalho árduo de planejamento, gestão, observação e registro, tentando diminuir o 

problema que a significação diferencial das perguntas e das respostas podem exercer na 

posição social dos agentes-usuários de locais diferentes e assim como ao pesquisador. Isso 

também implicou numa transferência constante de questionamentos de um local para outro e, 

sobretudo, numa dificuldade permanente em identificar a interferência do sistema de 

classificações do habitus profissional (BOURDIEU et al.,1999; WACQUANT, 2006).  

O que se descreve a seguir, refere-se a detalhamentos importantes para entender os 

cenários da APS, conteúdos, estes, que não aparecem nesse manuscrito.  

 

Figura-4. Processo temporal de desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A competência cultural necessária para me aproximar dos locais de estudo e atender as 

exigências para interpretar os dados, como descreve Klotz (2008), foi adquirida na exploração 

de campo durante o mestrado (CÁRDENAS, 2013), e reforçada no doutorado com o apoio de 

pesquisadores experientes em estudos comparados qualitativos. 

Previamente, ao desenvolvimento das ações de pré-campo, foi realizado um piloto no 

Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, considerando o processo de imersão em 
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campo, a observação, os registros e as estratégias de organização de grupos, que foram cinco 

nesse caso. 

Para a seleção específica dos locais de trabalho de campo, fez-se necessário consultar 

informações nas secretarias de saúde de cada uma das metrópoles, pois a pretensão era 

trabalhar em lugares que tivessem características semelhantes, como: localização periférica, 

presença de morro, acesso ao transporte público, cobertura do serviço e presença de equipes 

multidisciplinares que incluíssem profissionais nutricionistas. Nesse sentido, para formalizar a 

pesquisa, foram necessárias autorizações por parte das secretarias de cada metrópole. Em São 

Paulo, foi contatada a Coordenadoria de Atenção Básica em Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde (Anexo 1) e em Bogotá, a Direção de Saúde Pública da Secretaria Distrital de Saúde 

(Anexo 2). Na sequência, contatou-se a Organização Social de Saúde (OSS) da microrregião 

(Anexo 3), em São Paulo e o departamento de saúde pública do hospital da rede pública 

responsável, da localidade, em Bogotá, sendo que, em ambos os casos, a municipalização da 

saúde está organizada por territórios que trabalham com equipes multidisciplinares. Decidiu-

se que o mais conveniente, para fazer as análises dos locais, seria mantê-los em sigilo, tanto 

para as instituições que forneceram a autorização quanto para os centros acadêmicos, nos 

quais se realizaram os estudos, na intenção de ter maior liberdade nas reflexões e colocações.  

No que tange à municipalização da saúde, ambas as metrópoles estão organizadas por 

microterritórios. No caso São Paulo, a localização estratégica escolhida para estudo foi uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e em Bogotá, a sede de saúde pública de um hospital, mesmo 

que contando com uma Unidade Primária de Atendimento (UPA), ela não era o epicentro do 

trabalho das equipes.  

No concernente ao mapeamento dos locais de venda de alimentos, em São Paulo, 

contou-se com a colaboração das agentes de saúde para conferir as informações levantadas 

pela pesquisadora. No caso de Bogotá, teve-se acesso às bases de dados da secretaria 

mencionada, que dispõe de um censo dos locais, feito pelos técnicos de meio ambiente. Ao 

longo do trabalho de campo, também se acessou o material impresso relacionado como o 

usuário e fotografias do território, da região e das cozinhas das casas de algumas usuárias.   

Em São Paulo, a UBS escolhida (Figura 5) fazia a cobertura de 25.000 usuários e 

contava com sete equipes da Equipe Saúde da Família (ESF), composta por um médico, um 

enfermeiro, duas auxiliares de enfermagem e cinco agentes de saúde. O serviço contava ainda 

com a presença de três médicos do Programa Mais Médicos (neste caso com profissionais de 

fora do país); e permanência de três vagas sem médico. Já no Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), contava-se com a presença, do nutricionista, e também do psicólogo, do 
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Figura-5. Fotografias obtidas durante o trabalho empírico, na periferia de São Paulo, Brasil. 

2015-2016. 
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 2. As jornadas com as agentes de saúde 
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 4. Córrego em bairro legalizado 
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educador físico, do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta.   

A região de cobertura é caracterizada pela presença de um morro e de um córrego, 

onde há casas e, antigamente, era considerado como bairro ilegal (Fotos 1-3). Em certos 

pontos, é difícil transitar, pois alguns jovens “dominam” a área, o que inclui a venda de 

drogas; em outro local da região, existe um ponto de encontro de jovens, onde eles vão para 

escutar música em alto volume e, nos finais de semana, as pessoas são obrigadas a suportar as 

festas, não sendo possível fazer um controle deste tipo de situação.  

 No que se refere à disponibilidade de alimentos, a região conta com mais de três feiras 

de rua, sacolões e mini tendas. Destaca-se uma presença de barzinhos, o maior número de 

estabelecimento comerciais, onde se vende bebida alcoólica e além de comida, geralmente 

nordestina, o que parece apontar um constante crescimento relacionado à busca por uma renda 

permanente para as famílias.   

Já em Bogotá (Figura 6), a unidade de trabalho foi uma Unidade de Planejamiento 

Zonal (UPZ), com cobertura de 22.000 pessoas. Era um dos poucos locais periféricos da 

metrópole que contava com a presença de nutricionista, durante mais de um ano A execução 

das ações no território era organizada pela área de saúde pública do hospital da localidade. No 

entanto, durante o trabalho de campo, participou-se do momento de transição administrativa 

da prefeitura, acarretando mudanças na forma de organização dos serviços de APS. O que 

antes, possuía 16 hospitais organizados para administrar as ações de saúde pública nas vinte 

localidades, trasmudou para uma proposta de fusão e criação de uma rede composta por 

quatro instituições principais. 

No modelo antigo, a saúde pública estava distribuída por UPZ. Cada UPZ tinha um 

conjunto de profissionais, dirigidos por um coordenador, que era um profissional da saúde 

com experiência em gestão e contava com o suporte de dois profissionais de apoio e quatro 

digitadores. Eles estavam encarregados de cinco Equipes de Resposta Imediata (ERI), as 

quais são compostas por um médico, uma enfermeira e três técnicos de enfermagem. Além 

disso, contava-se com uma Equipe de Resposta Complementar (ERC), na qual participavam 

uma fonoaudióloga, uma dentista, uma nutricionista e uma psicóloga. O trabalho das equipes 

consistia em visitar as casas dos usuários, sem um local fixo para trabalhar. Poder-se-ia dizer 

que o local de trabalho era a rua, pois as UPA servia apenas como local de encontro da equipe 

e para deixar alguns documentos, sendo que muitas vezes o preenchimento de documentação 

ficava como atividade a ser realizada na casa de cada profissional. 

A UPZ englobava vários tipos de bairros, entre eles um ilegal, por estar situado numa 

área de risco, com locais de visados para assalto e venda de drogas, no limite da região rural.  
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Figura-6. Fotografias obtidas durante o trabalho empírico, na periferia de Bogotá, Colômbia. 

2015-2016. 
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 1. Interior da Unidade Primária de Atendimento (UPA) 
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 2. As jornadas com as técnicas de saúde 
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 4. Rua de um bairro legalizado 
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 5.  Quitanda (Lichigo) 
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 6.  Padaria (Cafeteria) 
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O local contava com grande número de cachorros soltos na rua como forma de proteção para 

as pessoas aos assaltos, dinâmica que criava um risco para a circulação das equipes de saúde, 

pois seus integrantes eram comumente atacados por esses animais.  

Com relação à venda de alimentos, a localidade conta com quitandas (lichigos), locais 

de venda de frutas, verduras, legumes, tubérculos e também carnes e laticínios. Também se 

considerou, como fator relevante, a presença de padarias, além de tendas que vendiam 

diversos produtos, o que refletia mais como uma forma de subsistência das famílias. 

O trabalho efetivo, em campo, foi diferente em cada metrópole, dadas as 

particularidades de permissões, acesso à informação e condições de operatividade para chegar 

aos usuários. Em São Paulo, o trabalho de campo teve duração de 16 semanas, entre 19 de 

junho e 15 de setembro de 2015, sendo retomado em 1 de fevereiro de 2016 e indo até 3 de 

março do mesmo ano. Em Bogotá, o trabalho de campo efetivo teve duração total de 19 

semanas, entre 15 de outubro de 2015 e 14 de fevereiro de 2016. Foi retomado em 18 de 

março e seguiu até 11 de julho, ainda em 2016. Aqui, devido às mudanças administrativas, o 

acesso aos dados dos usuários foi demorado e também, pelas condições de trabalho que 

aconteceram na rua, predominantemente, tornaram mais difícil o acesso aos usuários.  

Na realização dos grupos focais, em Bogotá, durante a fase de foco da observação, foi 

preciso que a pesquisadora, fizesse uma lista com os registros das ações educativas 

desenvolvidas pelo nutricionista nos últimos doze meses. Isso porque não se faziam relatórios 

detalhados sobre as ações em nutrição. Essa informação foi digitalizada e organizada para uso 

posterior nas visitas domiciliares, com auxílio da agente ou da técnica de saúde, para 

realização do convite para participação no estudo aos usuários, incluindo a assinatura dos 

documentos de consentimento informado livre e esclarecido (Apêndice 4), de imagem 

(Apêndice 5) e o preenchimento da ficha de identificação do usuário (Apêndice 6). 

Em São Paulo, a pesquisa esteve baseada nos relatórios de nutrição, do período de um 

ano, compreendido entre junho de 2014 e junho de 2015 (período inclui as férias do 

profissional) e dentro desse mesmo período, complementaram-se as informações dos 

participantes de ações grupais com os registros dos encontros de outros serviços do NASF. 

Entre os registros, encontravam-se os prontuários dos grupos e os relatórios de atividades do 

profissional. Para a seleção dos usuários que participariam das ações grupais foram escolhidos 

aqueles que tinham maior participação, por número de sessões, nas quais participou o 

nutricionista. Encontraram-se quatro propostas de grupos: de nutrição (quinzenal), organizado 

pelo nutricionista; leve e saudável, coordenado pelo educador físico (participação semanal do 

nutricionista); tabagismo, coordenado pela enfermagem (participação mensal do 
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nutricionista), e grupo de amamentação, organizado pela enfermagem (participação mensal do 

nutricionista). Em Bogotá, foram procuradas as ações de nutrição compreendidas entre 

setembro de 2014 e agosto de 2015, nas bases de dados fornecidas pelo hospital e 

complementada com as informações das listas de participação em papel, pois a nutrição não 

consistia num subprograma específico, mas participava em grupos com outros perfis 

professionais. Os subprogramas foram direcionados para gestantes, velhice, mulher, trabalho 

social, juventude, dentro do programa de territórios saudáveis. Nos registros, não apareceram 

usuários com mais de duas consultas. No caso de usuários que tivessem participado de 

consulta e de ação grupal, este foi contabilizado como ação grupal.    

O método utilizado para o estudo foi o grupo focal. Este foi entendido, no contexto da 

tradição do campo da saúde, como um espaço de discussão, com estímulo à interação do 

grupo ao centrar as ações no convívio dos participantes, garantindo que conversassem entre si. 

Dentre as vantagens encontradas nesse método, está o acesso privilegiado às construções da 

vida real, sendo que a aplicação dos grupos focais tem sido amplamente usada na pesquisa 

com serviços de saúde, voltados ao fornecimento de insights das experiências de pessoas, 

partindo de problemas clínicos e indo até a situação da falta de sucesso das iniciativas de 

promoção da saúde. Assim, os grupos focais possibilitam uma forma de ampliar a base de 

evidências existentes (BARBOUR, 2009). 

O planejamento da amostragem foi intencional, seguindo uma abordagem estratégica 

para aproveitar ao máximo o nível de comparação e acessar os conhecimentos que 

incorporavam o habitus da comunidade (BARBOUR, 2009).  

Mesmo que, num estágio preliminar, a abordagem estratégica permita se antecipar à 

análise do uso de critérios para comparações sistemáticas dos dados, o que não significa uma 

postura rígida, e que pressuponha flexibilidade para a realização de outros grupos, na medida 

em que surjam novos potenciais comparativos. A estratégia para essa amostragem dos grupos 

focais levou em consideração idade e tipo de aproximação, principalmente pelo fato dessas 

características fornecerem particularidades na forma de participação do autocuidado em saúde 

(Figura 7). Consequentemente, o número de grupos focais dependeu da saturação teórica, 

relacionada com a redundância e convergência dos significados obtidos durante a coleta e a 

análise dos dados (DENZIN e LINCOLN, 2011).    

Destaca-se que o grupo focal oferece uma única possibilidade de insight em uma 

pesquisa crítica deliberativa, dialógica, e de prática democrática que envolve os problemas 

reais e as desigualdades na distribuição do capital econômico, social e cultural 

(KAMBERELIS e DIMITRIADIS, 2013).     
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Figura-7. Amostragem intencional para a realização dos grupos focais e das observações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Herrmann et al., (2013). 

  

Na abordagem estratégica do grupo focal, adotaram-se diferentes raciocínios, devido 

ao local de estudo, para determinar a frequência mínima requerida de participação do usuário. 

Os homens foram excluídos porque não se teve um número suficiente para chegar à saturação. 

No que concerne à idade, ao começar por São Paulo, decidiu-se categorizar por faixa etária de 

maiores de 50 e as menores de 50 anos, o que permitia uma distribuição de aproximações 

mais ou menos equivalente (Tabela 2).   

 

Tabela-2. Características das ações educativas de nutrição para adultos durante um ano e por 

tipo de aproximação. São Paulo e Bogotá, 2015-2016.  

 
 

Característica 

São Paulo  Bogotá 

Individual  

(n) 

Grupal 

 (n) 

Individual  

(n) 

Grupal  

(n) 

Maiores de 50 anos 84 (29%) 35 (46%) 9 (10%) 40 (35%) 

Consultas/ encontros 292 19 88 23 

Usuários*  292 76 88 114 

Usuários que mais participaram  

>2 encontros 

>6 encontros 

 

22 

-  

 

36  

11 

 

2   

- 

 

15 

- 

   *Não se incluíram as duplicatas.  

 Idade 

 Tipo de 

aproximação 

Grupo 
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Grupo 

focal 
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Observação 

participante 

Aproximação 

no território 

Usuário  

Conjunto de 
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participantes 

Conjunto de 
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participantes B
o
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o

tá
 

Observação 

participante 

Aproximação 

no território 

Usuário  
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Já para o tipo de aproximação, estabeleceu-se a divisão por grupo ou coletividade e 

por consulta, que poderia acontecer na UBS, como em São Paulo, ou por visita domiciliar, em 

Bogotá. No caso dos usuários identificados nas consultas, muitos deles corresponderam a 

acamados, motivo pelo qual se convidou os cuidadores ou as pessoas que receberam as 

assessorias. Dessa forma, pelas características dos serviços em cada metrópole, 

estabeleceram-se critérios mínimos para escolher os usuários. Em São Paulo, os critérios 

foram: a participação em grupos, em pelo menos cinco encontros ou ter participado em duas 

consultas individuais. Posteriormente, em Bogotá, incluíram-se usuários que tivessem 

participado pelo menos uma vez em qualquer uma das aproximações, pois os registros das 

participações não superavam essa frequência (Tabela 3).   

 

Tabla-3. Informação sobre registros de participação de usuários e acesso por tipo de 

abordagem. São Paulo e Bogotá, 2015-2016. 

 
 

Tipo de aproximação 

São Paulo  Bogotá 

< 50 anos >50 anos < 50 anos >50 anos 

N=22 n=9 N=28 n=13 N=96 n=11 N=46 n=14 

Individual  11 3 13 4 49 4 10 3 

Grupal  11 6 15 9 47 7 36 11 

 

  

Durante o processo de trabalho empírico, em São Paulo, foi possível fazer visitas 

domiciliares a 30 usuários e a organização de oito grupos focais. No final, participaram 22 

usuários (perda de 33%) em seis grupos focais, nas semanas 10, 12 e 16. Em Bogotá, foi 

possível fazer contato, via telefone ou por visita domiciliar, com 40 usuários e a organização 

de oito grupos focais. No final, participaram 25 usuários (perda de 38%) em seis grupos focais 

nas semanas 13, 14 e 17.  

Quanto ao local para desenvolvimento dos grupos focais, foi determinado que, em São 

Paulo, seria fora dos equipamentos estruturais do serviço de APS. As discussões foram 

gravadas em áudio e posteriormente transcritas (FLICK, 2009; POPE e MAYS, 2009). Cada 

encontro teve uma duração máxima de 46 a 154 minutos e contou com o apoio de um 

observador, que apontou as interações referentes à comunicação não verbal, à linguagem, às 

atitudes, às preocupações e à ordem das respostas. A sessão foi dividida em três fases: 

atividade integradora, discussões grupais, com base no roteiro e síntese das ideias. O roteiro 

norteador usou perguntas abertas de conhecimento narrativo-episódico que remetem aos 
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sentimentos e às experiências no serviço e, perguntas de conhecimento semântico-conceitual, 

que remetem a conhecimentos, significados e opiniões sobre a participação (Apêndice 7). 

Além disso, foi registrada a observação do desenvolvimento do grupo (Apêndice 8) e no final 

de cada encontro, realizou-se uma análise rápida do mesmo para o planejamento do seguinte 

grupo (Apêndice 9). 

Também foram feitas seis entrevistas semiestruturadas para diferentes agentes, 

relacionadas com as ações educativas em alimentação e nutrição e com a situação dos 

usuários na unidade. Dessa forma, em São Paulo, entrevistou-se dois, dos três representantes 

da comissão de usuários; dois agentes de saúde, com tempo de serviço maior que três anos, de 

um total de 35; o nutricionista e o coordenador das ações na Secretaria Municipal de Saúde. 

Nesse caso, a participação foi registrada mediante consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice 10). Em Bogotá, entrevistou-se dois técnicos, aqueles com mais tempo de serviço, 

dos vinte disponíveis; dois orientadores das unidades primarias de atenção; uma representante 

do comitê de saúde da JAC; o nutricionista e o nutricionista coordenador da Secretaria 

Distrital de Saúde.  

Os achados dos dois locais estudados foram transcritos e preservados no idioma 

original para não perder o sentido semântico. Posteriormente, foi construída uma base 

qualitativa de dados, utilizando o software N-vivo 11, para facilitar a administração dos 

resultados, obtendo-se um amplo corpus de resultados (Tabela 4). 

 

Tabela-4. Características das fontes que compõem o corpus de resultados por metrópole. 

 

Fonte 

São Paulo Bogotá 

N° 

de páginas 

Gravação 

(minutos) 

N° 

de páginas 

Gravação 

(minutos) 

Diário de campo 139 - 170 - 

Grupo focal 1 18 67 19 65 

Grupo focal 2 33 123 23 75 

Grupo focal 3 31 82 17 54 

Grupo focal 4 44 145 20 98 

Grupo focal 5 28 86 16 47 

Grupo focal 6 29 154 13 46 

Entrevista 1 30 51 17 19 

Entrevista 2 32 33 15 39 

Entrevista 3 20 50 23 28 

Entrevista 4 33 25 17 103 

Entrevista 5 43 105 22 97 

Entrevista 6 - - 12 54 
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Entrevista 7 - - 19 20 

Análise dos grupos focais 44 - 44 - 

Análise das observações  22 - 36 - 

Total  480 921 403 745 

 

 

3.1.4 Estratégia de análise 

 

Para cada uma das etapas estudadas, fez-se uma análise específica, que consta em cada 

um dos manuscritos apresentados nesta tese, contemplando processos simultâneos, como 

descreve Thiry-Cherques (2006): marcação dos segmentos sociais, com características 

sistêmicas referentes ao campo; construção prévia do esquema das relações dos usuários e das 

instituições; decomposição de cada ocorrência significativa, característica do sistema de 

posições do campo; análise das relações objetivas entre as posições no campo; análise das 

disposições subjetivas; construção de uma matriz relacional da articulação entre as posições, e 

síntese da problemática geral do campo. 

A partir dos avanços atingidos na reflexão teórica sobre o usuário, no trabalhado da 

metassíntese interpretativa e na análise sistêmica do trabalho empírico, criou-se um 

gerenciamento dos resultados por etapa (Figura 8). A análise proposta por Bourdieu (THIRY-

CHERQUES, 2006), destaca a necessidade prévia de autoelucidação do pesquisador sobre o 

terreno que está pesquisando. Assim, é preciso interpretar os pontos de vista a partir da 

origem e da posição do pesquisador, que é o recurso da interpretação das relações objetivas e 

da coletivização do processo de pesquisa. Rejeita-se que a lógica de que as ações sejam o 

resultado de uma racionalização do indivíduo, procurando a formação de ideias a partir das 

condições de produção. 

A inter-relação das etapas da pesquisa possui uma lógica acumulativa para acessar as 

características e as propriedades das expectativas, não necessariamente de forma linear e 

explícita para cada manuscrito, mas objetivou aumentar o nível de complexidade na medida 

que avançava nas etapas. Ao mesmo tempo, envolveu operações complexas ao integrar os 

achados do construtivismo à análise crítica do discurso com referencial teórico de Bourdieu, 

mantendo, como horizonte, o contexto e a produção de reflexões localizadas na América 

Latina (COFFEY e ATKINSON, 2003; BOSI e MACEDO, 2014).  
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Observação do local na postura de observador como participante:  

descritiva, focada, seletiva e ponto de saturação 

CONFIGURAÇÃO  

DAS EXPECTATIVAS DOS USUÁRIOS 

 

Etapa 3. Trabalho empírico  

São Paulo 

Expectativas 

Habitus  

 

Bogotá 

Expectativas 

Habitus  

 

Noções de habitus e campo, 

segundo Bourdieu 

Análise comparada inspirada em Bourdieu e análise crítica do discurso 

Experiências de participação do agente-usuário  

a partir da produção científica do contexto latino-americano 

O “outro” nos discursos dos guias alimentares 

do Brasil e da Colômbia 
 

Grupos focais de agentes-usuários: 

Amostragem estratégica 

 

Entrevistas semiestruturadas 

com informantes chave 

 

C  

a 

m 

p 

o  

C  
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o  

Figura-8. Estratégia de análise dos dados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Etapa 2. Metassíntese qualitativa  

  

 

 

 

 

 

Etapa 1. Relações posicionais  
 

 
A primeira etapa, converteu-se numa aproximação para o reconhecimento da posição 

do “outro” e de como é interpretado, na interface política do subcampo disciplinar da 

nutrição, quando lhe são conferidas atribuições e exigências relacionadas especificamente 
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com âmbito alimentar. Neste ponto, obtêm-se subsídios que contextualizam as expectativas, 

na medida em que se reconhecem as diferentes posições e suas relações, assinalando as 

possíveis coordenadas de posição e as implicações que isso tem na relação e na força da 

exigência do subcampo. Essa reflexão está acompanhada e sustentada por apontamentos 

teóricos sobre o contexto latino-americano e nas discussões do campo da saúde sobre este 

assunto.  

Para a segunda etapa, pretendeu-se reconhecer melhor esse “outro”, produzindo um 

novo conhecimento alicerçado no construtivismo, o que levou em consideração a importância 

de aprofundar-se na especificidade da relação. Mediante a proposta analítica, delimitada pelo 

tipo de metassíntese (AGUIRRE e BOLTON, 2013; 2014; MALEKU e AGUIRRE, 2014), 

acessou-se as experiências de participação que deixaram em evidência características do 

espaço social e simbólico por onde transitam os agentes-usuários.  

Para a última etapa, buscou-se acionar diretamente as noções de habitus e campo na 

procura da delimitação das expectativas de participação, considerando que a advertência para 

realizar a comparação entre os locais de estudo é possível apenas de sistema a sistema, 

procurando a estrutura de posições diferenciadas do agente-usuário, definidas pelo local que 

ocupam e pela distribuição das formas de capital (BOURDIEU, 1997). Assim, foi preciso 

desenvolver outras que se mostraram relevantes, para entender as dinâmicas do que acontecia 

nos serviços, como foi o caso do capital simbólico, e ainda articular os achados com os 

conceitos que o campo da saúde e o subcampo disciplinar da nutrição vêm trabalhando nas 

relações de participação, para entender melhor a configuração das expectativas de 

participação.  
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3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram considerados, em todas as suas etapas, os 

princípios éticos fundamentais que norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos, descritos 

e estabelecidos pela Resolução CNS 466-2012 e suas complementares. Dessa forma, o projeto 

recebeu autorização por parte do Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil, com 

registro CAAE: 41683314.9.3001.0086, fazendo parte de um projeto maior intitulado: 

“Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em múltiplas perspectivas”. 

Além disso, contou com as respectivas autorizações da Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde de Bogotá (Apêndice 1,2 e 3). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A presente tese compreende quatro artigos: o primeiro desponta como um ensaio 

argumentativo; o segundo resulta de uma metassíntese qualitativa interpretativa, e os dois 

últimos, o terceiro e o quarto, nascem dos resultados de um trabalho empírico desenvolvido 

entre 2015 e 2016 nas metrópoles de São Paulo e Bogotá. Eles correspondem a: 

 

 Cidadania latino-americana no “outro”: possibilidades em perspectiva para uma 

alimentação saudável;  

 “Que falam que às vezes a doença não é a que mata, se não a dieta”: uma 

metassíntese qualitativa interpretativa;  

 “Qual é a personagem que estou fazendo?”: o habitus da participação de 

mulheres nas ações educativas de alimentação e nutrição na Atenção Primária à 

Saúde; 

 Para que falar sobre alimentação nos serviços de saúde?: análise Bourdesiana 

para um estudo qualitativo comparado. 
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La ciudadanía latinoamericana en el “otro”: posibilidades en perspectiva para la 
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4.1.1 Prefácio do manuscrito 1  

 

O educando da EAN, em um cenário de APS pública, é interpretado como um cliente, 

um paciente ou um consumidor? A polifonia e polissemia particular do “outro”, presente no 

campo da saúde, mostra-se como a primeira demarcação que considerei necessária para o 

entendimento das expectativas de participação do usuário, no sentido de dimensionar as 

relações possíveis que este agente assume, segundo uma posição ocupada em um campo vasto 

e atravessado por controversos interesses. Assim, que tipo de diálogos surgem nas diferentes 

posições, quando o campo sistematicamente tende a se omitir ao outro? E que acontece se o 

“outro” exige, como se denomina essa relação? Isso pode ser indagado no guia alimentar, 

peça educativa que politicamente ganha destaque, com o propósito de melhorar a alimentação 

de um país e que necessariamente reflete a consolidação do capital científico e do 

entendimento educativo, assim como do comunicacional, dentro do subcampo disciplinar da 

nutrição. Nesse sentido, em um espaço limitado pelo número de palavras, procuramos refletir 

sobre o entendimento das diferentes posições que tem os guias alimentares elaborados pela 

Colômbia e pelo Brasil, seguindo a proposta de Pierre Bourdieu, referente às relações 

posicionais dos agentes. 
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La ciudadanía latinoamericana en el “otro”: posibilidades en perspectiva para la 

alimentación saludable 

  

Resumen   

Este trabajo busca problematizar, apoyado en las guías alimentarias del Brasil y de Colombia, 

la conformación de relaciones posicionales de paciente, cliente, consumidor y usuario, 

partiendo de la singularidad del ciudadano latinoamericano en la Educación Alimentaria y 

Nutricional. La exclusión, característica de los países con altos niveles de desigualdad social y 

cuya mayor expresión está en América Latina, conlleva a un acceso selectivo y restringido al 

debate alimentario. En ese sentido, los profesionales de la salud, inseridos en una brecha, 

encuentran alcances limitados en las prácticas preventivas, cuando no se consigue la 

adherencia a las propuestas de salud. De hecho, la salud tiene importantes fragilidades para 

reconocer sus limitaciones en los aspectos interpretativos de la dinámica social local y en los 

comunicativos con la ciudadanía. Esto se debe, en parte, a que sus bienes simbólicos 

sobrevaloran el capital científico, enfocado predominantemente en lo biomédico y que se 

materializa para el caso de la de nutrición, en: dietas, remedios y tecnologías, apostando poco 

sobre el entendimiento de “su misión educativa”. Si bien es cierto, la producción de cuidado 

en salud a partir de la alimentación genera una interpretación controversial de lo que se 

entiende como saludable y nutritivo, además de estar intercedida por tensiones en las esferas 

público-privadas.  

 

Palabras clave: educación alimentaria y nutricional, comunicación, sector público, 

participación ciudadana, América Latina   
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4.2.1 Prefácio do manuscrito 2 

 

A investigação ao redor do agente-usuário das ações educativas em alimentação e 

nutrição ainda não se constitui como um objeto de pesquisa robusto, dentro do subcampo 

disciplinar da alimentação. Diante do pouco material específico que discutisse o agente-

usuário na cena da EAN na América Latina, junto a uma equipe internacional de avaliadoras, 

pretendeu-se contribuir a esse subcampo com uma síntese rigorosa de pesquisas qualitativas, 

centrada na noção ampla das experiências de participação educativa do agente-usuário. 

A metassíntese, na definição, está integrada por uma análise das análises (meta-dados), 

por um estudo da fecundidade dos métodos (meta-método) e pela procura de uma teoria 

emergente, fundamentada nos achados (meta-teoria). Ela, mais do que uma revisão da 

literatura, é uma nova interpretação sobre o fenômeno, o que também tem um limite, como 

menciona Coffey e Atkinnson (2003), sendo que a junção das diferentes estratégias analíticas 

nos permite explorar as diferentes facetas dos achados e diversas classes de ordem para 

construir versões do mundo social. Assim, o que fizemos foi apenas uma leitura, dentre as 

possíveis, dentro do conjunto de achados.  

A seleção do paradigma de estudos qualitativos a serem pesquisados precisava estar 

numa dimensão ontológica, epistemológica e metodológica próxima, o que ficou preso em 

função da quantidade potencial de produções a serem encontradas, para que se mantivessem 

um número suficiente de estudos após avaliação de qualidade. Nesse sentido, entendendo o 

processo de crescimento no qual se encontra a EAN e seguindo o proposto na metodologia, 

incluíram-se na amostra, estudos que tivessem declaração explícita de pertencimento ao 

paradigma e, no caso de não a ter, foram os avaliadores que atribuíram a categorização. Não 

obstante, espera-se que o cenário de publicação em EAN produzam mais trabalhos dentro de 

outros paradigmas.   

Este exercício acadêmico permitiu valorizar os achados qualitativos regionais e, 

consequentemente, dimensionar a complexidade de situações e as contradições que se tecem 

ao redor da EAN, nas relações entre as rotinas dos serviços e a vida cotidiana dos agentes-

usuários. Mesmo que, entre os achados apresentados no manuscrito, não denominemos 

exatamente a expectativa ou não analisemos a forma em que os pesquisadores atribuem 

posições ao “outro”, esse processo contribuiu para ganhar densidade sobre a concepção do 

agente-usuário, num maior nível de aprofundamento e na integração dinâmica dos achados 

com a teoria social, como se pode ver nos protocolos incluídos nos apêndices desta tese.   
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“People sometimes say the disease isn’t what kills, but the diet”: a 

qualitative interpretive meta-synthesis  

  

Abstract 

Studies about health education for food and nutrition have focused more on what is taught 

than on who is learning. By contrast, scant attention has been given to the qualitative literature 

on the patients participating in educational practices. This article reports the findings of a 

qualitative interpretive meta-synthesis (QIMS) on patients‟ experiences which emerge during 

participation in education actions related to food and nutrition in Latin America. A search for 

studies based on the constructivist paradigm published between 2006 and 2015 encompassing 

13 databases was conducted. The stages were: sample identification, data extraction and 

translation and synergistic understanding. The themes of the seven studies included were: 

questioning, adversity, malleability, support, impotence, new construction, and rejection and 

opposition. Upon participating in actions with educational intent, food practices extrapolate 

individual preferences. The incorporation of changes for improving health do not occur 

automatically, but comprise mediating notions involving relationships with gender, authority, 

poverty, religion, and the media. The importance of repositioning education to center on the 

notion of eating as a social practice and of addressing the conflicts that mediate food and keep 

it on a symbolic plane are highlighted. This meta-synthesis contributes with a reflection on the 

possibilities of attaining promising effects on eating, within the context of social inequalities 

and resistance of patients in the Latin American milieu. 

 

Keywords: Latin America; nutrition education; patient; healthy food; public health; review 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

4.3 MANUSCRITO 3 

 

“Qual é a personagem que estou fazendo?”: o habitus da participação de mulheres nas 

ações educativas de alimentação e nutrição na Atenção Primária à Saúde 

 

Alexandra Pava-Cárdenas
a
, Teresita Alzate Yepes

b
, Ana Maria Cervato-Mancuso

a 

 

Filiação dos autores: 

a
 Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, Brasil 

b 
Escola de Nutrição e Dietética. Universidade de Antioquia, Medellín, Colômbia 

 

Social Science and Medicine 

Artigo original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagem de palavras 

Resumo: 235  

Corpo do texto: 7027 



 

123 

 

4.3.1 Prefácio do manuscrito 3 

 

Este manuscrito faz um primeiro recorte do corpus de resultados do trabalho empírico 

realizado em um local periférico das metrópoles de São Paulo (Brasil) e Bogotá (Colômbia). 

Interessada em avançar na compreensão das expectativas de participação, partindo dos 

achados trazidos pelo entendimento construtivista sobre as experiências do usuário na 

metassíntese, manuscrito dois desta tese, que situa a posição de um agente-usuário no espaço 

social e simbólico da relação de EAN, trabalhei na proposta de empreender uma análise 

reflexiva relacional sobre a participação dos agentes-usuários do cenário da APS, dos quais já 

tinha me aproximado, durante a observação sistemática feita em campo no ano 2012, nessas 

duas metrópoles. Naquela época, dei maior ênfase à posição do agente-profissional e à 

compreensão pedagógica sobre a seleção dos temas a serem executados nos grupos 

educativos, a partir das representações sociais. 

Com o auxílio do método comparado, como uma forma de aprofundar nas 

características, nas propriedades e nas variações dentro de sociedades específicas, e junto com 

as coautoras, procurei entender melhor como o educativo para a saúde opera e se incorpora 

nos agentes-usuários? e também como estes se apropriam do educativo? Desta vez, 

vivenciando o serviço em sua plenitude, com suas características administrativas, onde o 

conceito do educativo não se apresenta de forma isolada e evidente, e é preciso dimensioná-lo 

na complexidade multidisciplinar do serviço e do trabalho interinstitucional no território. 

Nesse sentido, ingressou-se no universo social de dois locais, apresentando no manuscrito os 

resultados do uso das ferramentas conceituais de capital simbólico e de habitus de Pierre 

Bourdieu, onde é possível vislumbrar os primeiros arcabouços das expectativas de 

participação nos os locais pesquisados.   
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“Qual é a personagem que estou fazendo?”: o habitus da participação de mulheres nas 

ações educativas de alimentação e nutrição  

na Atenção Primária à Saúde 

 

Resumo 

A educação para a saúde é considerada uma das estratégias na promoção da alimentação 

saudável, mas o entendimento dos seus escopos tende a estar restrito ao sistema de 

classificações do profissional da saúde, recaindo muitas vezes no “victim blaming”, e sem 

incorporar um modelo social. Nossa proposta foi entender a participação dos usuários nas 

ações educativas sobre alimentação no serviço de Atenção Primária à Saúde, em locais 

periféricos de duas metrópoles da América Latina. Propõe-se um estudo qualitativo de 

inspiração etnográfica, com desenho comparado por contraste e sob o paradigma crítico. 

Foram consideradas três etapas: I) trabalho de campo nas metrópoles de São Paulo e Bogotá; 

II) análise, por local, das relações dos usuários com o serviço de Atenção Primária à Saúde, 

considerando faixa etária e tipo de aproximação educativa, e III) comparação entre os 

sistemas de relações, por local. A orientação analítica esteve respaldada no suporte teórico de 

Pierre Bourdieu, empregando as noções de habitus e capital simbólico. Participaram, do 

estudo, 47 mulheres, resultado da realização de doze grupos focais. Encontramos três tipos de 

participação para ambos os locais: “capturadas”, “cativadas” e “céticas”, amparados na 

dimensão do envolvimento. Concluímos que entendendo o habitus de participação e o capital 

simbólico que intercedem as relações educativas, avançamos no sentido de reconhecer a 

necessidade de trabalhar no envolvimento das usuárias dentro da Atenção Primária à Saúde, 

como nível estratégico para os países com alto nível de desigualdade social.   

 

 Descritores: Brasil; Colômbia; atenção primária à saúde; educação em saúde; análise 

qualitativa 
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4.4.1 Prefácio do manuscrito 4 

 

A experiência do trabalho empírico, resultado de um desenho comparado, trouxe 

vivências muito importantes, não só por eu ter ficado ao longo de treze meses circulando em 

dois locais de diferentes cidades, de diferentes países, mas também pela oportunidade de 

vivenciar a execução dos programas ou das estratégias, dentro da rotina dos serviços. Assim, 

os conceitos objeto de estudo deixaram de ser imaculados, para ficarem diluídos dentro dos 

desafios de subsistência e coerência da APS nos locais estudados. 

A densidade analítica requerida para responder ao entendimento das configurações das 

expectativas tornou-se possível em virtude da trajetória feita durante o desenvolvimento da 

pesquisa. Essa procurou problematizar as diferentes posições do agente-usuário, bem como 

pela aproximação às diferentes estratégias analíticas usadas para entendê-lo. A partir do 

primeiro recorte dos achados, desenvolvidos no manuscrito três desta tese, sobre o habitus e o 

capital simbólico dos agentes-usuários, este último manuscrito, com a participação das 

coautoras, apresenta os resultados das análises do trabalho empírico, privilegiando os achados 

obtidos na leitura sob a noção de campo, o que também acionou os discursos de outros 

agentes que compõem o trabalho ao redor da EAN na APS dos locais estudados de São Paulo 

e Bogotá.  
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Para que falar sobre alimentação nos serviços de saúde?: análise Bourdesiana para um 

estudo qualitativo comparado 

 

Resumo  

Os usuários dos serviços de saúde nem sempre acreditam naquilo que lhes é aconselhado. Este 

estudo procurou compreender os processos sociais e institucionais associados às expectativas 

de participação de usuários de ações educativas em alimentação e nutrição, em dois serviços 

de Atenção Primária à Saúde, na periferia de duas metrópoles latino-americanas. Os achados 

derivam de treze meses de trabalho empírico e da análise crítica do discurso. A análise 

apresenta como as características sistêmicas do campo, as relações e as posições dos usuários 

articulam-se com o habitus para gerar as expectativas sobre: a dieta, as explicações e a 

procura por distração. 

 

Descritores: Brasil; Colômbia; expectativas; saúde da população urbana; atenção primária à 

saúde; educação em saúde; análise qualitativa  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente investigação de caráter qualitativo avançou em alguns domínios sobre o 

empreendimento da compreensão dos escopos das ações de EAN para a posição do agente-

usuário, partindo da aproximação à configuração das expectativas de participação. Foi feito 

um delineamento, privilegiando o contexto da América Latina, cuja análise esteve guiada pela 

perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu como suporte para a leitura da dinâmica do 

subcampo disciplinar da nutrição.  

Ao explorar a lógica das relações posicionais que se materializam no formato de guia 

alimentar, nos casos do Brasil e da Colômbia, consagrado, atualmente, como uma das 

principais ferramentas para a comunicação ou educação em alimentação e nutrição, revela-se 

uma sobreposição conflitiva de relações. Isso obedece ao intuito de querer acionar a posição 

de consumidor, dentro das relações do campo da saúde, o que traz sérios desafios para a 

implementação das aspirações do subcampo disciplinar da nutrição, não só pelos conteúdos, 

como também pelo entendimento social e cultural local.  

Um guia que se propõe a ser geral e voltado para a população de um país, no qual o 

cenário dos serviços de saúde constitui um dos principais espaços de difusão, mas que não 

traz mecanismos definidos para seu uso, fornece espaços para imprecisões ideológicas 

importantes. Os profissionais de saúde são encarregados diretamente de assumir o papel de 

tradutores para um agente-usuário com demandas específicas e situações clínicas diversas, 

mas que tendem a manter o habitus prescritivo da saúde. Superar essa situação exige um 

entendimento profundo das posições que o “outro” ocupa, tentado procurar estratégias que a 

tornem possível. Para tanto, a busca por um reconhecimento mais cuidadoso das relações 

posicionais, que não sejam simplesmente a omissão ou a conversão automática do “outro”, 

poderia ajudar a definir melhor as propriedades do cidadão. Isso vai ao encontro de aceitar a 

existência de um usuário latino-americano singular, onde a maioria não conta com um 

reconhecimento de uma cidadania plena, exceto para a cena do consumo. A efetivação de uma 

alimentação saudável ou adequada pelas vias da imposição, apresenta um discurso difuso 

onde não se consideram as racionalidades de escolha alimentar no espaço social e simbólico e 

muito menos, quando resulta da complexidade de entender como funciona o sistema de saúde.  

Em relação à procura do entendimento do agente-usuário no capital científico, gerado 

pela pesquisa qualitativa para o subcampo disciplinar da nutrição, encontra-se uma espécie de 

indicador de sofisticação que, segundo o nível de investimento em pesquisa do país e a 
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consolidação do subcampo disciplinar da nutrição, é possível de atender. Isso acaba sendo 

retratado no caso do Brasil, o país da América Latina que consegue apresentar avanços claros 

no posicionamento do subcampo disciplinar da nutrição, dentro das plataformas 

internacionais, sendo que o compartilhamento das experiências com os outros países da região 

é uma oportunidade de fortalecer progressos no nível dos questionamentos. Ao se comparar 

os dados obtidos em duas metrópoles dessa região, com base na metassíntese, foi possível 

chegar a sete formas de experiência dos usuários na participação de ações educativas: 

questionamento, adversidade, maleabilidade, apoio, impotência, nova construção e rejeição e 

oposição, sendo que, em geral, o agente-usuário reclama do serviço e do profissional por falta 

de investimento em tempo, disposição, escuta ativa e sobre tudo no processo. Esses temas 

precisam também ser entendidos sob a modulação das relações posicionais. No caso de um 

questionamento, a posição de paciente pode se tornar distante de uma posição de cliente, ou 

quando a impotência de um usuário pode ser contrastada com a de um consumidor. Em todo 

caso, os estudos dos quais partem as experiências apresentam que os resultados das 

aproximações educativas trazem casos promissores, mas também casos negativos, todos eles 

com explícita posição educativa, nos quais é preciso aprofundar no entendimento do teor 

social que acompanha o cotidiano dos usuários e com isso obter perguntas e respostas mais 

objetivas dos escopos que são possíveis, dentro do discurso da EAN. Dessa forma, a 

metassíntese possibilitou encontrar preocupações comuns, mas os estudos sobre os usuários 

ainda são poucos, a ponto de limitar os avanços reflexivos que poderiam despontar a partir 

disso. Por um lado, é preciso considerar os desafios para publicar este tipo pesquisa, quando o 

subcampo disciplinar da nutrição prioriza outros métodos e objetos de pesquisa, o que, pela 

concorrência, relega o tema do educativo à marginalidade. Por outro lado, não se nega a 

existência de uma ampla variedade de conquistas da prática, com diversas estratégias e 

aproximações, que não são publicadas em artigos necessariamente.  

Por sua vez, na procura por responder sobre a configuração das expectativas de 

participação do agente-usuário, com base num trabalho empírico comparativo, nos locais de 

periferia de São Paulo e Bogotá, encontrou-se como primeiro desafio a extração de um efeito 

da EAN. A área de nutrição, geralmente, está oculta para os esquemas de percepção dos 

usuários, somado a que a rotina dos serviços tende a demandar lógicas voltadas à velocidade 

da contabilização do número de atendimentos, mais os individuais do que os grupais, o que 

muitas vezes sacrifica a intenção do processo. Considerando que os informantes deste estudo 

foram mulheres usuárias que já tinham participado das ações, muitas vezes, sem sabê-lo, 

demarcou-se que o escopo das experiências de participação estava assinalando o nível de 
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envolvimento, sem conseguir atingir o empoderamento, em ambos os locais estudados. Isso se 

traduz como um achado importante, porque no espaço social e simbólico, a ação educativa 

instalada nos serviços ainda não consegue avançar para a discussão com especificidade nos 

assuntos concernentes às relações das usuárias com a alimentação, perdendo-se nas 

dificuldades das relações com o serviço e com os profissionais de saúde.  

Além disso, segundo os tipos de participação “capturadas”, “cativadas” e “céticas”, 

encontrados no decorrer desse estudo, e suas formas de capital simbólico circulante 

correspondentes, retratou-se que a posição do agente-usuário possui disposições para não se 

deixar dominar pelo campo da saúde, o que muitas vezes está relacionado com altos padrões 

de expectativa para o desempenho do profissional até o ponto de questionar a sua 

credibilidade, além do reconhecimento de que os profissionais que discutem alimentação 

passam a ser previsíveis. Nesse sentido, é preciso evidenciar que existe um desafio na 

abordagem do tema, pois mesmo o serviço pretendendo impor a posição de paciente na 

relação com o profissional de saúde, perde de vista que o agente-usuário também questiona a 

atuação do profissional. Assim, se reflete a necessidade de pesquisar sobre estratégias 

específicas para a temática de alimentação e nutrição que fortaleçam o envolvimento e que 

valorizem o saber profissional, mas sem deixar de lado as inquietações do agente-usuário.  

Não obstante, deve-se destacar que os achados possuem variações em consonância 

com as características dos locais estudados, fato revelador para o entendimento da 

configuração das expectativas de participação do usuário. A possibilidade de instalação de 

processos educativos nos serviços, a integração de um sistema de saúde, a identificação 

simbólica de um local de atendimento próximo à esfera doméstica, a demarcação de 

competências profissionais e o nível de desgaste do profissional interferem na magnitude das 

expectativas sobre a obtenção de uma dieta, sobre a procura de explicações ou simplesmente 

sobre a procura de distração.  

No que se refere à dimensão das instituições, é importante a forma como os sistemas 

de saúde e os programas de governo irão implementar suas ações, sobretudo no cenário da 

Saúde Pública, Saúde Coletiva e da APS na América Latina. Assim, a partir da perspectiva 

dos usuários, a forma como os serviços de saúde se conformam e o modo como os 

profissionais de saúde concretizam a prática clínica perpassam a sua experiência educativa e 

alimentar. Dessa forma, a associação com autores das ciências humanas e sociais para pensar 

a EAN e outros objetos difusos do subcampo disciplinar da nutrição pode contribuir no 

conhecimento, com um melhor nível de precisão que delimite os desafios frente ao 
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questionamento, sem interpretá-lo como nocivo e, sim, como consolidador, o que seria muito 

importante para esse subcampo. 
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GLOSSÁRIO 

 

Agente: surge como uma proposta para superar a noção de sujeito, concebido como estático 

na filosofia do sujeito, na qual pessoas, classes ou instituições entram na disputa de 

um interesse comum, o que faz que atue e lute num campo. Um modelo adequado de 

realidade deve considerar a distância entre a experiência prática dos agentes (que 

ignoram o modelo) e o modelo que permite aos mecanismos, que descreve, 

funcionarem com a inadvertida “cumplicidade” dos agentes. 

Campo: espaço estruturado de posições, cujas propriedades dependem da sua posição e que 

podem ser analisadas independentemente das características dos seus ocupantes. Ele 

impõe uma força específica sobre aqueles que ingressam nele, sendo uma arena de luta 

para os agentes, na intenção de preservar ou desbancar a distribuição de capital 

existente. No campo, descobrem-se lutas entre o novo, que entra, e o dominante, que 

tenta defender o seu monopólio.  

Capital: qualquer recurso efetivo na arena social que possibilita a apropriação de ganhos 

específicos, que vai depender da posição ocupada e de um particular patrimônio de 

capital. Há três espécies fundamentais: o econômico, o cultural e o social.  

Capital cultural: conjunto de prioridades adquiridas pelos indivíduos. Consubstanciam-se 

sob três formas: capital cultural incorporado, correspondente a disposições duráveis do 

organismo, à aquisição de modos potenciais de ação, que requerem um investimento 

pessoal sobre si mesmo; capital cultural objetivado, refere-se a um certo número de 

prioridades definidas em relação à forma anterior e que podem ser associados aos 

suportes materiais, que pressupõe o capital econômico, sendo transmissíveis, porém 

dependente daquele para ser desfrutado, e, por último, o capital cultural 

institucionalizado, como o caso dos diplomas ao se tornarem comprovações de 

competência cultural.   

Capital simbólico: designado como prestígio ou autoridade, é uma forma com a qual se 

revestem realidades objetivas, como por exemplo, títulos ou propriedades, que 

resultam em uma atribuição de encantamento. 

Capital social: vinculação a um grupo que está ligado à posse de uma rede durável de 

relações, podendo ser ou não institucionalizada, de conhecimento ou reconhecimento 

mútuo. Isso possibilita uma troca material e simbólica de onde surge o reconhecimento 

dessa proximidade, considerando que existe conversibilidade com diferentes tipos de 
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capital, com ênfase no capital econômico. Assim, é tributário das instituições, dos 

locais ou das práticas.  

Construtivismo: o conhecimento é sempre uma construção que o sujeito realiza, partindo dos 

elementos de que dispõe e está diretamente relacionado com os conhecimentos 

anteriores. Assim, o ser humano cria e constrói ativamente sua realidade pessoal. 

Disposições: predisposição para agir abertamente, na medida em que se apresente a 

oportunidade, esta surge da supressão do domínio de um determinado hábito.  

Desvelar: termo frequentemente usado na obra de Bourdieu e se refere à ação da ação 

sociológica encarregada de “revelar” e não de denunciar. O uso do termo 

desvelamento é sustentado ao tentar evidenciar aquilo que não se quer saber ou que 

não se quer que se saiba.  

Espaço social: definido pela distinção, é um lugar de coexistência de posições sociais, de 

pontos mutuamente exclusivos, que para seus ocupantes constituem o princípio dos 

pontos de vista. Nele se articulam as posições sociais dos agentes com as disposições 

(habitus) e tomadas de posição (prática). Dependendo da posição que se tem no 

espaço, diferentes espécies de capital são incorporadas, principalmente o capital 

econômico e o capital cultural. A posição no espaço social pode ser localizada pelas 

coordenadas de volume total e composição de capital. Uma terceira coordenada é a 

variação no tempo do dito volume e da dita composição. Isso registra trajetórias no 

espaço social que são chaves para acessar o habitus e revelar a forma na qual se chega 

a ter a posição ocupada no presente. Também o espaço social retraduz o espaço físico, 

assim como acontece nos bairros populares, sendo que as pessoas são caracterizadas 

pelo lugar, pois o espaço social impõe coerções e limitações ao pensamento mais puro.  

Etnografia: método de investigação, usado na antropologia e se baseia no trabalho de campo, 

que por meio de um contato intenso e prolongado, possibilita captar estruturas 

fundamentais de como se organiza a cultura de um grupo. Possui diferentes estilos, 

podendo ser classificada por sua natureza holística, de caráter reflexivo, de uso de 

dados e de produto final. Particularmente, Bourdieu foi precursor em desenvolver a 

etnografia multissituada para o controle da construção do objeto de pesquisa, na qual 

há uma transferência metódica de esquemas conceituais e resultados empíricos.  

Expectativa: exigência sobre o mundo, que junto com as disposições dos agentes, cria uma 

experiência. Ela surge do resultado de uma contingência social e cultural que vai 

depender de um entendimento de mundo, junto com a forma em que os contextos 

sociais se relacionam, o que também incorpora a posição em termos políticos e 
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históricos. O seu uso, nos serviços de saúde, tem servido para a avaliação da 

qualidade, sendo parte dos modelos de avaliação de satisfação.  

Habitus: conceito usado por Aristóteles (Hexis), Hegel, Weber, Durkehiem, Mauss e 

Hurssell. Corresponde a um sistema de disposições que está englobado no espaço 

social, associado a uma tomada de posição sobre o mundo físico e social. Nele estão 

inscritos os esquemas de percepção, de apreciação e de ação que fundamentam as 

relações de conhecimento e reconhecimento sobre o conjunto de evidências 

partilhadas, o senso comum. O habitus se manifesta nas exposições orais, nos contatos 

com os outros, no aspecto físico e, até mesmo, na postura.  

Hermenêutica: arte do entendimento, para o qual é preciso um estranhamento do que 

acontece, centrando sua atenção em realizar perguntas, o que constitui sua essência. 

No caso da hermenêutica filosófica, ela corresponde a processos interpretativos sobre 

os entendimentos humanos possíveis. Já na proposta de Gadamer, a compreensão é a 

noção central do seu pensamento, o que não se constitui apenas como uma objetivação 

do objeto, requer um movimento de pertencimento do sujeito ao pertencer àquilo que é 

compreendido.  

Grau de autonomia: capacidade que se atinge para se isolar de influências externas e manter 

os próprios critérios de avaliação sobre e contra os campos vizinhos, como é o caso de 

manter uma originalidade científica em contraposição a um ganho comercial.  

Interacionismo simbólico: abordagem nas linhas de pesquisa sociopsicológica e sociológica. 

A influência é um dos mais importantes elementos na compreensão do comportamento 

humano, das interações e dos processos. Para alcançar uma compreensão do processo 

social é necessário conhecer os significados que são experimentados pelos 

participantes de um contexto.   

Objetivismo: admite que a existência de uma a realidade social consiste em um conjunto de 

relações e forças que se impõem sobre os agentes, de forma independente da sua 

consciência e da sua vontade. Esta orientação guia os entendimentos que a ciência 

imprime, com bastante lógica, sobre as representações comuns do mundo social.     

Paradigma: conjunto de interpretações e noções científicas básicas que guiam a ação no 

processo de investigação, em uma comunidade científica. O paradigma pode ser 

categorizado pela forma como os pesquisadores respondem às questões ontológicas, 

epistemológicas e metodológicas, traduzindo-se numa estrutura conceitual, constituída 

por metodologias e teorias.  
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Senso comum: produto das disposições e formas de pensamentos construídos pelo poder 

dominante, em especial pelo Estado. Pelo senso comum, o habitus se constrói para 

uma atuação adequada, sem ter que executar uma imposição explícita.  

Subjetivismo: a realidade está em função de inumeráveis atos de interpretação, sendo que as 

pessoas constroem linhas significativas, reduzindo a realidade social às 

representações. 

Violência simbólica: é um tipo de dominação exercida na obscuridade do habitus, na qual os 

dominados contribuem para construí-la. Não se supera apenas com a tomada de 

consciência, pois tem uma dupla naturalização com inscrição social nas coisas e nos 

corpos.  
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ANEXOS  

ANEXO 1. Parecer da Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO 2. Conceito do comitê de ética da Secretaria Distrital de Saúde de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

199 

 

ANEXO 3. O parecer da Organização Social de Saúde  
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APÊNDICES  

APÊNDICE 1. Protocolo da Fase A da metassíntese 

 

 O usuário na educação alimentar e nutricional na América Latina: uma metassíntese qualitativa interpretativa  

 
 

PRÓTOCOLO DE AVALIAÇÃO  

FASE-A. IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DA AMOSTRA 

 

 

Objetivo: integrar a interpretação dos resultados qualitativos sobre os usuários que participam de 

estratégias de educação alimentar e nutricional, na perspectiva da área da saúde no contexto da América 

Latina.  

 

Pergunta: 1. Descrever como é a participação de usuários nas abordagens educacionais? 2. Entender quais 

são as experiências educacionais dos usuários? 

 

Os critérios de inclusão de pesquisa foram:  

a) artigos digitais com descrição sobre ações de educação alimentar e nutricional*, incluindo ações ou 

programas que tenham como temas a alimentação e a nutrição;  

b) publicados em espanhol, português ou inglês;  

c) que usassem métodos qualitativos em sua totalidade ou em parte;  

d) que incluíssem a perspectiva do usuário/cliente/paciente/educando/ consumidor;  

e) que se encontrassem dentro do paradigma construtivista, hermenêutico ou interpretativo;  

f) pesquisas desenvolvidas em países da América Latina; e 

g) período de publicação entre 2006-2015.  

 

Os critérios de exclusão foram:  

a) que não fossem de intervenção ou acompanhamento;  

b) que correspondessem a estudos sobre a perspectiva do profissional apenas, já seja da saúde ou do ensino;  

c) que correspondessem a uma revisão;  

d) que fossem de comunidade latina residente fora de países da América Latina. 

 

 

Esclarecimento de conceitos:  

*A definição de “educação alimentar e nutricional” é de ampla aplicação, pois não se restringe aos estudos 

feitos pela disciplina da nutrição. Essa incorpora abordagens diferentes das clássicas que vão desde o 

marketing, aspectos culturais ou abordagens até outras disciplinas, mais relacionadas com a saúde. Inclui 

também as abordagens no contexto da escola, da universidade, da comunidade, do centro de saúde ou da 

clínica.   

 

FASE-A. IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DA AMOSTRA 

Tomando como base o texto de Hannes (2011), farei um breve resumo dos elementos chaves focados na 

avaliação crítica da pesquisa qualitativa. Existe um debate sobre o uso de conceitos como “validade” e 

“confiabilidade” a serem aplicados na pesquisa qualitativa e como esses poderiam ser apreciados. Alguns 
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pesquisadores afirmam que se deve estabelecer a validade da pesquisa qualitativa, a sua confiabilidade e a 

sua objetividade. Outros destacam a pertinência de um ajuste desses conceitos para atender melhor o 

projeto de pesquisa qualitativa.  

Em consequência, os instrumentos de avaliação crítica podem se diferenciar nos critérios. Alguns 

desses instrumentos são considerados como parte do processo de exploração e interpretação em pesquisa 

qualitativa. Há também uma referência à descrição do uso de uma abordagem de “sinal para ruído”, para 

equilibrar as falhas metodológicas de um estudo e a relevância das descobertas e conclusões em que 

contribui. 

Outros pesquisadores não reconhecem o valor da avaliação crítica da pesquisa qualitativa, 

afirmando que essa sufoca a criatividade. Todos esses pontos de vista têm alguma base para considerar 

certas abordagens bem sucedidas no posicionamento da pesquisa qualitativa, como aquela que pode 

produzir uma contribuição válida, fiável e objetiva para a síntese de evidências. Assim, seguindo essas 

normas, talvez apresente maior potencial para que a pesquisa seja aceita, por parte da produção de revisões 

Cochrane. De fato, Cochrane recomenda uma ferramenta específica para avaliar o risco de viés em cada 

estudo incluído na revisão de intervenção. Um processo que é facilitado mediante a utilização de 

instrumentos de avaliação sobre as peculiaridades do desenho do estudo e, na medida em que apresenta 

resultados, os estudos são incluídos. 

Existem quatro possibilidades de fazer uso de pesquisa qualitativa, no âmbito das revisões, para a 

intervenção de Cochrane: 

 

1. O uso de pesquisa qualitativa, para definir e refinar perguntas de revisão Cochrane (revisões de 

informação). 

2. O uso da pesquisa qualitativa, procurando evidências, sem a eficácia (revisões de comentários). 

3. O uso dos resultados derivados de uma busca especificamente qualitativa e as evidências 

relacionadas às perguntas sobre eficácia (extensão das revisões). 

4. Realização de uma síntese evidência qualitativa para abordar outras questões mais do que eficácia 

(revisões suplementarias).  

 

Na proposta de avaliação crítica, as possibilidades acima se aplicam a todas. 

 

Critérios essenciais  

A avaliação crítica consiste em uma avaliação sistemática, para examinar os processos de evidências das 

pesquisas e avaliar validade, resultados e relevância, antes de usar a evidencia para construir um novo 

conhecimento.  

Para compreender a terminologia de termos, Lincoln & Guba (1985) propõem alguns critérios 

(Tabela 1), que auxiliam o entendimento, fazendo uso da equivalência que guardariam com a tradição 

quantitativa, mantendo uma congruência na intenção de significados relevantes aos principais aspectos. 

 

 

Tabela 1. Critérios para avaliar criticamente os resultados da pesquisa qualitativa. 

Aspecto Termo qualitativo Termo quantitativo 

Valor de verdade Credibilidade Validade interna 

Aplicabilidade „Transferibilidade‟ Transferência Validade externa ou generalização  

Consistência Confiabilidade  Confiança  

Neutralidade „Confirmabilidade  Objetividade 

 

 

A Tabela 1 descreve alguns dos principais elementos a serem considerados, no entanto, o conceito 

de “confirmabilidade” pode não se aplicar a abordagens inspiradas pela fenomenologia ou pelos 

paradigmas críticos, onde a experiência do pesquisador torna-se parte dos dados, como afirma Morse 
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(2002). A escolha dos instrumentos de avaliação crítica deve, preferencialmente, ser inspirada por um 

conceito multidimensional de qualidade na pesquisa, além do rigor metodológico 

Algumas técnicas de avaliação, para serem aplicadas a um determinado conjunto de desenhos de 

pesquisa qualitativa, incluem: 

 Avaliar credibilidade: avalia o ajuste que a apresentação de dados deve manter com os pontos de 

vista dos participantes estudados, assim os resultados serão verdadeiros. As técnicas de avaliação 

incluem: ter auditores externos para validar os resultados pelos participantes; esclarecimento por 

pares; atenção aos casos negativos; a análise independente dos dados, por mais de um pesquisador; 

citações literais; a observação persistente; entre outros. 

 Avaliar “transferibilidade”: avalia que os resultados da investigação sejam transferíveis para outros 

contextos específicos. As técnicas de avaliação incluem: fornecer detalhes dos participantes do 

estudo, para permitir que os leitores conheçam informações valiosas sobre os grupos-alvo do 

estudo; fornecer descrições densas do contexto, a demografia, a recepção; entre outros. 

 Avaliar confiabilidade: avalia se o processo de pesquisa é lógico, rastreável (claro) e documentado. 

Em especial sobre os métodos e as decisões tomadas pelos investigadores. As técnicas de avaliação 

incluem: avaliação pelos pares; interrogatórios; trilhas de auditoria; triangulação no contexto da 

utilização de diferentes abordagens metodológicas, para olhar para o tema da pesquisa; a 

reflexividade, para manter em conta a autocrítica do processo de investigação; o cálculo de acordos 

“inter-rater”; entre outros. 

 Avaliar “confirmabilidade”: avalia até que ponto os resultados são qualitativamente passíveis de 

confirmação, mediante a análise que está sendo fundamentada nos dados e mediante análise de 

auditoria. As técnicas de avaliação incluem: a avaliação dos efeitos do pesquisador, durante todas 

as etapas do processo de investigação; a reflexividade; o fornecimento de informação do 

pesquisador; a educação; a perspectiva; a escola de pensamento; entre outros. 

 

Os critérios enunciados podem gerar uma compreensão do que um estudo qualitativo deve ser 

capaz de alcançar. Não obstante, um estudo pode ser considerado, por ter seguido os procedimentos 

adequados para uma abordagem particular, ainda podem sofrer de má interpretação e oferecer pouco 

conhecimento sobre o fenômeno em questão. Em contrapartida, outro estudo pode ser falho em termos de 

transparência de procedimentos metodológicos e ainda oferecer uma atraente, vívida e perspicaz narrativa, 

baseada nos dados (Dixon-Woods et al, 2004). Definir falhas fatais e equilibrar a avaliação, em relação ao 

peso de uma mensagem, continua sendo um exercício difícil na avaliação dos estudos qualitativos. Como 

na pesquisa quantitativa, falhas fatais podem advir do desenho ou método específico escolhido (Booth, 

2001). Esse problema requer mais pesquisas. 

 

Etapas na avaliação da qualidade 

Debates, no campo da avaliação de qualidade dos projetos de pesquisa qualitativa, estão centrados em torno 

de uma abordagem mais teórica, quando comparado à avaliação da adequação técnica de um projeto de 

pesquisa. Critérios baseados em abordagens técnicas oferecem vantagens significativas sobre o julgamento 

intuitivo. Evidências indicam que as abordagens, como lista de verificação, são capazes de promover a 

concordância entre os revisores (Dixon-Woods, 2007). No entanto, estes instrumentos de avaliação podem, 

com maior sucesso, dar uma explicação clara do porquê certos trabalhos foram excluídos. Dado o fato de 

que poucos estudos são completamente livres de falhas metodológicas, ambas as abordagens, 

provavelmente, podem se complementar. 

Três fases distintas podem ser identificadas em um exercício de avaliação da qualidade: filtragem, 

avaliação técnica e avaliação teórica. A primeira fase requer que os critérios de inclusão sejam detalhados 

e não exige conhecimentos específicos. A experiência necessária para as próximas duas etapas variam entre 

um entendimento básico de critérios qualitativos, para ser capaz de avaliar criticamente os estudos, até um 

nível mais avançado de conhecimento teórico sobre determinadas abordagens utilizadas. 

 Filtragem: é sugerido incluir pesquisas qualitativas de estudos empíricos, com uma descrição da 

estratégia de amostragem dos procedimentos de coleta de dados e do tipo de análise dos mesmos. 
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Isto deve incluir a metodologia escolhida e os métodos ou técnicas de pesquisa utilizados, o que 

facilita o uso sistemático da avaliação crítica, bem como um processo de avaliação mais 

paradigmático.  

 Avaliação técnica: instrumentos de avaliação crítica devem ser considerados como uma ferramenta 

técnica para auxiliar a avaliação dos estudos que entram na amostra. Isso ajuda na procura de 

indicações relacionadas aos métodos ou à seção de discussão que contribuem para o nível de 

solidez metodológica do estudo. Os critérios incluem: a adequação do projeto de pesquisa para 

atender os seus objetivos, o rigor da coleta de dados e da análise, a estratégia de amostragem 

precisa, claras declarações de descobertas, representação exata das vozes dos participantes, esboço 

de influências potenciais dos pesquisadores, supostos de fundo, o valor da possibilidade de 

transferência do projeto de pesquisa, entre outros; embora não estejam limitados a esses. Para este 

tipo de avaliação, é necessário ter uma compreensão geral dos critérios qualitativos.  

  Avaliação teórica: além de avaliar o cumprimento dos critérios técnicos, é sugerida uma 

abordagem posterior, com foco no paradigma de pesquisa utilizado e sua relação com os resultados 

apresentados. Embora alguns instrumentos de avaliação crítica integrem critérios relacionados com 

quadros teóricos ou paradigmas, a maioria deles é pragmático. Portanto, outros critérios devem ser 

considerados, como por exemplo: incluir uma avaliação da coerência metodológica ou a 

congruência entre os paradigmas que norteiam o projeto de pesquisa; a metodologia e os métodos 

escolhidos; a postura analítica e a posição teórica; a capacidade de resposta do investigador; a 

abertura e a verificação, referente à verificação sistemática; a confirmação do ajuste entre os dados 

recolhidos e o trabalho conceptual de análise e a interpretação (Morse et al, 2002). Para este tipo 

de avaliação completa, faz-se necessário um conhecimento mais aprofundado das abordagens de 

pesquisa qualitativa. Portanto, é recomendável que um pesquisador, com experiência nesse tipo de 

pesquisa, possa guiar os outros através do processamento da avaliação crítica. Especialistas em 

metodologias podem ter informações valiosas sobre potenciais rumos não identificados com 

facilidade. Deve ser mencionado que, embora a necessidade de uma entrada paradigmática, ela 

pode depender do tipo de síntese escolhido. 

 

Instrumentos para facilitar a avaliação crítica  

Uma gama de instrumentos de avaliação e de quadros está disponível para uso, na avaliação da qualidade 

da pesquisa qualitativa. Alguns são genéricos, sendo aplicáveis a quase todos os desenhos de pesquisa 

qualitativa; outros foram desenvolvidos especificamente para esse uso, com certos métodos ou técnicas. Os 

instrumentos também variam no que diz respeito aos critérios usados para orientar o processo de avaliação 

crítica. Alguns estão focados nos aspectos paradigmáticos, relacionados com a pesquisa qualitativa, outros 

tendem a concentrar-se mais na qualidade dos relatórios do que em fundamentos teóricos. Quase todos eles 

tratam da credibilidade, em certa medida. 

 

Instrumentos 

O primeiro instrumento (Tabela 2) é a identificação do artigo mediante leitura na integra:  

 

Tabela 2. Instrumento de coleta de dados. 

Aspecto Descrição 

Título do artigo Preenchido previamente  

Subárea  Preenchido previamente 

País onde foi realizada a pesquisa Preenchido previamente 

Ano de publicação  Preenchido previamente 

Idioma Preenchido previamente 

Base de dados de origem Preenchido previamente 

Autores  

Objetivos  

Participantes  

Fundamentação teórica  

Métodos de coleta  
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Métodos de análise de dados  

Principais resultados  

Limitações  

Papel do pesquisador  

Observações   

 

O instrumento de avaliação de qualidade a ser utilizado é uma adaptação do EPPI-reviewer 

developed by the EPPI Centre, United Kingdom, que faz parte de um software que elabora revisões desta 

natureza. Este instrumento aparece citado em Harden, Brunton, Fletcher, & Oakley (2009). No nosso caso, 

faremos de uma forma mais artesanal.   

O instrumento contempla 13 critérios para auxiliar o avaliador a definir o grau que os achados do 

estudo representam, precisamente, as perspectivas e as experiências dos usuários. A avaliação final é 

classificada em três categorias de qualidade:  

 Alta qualidade (reúnem 10 ou mais critérios); 

 Qualidade média (aqueles que reúnem de 7a 9 critérios) e 

 Baixa qualidade (aqueles que satisfazem ao menos 7 critérios). 

 

 

Critérios aplicados para avaliar a qualidade dos estudos qualitativos 

 

Qualidade do artigo  

1. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 

2. Apresentou uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 

3. Apresentou uma descrição adequada da amostra e dos métodos pelos quais essa foi identificada e 

recrutada? 

4. Apresentou uma descrição adequada dos métodos utilizados para a coleta de dados? 

5. Apresentou uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados? 

6. Teve coerência entre o paradigma ou teoria, o método e as técnicas utilizadas na pesquisa?  

 

Uso de estratégias para aumentar a confiabilidade e a credibilidade 
7. Houve tentativas para estabelecer a fiabilidade dos instrumentos de coleta de dados (por exemplo, 

o uso de guias de entrevista)? 

8. Houve tentativas de estabelecer a validade dos instrumentos de coleta de dados (por exemplo, com 

entrevistas-piloto)? 

9. Houve tentativas para estabelecer a fiabilidade dos métodos de análise de dados (por exemplo, 

através da utilização de codificadores independentes)? 

10. Houve tentativas de estabelecer a validade de métodos de análise de dados (por exemplo, procurar 

por casos negativos)? 

 

Quanto às conclusões do estudo, refletiu perspectivas e experiências dos usuários? 
11. Será que os métodos de coleta de dados foram adequados para ajudar aos usuários a expressarem 

os seus pontos de vista? 

12. Será que o estudo utilizou métodos adequados para garantir que a análise dos dados fosse 

fundamentada nos pontos de vista dos usuários? 

13. Será que os usuários estiveram envolvidos ativamente na realização do estudo?  

 

 

 

Recomendações  

 Leitura do artigo de Harden (2009) e de Aguirre & Bolton (2013) que estão na biblioteca, em 

“bibliografia para procedimento”. Também dar uma olhada na dissertação de Nora, 2012 que está 

na pasta de revisões sistemáticas em América Latina (no Moodle).  

 Ativar a conta no Mendeley: https://www.mendeley.com/join/ 

 

 

https://www.mendeley.com/join/
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Comentários finais  

O protocolo procurou revisar o que tinha sido mencionado no convite de participação: 

 

“Corresponde à revisão dos artigos a serem incluídos no estudo. Portanto, o que se procura aqui, é 

identificar a intensidade da descrição (filtragem); a coerência metodológica (avaliação técnica, 

incluindo credibilidade e confiança); a transição analítica (“confirmabilidade”); a conexão teórica 

(avaliação teórica) e relevância heurística (“tranferibilidade”). Tudo isso está baseado em um protocolo 

de avaliação, sendo cada artigo avaliado por dois pesquisadores. No caso de surgir qualquer diferença nos 

resultados da mesma, propõe-se uma discussão para eliminá-la e, se não houver acordo, convidar-se-á um 

terceiro avaliador. 

O trabalho envolve a leitura do artigo, em formato pdf, com destaque das partes importantes e o 

preenchimento de um instrumento de avaliação de qualidade. Em caso de discrepância com o outro 

avaliador, precisa-se de disposição para argumentar e discutir a avaliação”. 

 

Referência 
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Harden A, Harris J, Lewin S (Ed.), Supplementary Guidance for Inclusion of Qualitative Research in 
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handbook-guidance 
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APÊNDICE 2. Protocolo da Fase B da metassíntese 

 
 

 O usuário na educação alimentar e nutricional na América Latina: uma metassíntese qualitativa interpretativa  

 
 

PRÓTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

FASE-B. EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

 

Objetivo: integrar a interpretação dos resultados qualitativos sobre os usuários que participam de 

estratégias de educação alimentação nutricional a partir da perspectiva da área da saúde no contexto da 

América Latina.  

 

Pergunta: 1. Descrever como é a participação de usuários nas abordagens educacionais? 2. Entender quais 

são as experiências educacionais dos usuários? 

 

Os critérios de inclusão de pesquisa foram:  

a) Artigos digitais com descrição sobre ações de educação alimentar e nutricional*, incluindo ações 

ou programas que tenham como temas a alimentação e a nutrição;  

b) publicados em espanhol, português ou inglês;  

c) que usem métodos qualitativos em sua totalidade ou como parte;  

d) que incluam a perspectiva do usuário/cliente/paciente/educando/ consumidor;  

e) que se encontrem dentro do paradigma construtivista, hermenêutico  ou interpretativo;  

f) pesquisas desenvolvidas em países da América Latina; e 

g) período de publicação entre 2006-2015.  

 

Os critérios de exclusão foram:  

a) que não seja de intervenção ou acompanhamento;  

b) que corresponda a estudos apenas sobre a perspectiva do profissional, já seja da saúde ou do ensino;  

c) que corresponda a uma revisão;  

d) que seja de comunidade latina residente fora de países da América Latina. 

 

 

Esclarecimento de conceitos:  

*A definição de “educação alimentar e nutricional” é de ampla aplicação, pois não se restringe aos estudos 

feitos pela disciplina da nutrição. Essa incorpora abordagens diferentes às clássicas que podem ser desde o 

marketing, aspectos culturais ou abordagens desde outras disciplinas, mas relacionadas com saúde. 

Também inclui as abordagens no contexto da escola, da universidade, da comunidade, do centro de saúde 

ou da clínica. 

 

Descrição dos resultados até o momento 

Durante um período de quatro meses, o primeiro autor fez a seleção dos artigos achados em catorze bases 

de dados, com base na leitura dos títulos e resumos, sistematizada em uma ficha de identificação (Tabela 

1). Quando necessário, o artigo foi lido na integra para conferir os critérios de inclusão/exclusão, focando 

principalmente no local de desenvolvimento da pesquisa. Posteriormente, foram identificadas as duplicatas 
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(117 artigos). Assim, ficou uma base de dados com 916 artigos, onde apenas 57 deles atingiram os critérios 

de inclusão/exclusão: 32 em português, 16 em espanhol e 9 em inglês. 

 

Tabela 1. Bases de dados e registros de pesquisa. 2016 

Região Base ou plataforma de dados/país 

ou organização de origem 

Artigos 

encontrados 

Artigos pré-

selecionados 

Data da 

busca 
América Latina Lilacs (OPAS) 179 17 Junho 2016 

Redalyc (México) 143 10 Junho 2016 

Scielo (Brasil) 40 5 Maio 2016 

Biblats (México) 39 3 Abril 2016 

Imbiomed (México) 22 2 Abril 2016 

Estados Unidos 

e Europa 

Eric (USA) 243 0 Maio 2016 

Web of Science (USA) 155 22 Junho 2016 

Pudmed (USA) 140 9 Maio 2016 

Socio-index-Ebsco (USA) 82  Maio 2016 

Embase-Elsevier  

(Países baixos) 

41 3 Maio 2016 

Scopus-Elsevier  

(Países baixos) 

34 9 Maio 2016 

Sociological abstracts-Proquest (USA) 32 2 Maio 2016 

PsycNET-APA (USA) 7 0 Maio 2016 

Total 1033 72 Maio/Junho 

2016 

 

Como pré-requisitos, os avaliadores teriam de ser profissionais da área da nutrição e atuantes em 

pesquisa qualitativa e em educação alimentar e nutricional. A dinâmica de trabalho seguiu o modelo de 

colaboração hierárquico, no qual o pesquisador principal assume a maioria das responsabilidades 

associadas com o desenho da pesquisa e dos resultados (Patterson, 2001).  

Na fase A, foi feita a identificação detalhada da amostra de artigos, com uma duração total de 19 

semanas. A leitura em profundidade de cada artigo foi realizada por dois avaliadores, independentemente, 

sendo definidas duplas por idioma, com a intenção de fazer uma ficha de caracterização do artigo. Esta 

contemplou: objetivos, participantes, fundamentação teórica, métodos de coleta, métodos de pesquisa, 

principais resultados, limitações, papel do pesquisador, os motivos que fundamentam que o artigo passe 

para a seguinte fase e observações.    

A fase A também contemplou o preenchimento de uma ficha de avaliação de qualidade, 

considerando o mencionado por Lincoln & Guba (1985) e Hannes (2011), para identificar a intensidade da 

descrição (filtragem), a coerência metodológica (avaliação técnica, incluindo credibilidade e 

confiança), a transição analítica (“confirmabilidade”), a conexão teórica (avaliação teórica) e 

relevância heurística (“tranferibilidade”).  

Nesse sentido, fez-se uma adaptação do EPPI-reviewer developed by the EPPI Centre, United 

Kingdom, instrumento de avaliação de qualidade, citado por Harden, Brunton, Fletcher, & Oakley (2009). 

A adaptação do EPPI contempla 13 critérios, para auxiliar o avaliador a definir o grau que os achados do 

estudo representam, precisamente, as perspectivas e as experiências dos usuários. A avaliação final é 

classificada em três categorias de qualidade: alta qualidade (reúnem 10 ou mais critérios); qualidade média 

(aqueles que reúnem de 7 a 9 critérios) e baixa qualidade (aqueles que satisfazem ao menos de 7 critérios). 

Dessa forma, levou-se em consideração que o artigo atendesse o paradigma de interesse e também 

alcançasse pelo menos a qualidade média.   

Cada artigo foi avaliado por dois pesquisadores. Em caso de encontrar uma diferença nos 

resultados das avaliações, houve um espaço de argumentação, por escrito, e aconteceu uma comparação, 

não chegando a um acordo, um terceiro avaliador foi convidado para se tomar a decisão final. As bases de 

dados e fichas foram desenhadas no programa Microsoft Excel.  

Finalmente, na fase A se chegou a uma amostra de 20 artigos (Tabela 2): 11 em espanhol, 8 em 

português e 1 em inglês. Com relação aos países, ingressaram na amostra: 8, do Brasil; 5, do México; 4, da 

Colômbia; 1, da Argentina, e 1, do Chile.  
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FASE-B. EXTRAÇÃO DE DADOS 

A fase B deixa de ser estruturada, uma vez que o procedimento anterior teve maior ênfase sobre o aspecto 

“sistemático” da revisão. Agora, os avaliadores terão acesso, via Moodle, às planilhas de avaliação 

preenchidas, sendo esse o ponto de partida para esta fase. A proposta deste protocolo é que todos 

participem da sua construção, quer dizer, ao final dessa etapa, teremos uma versão do que foi feito em 

conjunto. 

Insisto na importância de levar em conta os critérios essenciais colocados no protocolo anterior, de 

modo que todos nós tenhamos em mente os critérios de credibilidade, “transferibilidade”, confiabilidade e 

“confirmabilidade”. Menciono isso porque, embora nós avancemos para uma fase de revisão exaustiva, 

podemos achar que nem todos os artigos selecionados, até agora, apresentem essas quatro características. 

Ou também pode acontecer que não correspondam ao paradigma de interesse ou, ainda, sejam trabalhos 

mais descritivos do que interpretativos, motivos pelos quais podemos removê-los da amostra, caso 

julguemos necessário. 

O que pretendo é que, a partir das experiências de todos, proponhamos que tipo de triangulação 

pode ser feita, com base nos resultados que temos obtido com os artigos.  Neste sentido, devemos criar um 

instrumento de extração de dados, para construir o corpus de resultados. 

Esta fase contará com dois grupos, divididos por idioma: espanhol e português, o que não implica 

necessariamente que os avaliadores permaneçam apenas em um deles, mesmo porque temos colegas 

bilíngues e trilíngues, inclusive para resolver o caso do artigo em inglês, que se manteve na amostra. 

Para inaugurar esta fase de extração de dados, podemos avançar, durante as duas primeiras 

semanas, no preenchimento da ficha sobre os temas abordados originalmente nos resultados dos artigos, no 

programa Excel. Para isso, cada um dos avaliadores deverá preencher a ficha com o número de artigos que 

avançaram para esta fase. Com isso, nos aprofundamos nos resultados obtidos, pretendendo fazer propostas 

e participando também no fórum, via Moodle, em torno do artigo de Aguirre & Bolton (2013), que nos 

serve de passaporte para a apropriação do método. O que se espera é que cheguemos a uma forma de 

recategorização dos achados.  

 

Recomendações  

 Leitura sobre triangulação: Figaro (2014) y Benavides & Gómez-Restrepo (2005). Em seção da 

biblioteca no Moodle: “Epistemiologias, paradigmas e teorias” 

 Leitura sobre a extração de dados: Aguirre & Bolton (2014); Maleku & Aguirre (2014) y Aguirre 

& Bolton (2013).  Em seção da biblioteca no Moodle: “Suporte para procedimentos” 
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Tabela 2. Estudos incluídos na amostra. 2016 

N
0 

Autores Localização 

geográfica 

Idioma Objetivo Desenho e fundamentação 

teórica 

Tamanho da 

amostra 

1 Trujillo JI et al., 

2015 

 

 

Colômbia Espanhol Compreender os significados do aleitamento 

materno para as mães educadoras comunitárias 

num programa nacional de Atenção à Família, 

Entrevistas semiestruturadas, 

em grupo e individuais. 

Investigação etnográfica com 

perspectiva hermeneútica. 

9 mães educadoras 

2 Barrios MEB 

Acosta JGD & 

Koller SH, 2013 

Colômbia Espanhol Descrever e analisar a experiência de meninos e 

meninas que convivem em um ambiente com 

HIV/SIDA e a atenção dos profissionais da saúde. 

Etnografia: trabalho de campo, 

entrevista semiestruturada, 

grupos focais. Análise 

documental 

15 meninos e 16 

meninas  

3 Benjumea MV, 

Falla NC &Jurado 

L, 2013 

Colômbia  Espanhol Identificar os conhecimentos e práticas de 

gestantes e cuidadores de bebês até dois anos, 

sobre aleitamento materno, residentes em cinco 

municípios caldenses, com as maiores taxas de 

mortalidade materna e prevalência debaixo peso 

no nascimento, em 2011. 

Grupos focais, entrevistas. 

Enfoque hermenêutico  

31 gestantes, 90 

madres lactantes y 

14 cuidadores 

4 Ávila GMS et al., 

2013 

México Espanhol Explorar a percepção das barreiras pessoais  e 

sociais ao tratamento de pessoas com doenças 

crônicas: diabetes e hipertensão. 

Entrevistas semiestruturadas e 

grupo focal. Paradigma 

interpretativo. 

6 pessoas com 

diabetes, 

hipertensão 

5 Castro-Sanchez 

AE e Avila-Ortíz 

MN 

México Inglês Descrever mudanças no comportamento 

alimentar e analisar as percepções sobre a dieta 

para o tratamento da diabetes. 

Entrevista semiestruturada. 

Usou-se o conceito de trajetória 

de Corbin e Strauss para a 

interpretação dos estágios de 

mudança de comportamento. 

45 indivíduos com 

diabetes 

6 Cruzat CM et al., 

2013 

Chile  Espanhol Descrever os aspectos identificados como 

facilitadores da realização de uma Aliança 

Terapêutica (AT) positiva, a partir da perspectiva 

de pacientes com anorexia. 

perspectiva de pacientes con anorexia nerviosa y 

sus respectivas terapeutas. 

Entrevista, análise relacional. 

Não fica clara a fundamentação 

teórica. 

2 pacientes com 

anorexia nervosa 

7 Yonamine GH et 

al., 2013 

Brasil  Português Compreender as percepções de familiares de 

crianças e adolescentes com alergia à proteína do 

leite de vaca em relação à doença e seu 

tratamento. 

Entrevista semiestruturada, 

análise de conteúdo de Bardín. 

Não fica clara la 

fundamentação teórica.  

9 familiares 

cuidadores 

8 Barros CS et al., Brasil  Português Compreender os significados sobre a vivência do Entrevista semiestruturada. Uso 8 mães enfermeiras 
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2012 aleitamento materno entre as enfermeiras da área 

materno-infantil. 

da teoria das representações 

sociais 

9 Herkovits D, 

2012 

Argentina Espanhol  Analisar as expressões locais da medicalização, 

no cenário da vida cotidiana; as respostas dos 

grupos sociais envolvidos; os potenciais efeitos 

dessa sobre a construção dos espaços 

terapêuticos, e seu impacto na produção de 

subjetividades 

Etnográfico. Processo de 

interpretação teórica 

metodológica.  

15 lugares em 

situação de pobreza 

e pobreza extrema  

10 Ribero AG et al., 

2012 

Brasil  Português Analisar a importância, a efetividade e as 

limitações de estratégias de educação em saúde, 

relacionadas às orientações dietéticas, no 

enfrentamento da problemática da adesão ao 

tratamento da HAS, no contexto do Programa de 

Saúde da Família (PSF). 

Grupos focais e entrevistas 

individuais. Uso interpretativo 

que tem como referência 

Minayo (2005) e Bardin 

(2004). Não fica clara a 

fundamentação teórica. 

7 mulheres, entre 

45 e 60 anos, com 

diagnóstico de 

HAS 

11 Cartas-

Fuentevilla G, 

Mondragón-Ríos, 

RAG y Del 

Carmen G, 2011 

México Espanhol Compreender o papel da formação de redes de 

apoio familiares, institucionais e amigos para 

mulheres diabéticas. 

Historias de vida. Não fica 

clara a fundamentação teórica. 

4 mulheres 

diabéticas 

12 García LFZ &   

Restrepo SLM, 

2011 

Colômbia Espanhol Descrever aas percepções e as rotinas do cuidador 

primário informal familiar, em relação à 

alimentação e nutrição de crianças com paralisia 

cerebral (PC), residentes em Itagüí, Antioquia. 

Entrevistas semiestruturadas.  

Paradigma interpretativo. 

30 indivíduos 

cuidadores  

13 Peixoto JBS et 

al., 2011 

Brasil  Português Investigar os significados do PBF para seus 

beneficiários, acompanhados e atendidos na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), de Campina 

Grande (PB) 

Entrevista, análise de conteúdo 

segundo Bardín. Não fica clara 

a fundamentação teórica.  

24 mulheres 

usuárias de PBF 

14 Giaretta AG e 

GhiorziII 

AR,2010 

 Brasil  Português Desenvolver uma sistematização metodológica de 

educação nutricional no processo de 

ressignificação do ato de comer, das famílias com 

pessoas com Síndrome de Down que participaram 

de uma prática de cuidado nutricional, 

despertando para a importância da autonomia e 
da independência relativa de cada um na escolha 

alimentar. 

Escuta e observação sensível, 

diário de campo, entrevista 

gravada e atividades lúdicas. 

Usa a história de vida. Baseado 

no interacionismo simbólico. 

5 famílias  

15 Jungues CF et 

al.,2010 

Brasil Português Conhecer as percepções de puérperas acerca dos 

fatores que influenciam o aleitamento materno. 

Entrevista 

semiestruturada. Não fica clara 

10 puérperas  
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a fundamentação teórica. 

16 Valadez  IAF, 

Fausto JG y 

González 

NGs,2010 

México  Espanhol Analisar o processo grupal perante a proposta de 

conhecer e aceitar o concentrado de Medicago 

sativa (alfalfa) como alimento alternativo, tendo, 

seu uso, sido estudado em humanos, como 

complemento alimentar, e apresentado bons 

resultados. 

Observação participante. Corte 

etnográfico que se desenvolveu 

segundo a metodologia da 

Educação Popular. * Retificar 

se não é uma postura crítica 

30 indivíduos 

mulheres  

17 Cabello MLG & 

Ávila  MNO, 

2009 

México Espanhol Conhecer as experiências vividas no processo de 

redução e manutenção de peso e a obtenção de 

uma melhor compreensão das estratégias 

utilizadas, na perspectiva dos participantes. 

Entrevistas. Enfoque 

fenomenológico. 

9 homens e 13 

mulheres 

18 Schlichting MCS, 

Boog MCF & 

Campos CJG, 

2007 

Brasil Espanhol Estudar e discutir a experiência do almoço, como 

um momento terapêutico, explicando suposições 

teóricas, estratégias e resultados imediatos. 

Observação participante. 

Paradigma construtivista 

8 pacientes 

mulheres, 

dependentes de 

álcool 

19 Rodrigues EM e 

Boog MCF, 2006 

Brasil Português Descrever a problematização efetuada pelos 

adolescentes ao longo da atividade educativa e as 

mudanças no comportamento alimentar, 

decorrentes desse processo. 

Entrevista inicial e observação, 

com gravação da interação. 

Abordagem Hermenêutica. 

22 adolescentes 

20 Souto S e Ferro-

Bucher JSN, 2006 

 

Brasil  Português Analisar as motivações e os incentivos à prática 

indiscriminada de dietas restritivas e a influência 

que estas exercem no desenvolvimento de 

transtornos alimentares. 

Entrevista individual em 

profundidade, com roteiro 

semiestruturado. Abordagem 

hermenêutica descritiva. 

7 mulheres com 

transtornos 

alimentares 
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Comentários finais 

Esse protocolo procurou descrever o que nós desenvolvemos durante a fase A, incluindo uma visão geral 

dos artigos selecionados na amostra. 

O que se espera para esta fase é construir, juntos, a proposta de triangulação, a fim de extrair os 

dados, tomando como principal recurso a trajetória e a experiência dos pesquisadores. 

O convite foca no preenchimento de uma primeira ficha, relacionada com os temas originais 

abordados pelos artigos selecionados e a participação na discussão do artigo Aguirre (2013), no fórum do 

Moodle.  
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APÊNDICE 3. Protocolo da Fase C da metassíntese 
 

 O usuário na educação alimentar e nutricional na América Latina: uma metassíntese qualitativa interpretativa  

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

FASE-C. TRADUÇÃO 
 

Objetivo: integrar a interpretação dos resultados qualitativos sobre os usuários que participam de 

estratégias de educação alimentar e nutricional* na perspectiva da área de saúde no contexto da América 

Latina.  

 

Pergunta: 1. Descrever, de acordo com as relações posicionais**: Como é a participação*** dos usuários 

durante as abordagens educacionais? 2. Compreender: Quais são as experiências**** educacionais dos 

usuários? 

 

Os critérios de inclusão foram:  

a) Artigos de acervos digitais que descrevessem ações sobre educação alimentar e nutricional, 

incluindo ações ou programas que tenham como tema a alimentação e nutrição; 

b) Publicados em espanhol, português ou inglês; 

c) Que usassem métodos qualitativos na sua totalidade ou em parte; 

d) Que incluíssem a perspectiva do usuário / cliente / paciente / educando / consumidor; 

e) Que se encontrassem dentro do paradigma construtivista ou hermenêutico ou interpretativo; 

f) Pesquisas desenvolvidas em países da América Latina e 

g) Publicados entre 2006 e 2015. 

 

Os critérios de exclusão foram:  

a) Que não fossem estudos de intervenção ou acompanhamento.  

b) Que correspondessem a estudos apresentanfo apenas a perspectiva do profissional. 

c) Que correspondesse a uma revisão. 

d) Que fosse da comunidade latina residente fora de países da América Latina. 

e) Que não estivesse dentro do período correspondente entre 2006-2015. 

 

 

Esclarecimento de conceitos: 

*Educação Alimentar e Nutricional: o conceito estaria em processo de construção, considerando-se que são 

várias as suas determinações, tais como educação nutricional, orientação nutricional, alfabetização 

nutricional e reeducação nutricional. As iniciativas nessa direção demonstram posturas (opiniões, 

pensamentos) de interesse científico e institucional, que incluem, por exemplo, o informe técnico de revisão 

de Mcnulty (2013), utilizado pela FAO, ou o Marco Brasileiro, específico para suas políticas públicas 

(Brasil, 2012). 

Para o presente estudo, entende-se que o conceito apresenta ampla aplicação, porque não se limita 

a estudos realizados pela área da nutrição. Esse incorpora diferentes enfoques, a partir da perspectiva 

clássica, que pode resultar do marketing, dos aspectos culturais e do enfoque de outras áreas, todos estes 

relacionados com a saúde. Também foca nos contextos da escola, da universidade, da comunidade, e do 

centro de saúde ou clínica. 

 

**Relações posicionais: faz-se necessário entender o usuário, partindo da posição que este ocupa na ação 

educativa. A partir da perspectiva sociológica relacional de Pierre Bourdieu, “... os fatos sociais são 
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analisados com base nas relações posicionais que os diferentes agentes apresentam e não nas características 

dos indivíduos” (Pava-Cárdenas, 2017; Beytia, 2012). Assim, “... as relações posicionais do paciente, do 

consumidor, do cliente ou do usuário teriam propriedades e características específicas na interface da 

cidadania, dentro do contexto latino-americano” (Pava-Cárdenas, 2017). Consequentemente, ao longo da 

análise e da discussão dos achados da metassíntese, esse conceito será usado para entender o emaranhado 

(a maior parte dos) de tópicos que aparecem nas experiências e na participação do educando. 

 

***Participação: é um processo educativo que permite a transformação do indivíduo e de seu entorno. No 

processo de participação, cria-se a identidade do indivíduo, tanto fora como dentro de um grupo. De fato, a 

participação pressupõe “uma pedagogia transformadora que conta com a cidadania como modelo de uma 

sociedade democrática” (Valderrama, 2012). 

Especificamente, a participação social aparece como um dos componentes centrais das políticas 

públicas, sendo parte de um modelo que segue junto com os movimentos sociais em direção ao 

amadurecimento de uma democracia direta. Posteriormente, torna-se uma concepção de participação 

comprometida com a prática de direitos. Dentro das premissas para essa participação, encontra-se a 

educação, sendo esta percebida como o eixo central das estratégias de modernização sociocultural, embora 

imersa nos desafios das sociedades multiculturais (Echeverría, 2009). 

 

**** A experiência: é um elemento constituinte do indivíduo que lhe permite desenvolver condições para 

interagir com o mundo e ter novas experiências. Da fenomenologia, a experiência tem dois significados: 

um baseado no mundo da consciência e da reflexão e outro baseado na vivência, a própria consciência. 

Dentro do processo de transformação do conceito, na contemporaneidade, ela deixa de ser um 

conhecimento prévio e passa a ser a identidade pessoal (Amengual, 2007). 

 

Descrição dos resultados que alcançamos até o momento 

Na fase B, foram identificadas as características dos participantes, em termos demográficos, metodológicos 

e das principais descobertas dos 16 artigos (Tabela 1). Posto isto, obtivemos nove artigos em português; 

seis, em espanhol, e um, em inglês. No tópico “país”, desses artigos, nove correspondem ao Brasil; três, ao 

México; dois, à Colômbia; um, ao Chile, e um, à Argentina. 

 Posteriormente, fez-se uma leitura acurada dos resultados, com a intenção de extrair os temas. Para 

este fim, cada artigo foi analisado por dois avaliadores, preservando-se os termos originais utilizados pelos 

pesquisadores (Tabela 2). 
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Tabela 1. Estudos incluídos na amostra para a Fase-C. 2017. 

N
0 

Autores País Estudo Método N Idade (Anos) 

/ gênero 

Descrição da relação 

1 Ávila GMS et al., 2013 México  Uma abordagem qualitativa das barreiras de 

adesão terapêutica em pacientes crônicos em 

Guanajuato, México   

Paradigma Interpretativo / 

Entrevistas e Grupo Focal  

6  42-67 / 

feminino e 

masculino 

Pessoas com diabetes e 

hipertensão 

2 Barros CS et al., 2012 Brasil  Significados da vivência do ato de amamentar 

entre as enfermeiras da área materno-infantil 

Não especificado / Entrevistas  8 30-43 / 

feminino 

Mães enfermeiras 

3 Cartas-Fuentevilla G, 

Mondragón-Ríos, 

RAG y Del Carmen G, 

2011 

México  Diabetes Mellitus II: a importância das redes 

de apoio como suporte ao sofrimento 

Não especificado /  

Histórias de vida 

4 40-70 / 

feminino 

Mulheres diabéticas 

4 Castro-Sanchez AE e 

Avila-Ortíz MN, 2013 

México  Mudança nos hábitos alimentares de pessoas 

que convivem com o diabetes tipo 2 

Não especificado /  

Entrevistas 

45 41-79 / 

feminino e 

masculino 

Indivíduos com 

diabetes  

5 Cruzat CM et al., 2013 Chile Facilitadores da cooperação terapêutica no 

tratamento da anorexia nervosa: um olhar da 

díade terapeuta-paciente 

Não especificado /  

Entrevistas 

2  20-24 / 

feminino 

Pacientes com anorexia 

nervosa 

6 García LFZ & 

Restrepo SLM, 2011 

Colômbia  Alimentar e nutrir uma criança com paralisia 

cerebral (PC). Um olhar a partir das 

percepções 

Paradigma interpretativo / 

Entrevistas 

30 24-50 / 

feminino e 

masculino 

Cuidadores 

7 Giaretta AG e 

GhiorziII AR,2010 

Brasil  Cuidado nutricional: olhar sensível e 

interdisciplinar para com as famílias de 

pessoas portadoras da Síndrome de Down 

Interacionismo simbólico / 

Escuta e observação sensível, 

diário de campo, entrevista e 

atividades lúdicas 

5 Sem dados / 

feminino e 

masculino 

Famílias  

8 Herkovits D, 2012 Argentina As fronteiras da medicalização: inquietações 

em torno da identificação e da avaliação da 

desnutrição infantil em um centro de Atenção 

Primária da cidade de Buenos Aires 

Não especificado / Etnográfico 15 Sem dados Casas 

9 Jungues CF et al.,2010 Brasil  Percepções de mulheres em trabalho de parto, 

relacionadas a fatores que influenciam a 

amamentação 

Não especificado / Entrevistas 10 20-32 / 

feminino 

Puérperas  

10 

 

Peixoto JBS et al., 

2011 

Brasil Transformações nas condições de vida de 

beneficiários do programa Bolsa Família, 

acompanhados em Unidade Básica de Saúde 

da Família, de Campina Grande, Paraíba 

Não especificado / Entrevistas 

¿Bardin? 

24 Sem dado / 

feminino 

Usuárias de PBF 

11 Ribero AG et al., 2012 Brasil Hipertensão e visitas domiciliares de 

educação: o papel estratégico da família no 

Não especificado / Grupos 

focais e entrevistas  ¿Bardin? 

7 45-60 / 

feminino 

Mulheres com 

diagnóstico de 
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cuidado à saúde Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) 

12 Rodrigues EM e Boog 

MCF, 2006 

Brasil  Problematização como estratégia de educação 

nutricional com adolescentes obesos 

Hermenêutica / Entrevistas e 

observação 

22 11-16 / 

feminino 

Adolescentes  

13 Schlichting MCS, 

Boog MCF & Campos 

CJG, 2007 

Brasil  A hora do almoço como momento terapêutico: 

uma aproximação da educação em saúde com 

mulheres alcoólicas dependentes 

Paradigma construtivista / 

Observação participante 

8 35-55 / 

feminino 

Pacientes 

14 Souto S e Ferro-

Bucher JSN, 2006 

Brasil  Práticas indiscriminadas de dietas de 

emagrecimento e o desenvolvimento de 

transtornos alimentares 

Hermenêutica / Entrevistas  7 13-52 / 

feminino 

Portadoras  

15 Trujillo JI et al., 2015 

 

Colômbia  Aleitamento materno como um fenômeno 

singular e sociocultural, marcado por 

diferenças e tensões 

Hermenêutica / Etnográfico 9 Sem dado / 

feminino 

Mães educadoras 

16 

 

Yonamine GH et al., 

2013 

Brasil   Percepção dos familiares de pacientes com 

alergia ao leite de vaca em relação ao 

tratamento 

Não especificado / Entrevistas 

¿Bardin? 

9 25-58 / 

feminino 

Familiares cuidadores 
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Tabela 2. Extração dos temas originais. 

 

N
0 

Autores Temas 

1 Ávila GMS et al., 

2013 
 Falta de conhecimento, como barreira ao tratamento 

 A negação do diagnóstico, como barreira ao tratamento 

 Sentimentos de não vulnerabilidade à doença e não aderência ao 

tratamento 

2 Barros CS et al., 

2012 
 Poder da mulher diante do ato de amamentar 

 Sentimentos (positivos e negativos) em relação à amamentação 

 Rede social (principalmente familiares e companheiro) 

 Orientações profissionais 

 Obstáculos para amamentar 

3 Cartas-Fuentevilla 

G, Mondragón-Ríos, 

RAG y Del Carmen 

G, 2011 

 Caminhos do relacionamento entre a instituição e os pacientes, no 

tratamento de sua diabetes 

 Interculturalidade no manejo médico / paciente com diabetes tipo II 

 Motivação para aceitar a doença / alívio: prolongar a vida 

 Solidariedade 

 Efeitos dos grupos de apoio nas percepções dos pacientes sobre sua 

doença e sua vida-saberes e práticas 

4 Castro-Sanchez AE e 

Avila-Ortíz MN, 

2013 

 Mudanças alimentares devido ao diabetes 

 As fases  

 Padrões na gestão da dieta 

5 Cruzat CM et al., 

2013 
 Ambiente emocional: motivação para realizar mudanças  

 Atitudes e condutas desejáveis do terapeuta 

 Técnicas valorizadas na atenção terapêutica 

 Atitudes do paciente que favoreçam o tratamento 

6 García LFZ &   

Restrepo SLM, 2011 
 Angústias 

 Características da alimentação da criança com PC 

 Rotinas do cuidador: demandas da assistência para alimentação e 

nutrição 

7 Giaretta AG e 

GhiorziII AR,2010 
 Cuidar do ser diferente 

 Contexto das práticas alimentares 

 Socialização no ato de comer 

 Relação entre o estado emocional e o ato de comer 

 Tempo para comer 

8 Herkovits D, 2012  Marginalidade 

 Distância entre a perspectiva das mães e cuidadores e os diagnósticos 

 Fatos incontestáveis para os cuidadores 

 Condenação moral 

9 Jungues CF et 

al.,2010 
 Contexto da amamentação 

 Profissional de saúde 

 Dificuldades para amamentar 

 Motivações para amamentar 

 Orientação profissional 

 Estética, como obstáculo para a amamentação 

10 Peixoto JBS et al., 

2011 
 Aquisição de alimentos e outros bens básicos 

 Relação (ou falta dela) com a educação infantil 

 Contribuição das políticas 

11 Ribero AG et al., 

2012 
 Conscientização sobre a HAS 

 Disseminação das informações 

 Concretização de mudanças alimentares 

 Dificuldades para mudar os hábitos 

 Profissional da saúde  

12 Rodrigues EM e 

Boog MCF, 2006 
 Dicotomia entre alimentação boa e ruim 

 Contexto das práticas alimentares 
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 Abordagem profissional 

 Mudança do comportamento 

 Religião  

 Rede apoio-família 

13 Schlichting MCS, 

Boog MCF & 

Campos CJG, 2007 

 O momento da alimentação como momento terapêutico 

 Vínculo 

 Significados do alimento 

 Recaída 

14 Souto S e Ferro-

Bucher JSN, 2006 

 

 Motivação 

 Pressão social  

 Profissional da saúde 

 Orientações profissionais  

 Aceitação social através da imagem corporal  

 Relação entre sentimentos e o peso/imagem corporal. 

15 Trujillo JI et al., 

2015 
 A aprendizagem das mães FAMI e sua vivência com seus filhos 

 Revitalização sobre as práticas da amamentação. 

 Angústia, culpa e medo 

 Vivências satisfatórias e frustrantes 

16 Yonamine GH et al., 

2013 
 Compreensão do diagnóstico 

 Expectativa de cura 

 Orientações profissionais  

 Dificuldades no tratamento 

 Experiência em cuidar do doente 

 Relações sociais envolvidas (família, profissionais, etc.) 

 

 

Durante a coleta para extração de temas, alguns artigos ainda apresentavam descrições incipientes 

e muito generalizadas, o que não permitiu a contribuição dos mesmos, pois ainda que apresentasse uma 

questão de política pública, talvez essa não fosse a essência do texto. Devido ao exposto, é possível afirmar 

que a extração de temas não foi completada, durante esta fase B, e precisará ser refinada nesta. Além disso, 

é necessário apreender se o usuário está presente como o eixo central no artigo e se, em qualquer momento, 

é abordada sua relação com o alimento, que também é a particularidade dos trabalhos.  

 

FASE C: TRADUÇÃO 

Nesta fase, nossa missão é analisar os resultados dos artigos que entraram na amostra. Com 16 estudos a 

serem trabalhados num curto espaço de tempo, dedicação e cumprimento de prazos se farão essenciais, por 

parte de todos os colaboradores, do contrário, serei prejudicada no processo, perdendo muito daquilo que já 

investi até esse momento. Cada avaliador, durante essa fase, será responsável diretamente por codificar três 

artigos (especificamente seus resultados) e retificar as codificações de outros três. 

A fase atual está programada para levar nove semanas, com início no dia 19 de janeiro, finalizando 

no dia 27 de março de 2017. O dia de corte proposto é a quinta-feira, dia da semana em que o novo material 

estará disponível para ser trabalhado na semana seguinte e, para tanto, faz-se necessário não acumular 

pendências (Tabela 3).  De fato, nesta fase, em especial e estrategicamente, se um avaliador se atrasar, 

prejudicará o trabalho da equipe, pois nessa se trabalhará a sinergia dos 16 artigos e para alcançá-la, faz-se 

necessária a comunicação permanente do progresso de cada um.  

 

 

 

 

 

 

 



 

220 

 

Tabela 3. Cronograma de atividades para a Fase-C. 2017 

Semana Data de início Atividade 

1 19 de janeiro  Conversação via Skype. Reflexão sobre os artigos da fase B  

Apresentação do protocolo e atribuição de primeiro artigo para 

codificar  

2 26 de janeiro Conversação via Skype sobre a experiência de codificação 

Atribuição da primeira revisão de codificação  

3 2 de fevereiro  Conversação via Skype sobre a experiência de revisão[ 

Atribuição do segundo artigo para codificar 

4 9 de fevereiro Conversação va Skype sobre a tradução dos temas 

Atribuição da segunda revisão de codificação 

5 16 de fevereiro Conversação via Skype sobre a tradução dos temas 

Atribuição do terceiro artigo para codificar 

6 23 de fevereiro Conversação via Skype sobre tradução dos temas  

Atribuição da terceira revisão de codificação 

7 2 de março Conversação via Skype sobre a síntese dos temas 

Busca de consenso na tradução das categorias  

8 9 de março Conversação via Skype sobre a síntese dos temas  

Busca de consenso na tradução das categorias 

9 16 de março Conversação via Skype sobre a triangulação dos temas 

 

Convido os avaliadores a se juntarem a mim, na busca de meios necessários para mantermo-nos em 

comunicação regular, via ferramenta Moodle, correio eletrônico, Facebook e WhatsApp, além de dispor de 

um tempo comum, via Skype, uma vez por semana, até o final dessa fase.  

 Na parte operacional, o trabalho com a análise dos dados, assim como nas fases anteriores, será 

realizado no programa Excel, agora, para codificar e conceituar os artigos. Devido à importância dessa fase, 

me esforcei para elaborar uma planilha que facilitará o trabalho, especialmente na fase decodificação. 

Nesse momento, no que se refere à aproximação interpretativa da metassíntese, será mais coerente, 

com os objetivos primários dos artigos originais, manter um olhar holístico (AGUIRRE; BOLTON, 2014). 

Nesse sentido, o esclarecimento dos conceitos de participação e experiência servirá como um pano de 

fundo, pois manteremos a perspectiva indutiva
21

. Por isso, volto ao que disse anteriormente e enfatizo que a 

intenção da metassíntese não é “verificar” como surge a experiência e a participação de acordo com os 

conceitos de um marco teórico. Em vez disso, deixaremos aberto para que os resultados nos digam como é 

a participação e quais são as experiências durante todo o processo de codificação e, então, veremos como 

isso dialoga com o marco teórico. 

 Continuando com o que temos trabalhado, partindo dos temas extraídos de cada estudo, 

avançaremos para uma síntese, na qual esses temas serão cruzados, mantendo uma relação sinérgica entre 

si. Durante a tradução, deve-se ter o cuidado de conservar a integridade dos temas originais e suas 

interações, como forma de garantir a confiabilidade da metassíntese. Para isso, uma estratégia é manter as 

citações e os termos originais  (AGUIRRE; BOLTON, 2014). 

Na tradução, os estudos se reagruparão em novas categorias que incluam os temas originais (Figura 

1). 

Na metassíntese de Aguirre & Bolton (2013), cinco estudos compõem a sua amostra. Dois deles 

trabalharam com o tema do “altruísmo”, sendo este um tema original. Ao avançar com as traduções, este 

tema passa a compor duas categorias da tradução, porém dialogando com apenas um dos artigos. Outro 

exemplo seria o caso do tema “feminismo” que, embora identificado na extração dos temas originais, 

posteriormente não é usado na tradução. Particularmente, neste artigo, mantêm-se os mesmos formatos dos 

temas, tanto na extração como na definição das categorias da tradução. 

 
 

 

                                                           
21

 No entanto, essas noções serão trabalhadas na introdução do artigo. 
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Figura 1. Relação da extração dos temas originais com o processo de tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aguirre & Bolton  (2013) 

 
 

Outro estilo de fazer a tradução pode ser observado no trabalho de Maleku & Aguirre (2014). A 

partir da tradução dos temas, a referência dos mesmos é mais extensa e, no momento da tradução, os temas 

de extração não correspondem exatamente às definições das categorias da tradução (Figura 2). De fato, ao 

traçar o uso do trabalho de Aparício, dos quatros temas originais extraídos para a tradução, levam-se em 

conta apenas três. 
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Figura 2. Os temas originais e a sinergia na tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Maleku & Aguirre (2014) 

 

O grande objetivo é criar uma sinergia entre os dados qualitativos e, assim, obter a síntese de um 

grupo de estudos, relacionados ao tema. Isso contribui para fortalecer seu entendimento de forma profunda 

e ampla, sem se importar com a posição de cada estudo individualmente (AGUIRRE; BOLTON, 2014). 

 
Síntese dos temas 

Para dar continuidade à síntese do material, realizaremos a codificação da seção “resultados” de cada um 

dos artigos. De acordo com a proposta de Maleku & Aguirre (2014), utilizaremos a estratégia de 

codificação The Grounded Theory ou teoria fundamentada, na qual se inclui, inicialmente, uma codificação 

aberta, avança para uma categorização axial e, na sequência, estas categorias encontradas se converterão 

nos principais temas. 

 Este é um processo de sessões múltiplas que analisa as traduções individuais dos temas 

emergentes, de modo a explorar os temas até chegar à saturação da tradução, a ponto de produzir uma 

combinação de temas (MALEKU; AGUIRRE, 2014).  

 

 

 

4 

2 
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Alguns objetivos para a codificação   

Os códigos buscam definir de que se tratam os dados, permitindo organizá-los e administrá-los. Sua 

formulação depende de um processo constante de busca de evidências dentro do próprio texto (GIBBS, 

2008). É importante mencionar que os temas são diferentes, sendo que estes contêm padrões e processos  

(GLESNE, 2016). 

É comum que se entenda a codificação como uma atribuição de rótulos com base em “nossos” 

conceitos, obedecendo a um ato mecânico (COFFEY; ATKINSON, 2003). No entanto, relaciona-se mais 

com vincular, pois é um processo progressivo de classificação e definição e de definição e classificação 

(SALDAÑA, 2009). 

A classificação seria a matéria prima da análise, que pode ser pensada em termos de uma 

simplificação ou redução dos dados; em outras palavras, a redução do material até os ossos, sem perder a 

estrutura do esqueleto. Em outro ponto de vista, pensa-se a codificação como a compilação dos dados, de 

modo que o enfoque não é simplificá-los, mas expô-los a fim de investigá-los e tratar de identificar e 

especular sobre outras características. Na prática, a codificação é o resultado da redução e da compilação 

dos dados e para isso faz-se necessário que não se use denominações deterministas ou simplistas. Isto não 

quer dizer que a codificação seja um substituto da própria análise, o trabalho analítico consiste em 

estabelecer os vínculos entre os códigos, as categorias, os dados e os conceitos (COFFEY; ATKINSON, 

2003). 

Uma das coisas mais desafiantes ao começar a codificação é identificar as partes do texto e 

estabelecer que códigos os representem, não apenas de forma descritiva, como também teórica e analítica 

(GIBBS, 2008). 

 

Codificação aberta: esta forma de codificação busca abrir as possibilidades e as direções dos dados. Nesse 

processo de codificação, realizam-se constantes comparações e perguntas, evitando o uso de códigos 

descritivos (GIBBS, 2008; SALDAÑA, 2009).  

É necessária uma leitura reflexiva para identificar as categorias relevantes. A codificação não se 

baseia em conceitos, mas, sim, nos dados; por isso não começa com objetivos pré-estabelecidos. Tão pouco 

se pretende cair na ingenuidade de que o avaliador não tenha idéias ou intenções preconcebidas e, sim, 

fazer um esforço para reconhecê-las e, dessa forma, não permitir que elas conduzam o processo (GIBBS, 

2008).  

Uma das maneiras de fazer essa codificação e realizá-la linha por linha, o que implica um esforço 

do pensamento analítico e, também, rotular os códigos começando com um gerúndio, o que reforça um 

pensamento de processos e ações (GIBBS, 2008; GLESNE, 2016). Também podem ser utilizados códigos 

in vivo, nos quais se faz uso dos próprios termos de linguagem dos atores sociais estudados (COFFEY; 

ATKINSON, 2003; SALDAÑA, 2009). 

 Gibss (2008) insiste no que pode ser codificado, referindo-se a: atos, eventos, atividades, 

estratégias, estados, sentidos, participação, relações ou interações, condições ou limitações, conseqüências, 

contextos e reflexões (Figura 3).   

Não se trata de aceitar as interpretações daqueles que participam do material e, sim, refletir sobre 

essa visão do mundo, porém sem aceitá-la (GIBBS, 2008; SALDAÑA, 2009).   

 

Categorização axial: o objetivo é desenvolver categorias mais proeminentes no corpus dos dados e exigir 

decisões sobre quais serão os códigos que, inicialmente, darão sentido ao maior censo analítico (Saldaña, 

2009). Estas serão categorias refinadas, desenvolvidas e relacionadas (Gibbs, 2008). Pensa-se, 

especialmente, sobre as características como conseqüências: O que acontece se não houver trabalho de 

campo? (Coffey & Atkinson, 2003) 

 

Codificação fundamental: esse tipo de categoria faz com que as outras se conectem. Na análise, é 

necessário afastar-se das descrições, principalmente com os termos usados pelos “entrevistados” e passar 

para um nível de codificação mais categórico, analítico e teórico (Gibbs, 2008). 

Tabela de códigos: é uma maneira de obter confiabilidade na codificação, porque permite corrigir o que o 

outro pesquisador está pensando sobre o assunto, a clareza e a qualidade que apresentam nas definições dos 

códigos e a consistência das mesmas (Gibbs, 2008). 
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Figura 3. Exemplos do que pode ser codificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gibss (2008) 

 

 

 

 

 

      Fonte: Gibss (2008) 

 
   

Memorandos: servem para registrar a evolução do pensamento analítico. Em outras palavras, sua função é 

observar a natureza de um código e o raciocínio por trás dele, explicando o código como deve ser aplicado 

ou que tipo de texto, de imagens ou de outros elementos relaciona-se ao código (Gibbs, 2008). Manter o 

registro ajuda no uso, mais coerente do código e permite trabalhar em equipe (Gibbs, 2008). 

 

Comparação caso a caso: geralmente, os instrumentos utilizados são tabelas onde é possível ver a variedade 

de situações em um formato multidimensional. As linhas e as colunas são códigos ou atributos que 

permitem questionar as descobertas e perceber sua coerência. Para o caso de tradução, as tabelas (Tabela 4) 

são um elemento-chave, pois o processo funcionará de forma cumulativa e, na sequência, observar-se-á se 

uma relação sinérgica entre os resultados dos artigos. 
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Tabela 4. Exemplo de tabela de comparação, baseada no artigo de Cruzat (2013) 

 
Categoria Explicação Exemplo 

Compromisso com 

o profissional 

Refere-se a uma manifestação, de 

forma explícita, sobre o compromisso 

com o terapeuta, na dimensão 

emocional  

“Manifestam que têm um compromisso 

emocional com a terapeuta (…)” 

Admiração pelo 

profissional 

Refere-se a uma valorização positiva, 

por seu respeito à confidencialidade 

(o profissionalismo) e sua relação 

com a paciente 

“Admiram a terapeuta e mostram uma 

percepção positiva desta e da relação, 

especificamente, do respeito pela 

confidencialidade (…)” 

 
Proposta de procedimento 

A. Etapa individual de codificação  

1. Inicialmente, cada avaliador fará uma leitura rigorosa do artigo. Ao ler e reler várias vezes, se 

identificarão as metáforas, os conceitos, os temas e as frases. Os termos usados por cada pesquisador 

podem ser diferentes, porém os temas podem ser semelhantes.  

2. A codificação se realizará linha por linha, com códigos in vivo, começando por gerúndios. Para isso, 

o material será disponibilizado em um arquivo, no programa Excel. 

3. Cada arquivo será codificado pelo avaliador A, que criará os códigos e dará uma definição para os 

mesmos. Ele poderá, ainda, melhorar o que foi apresentado na fase de extração dos temas, 

destacando sua contribuição, utilizando uma letra com cor diferente, na respectiva guia 

4. Após a codificação, o avaliador A buscará por padrões para criar categorias. 

5. Uma vez que o avaliador A finalize a sua categorização, o avaliador B revisará e melhorará essa 

codificação linha por linha, assim como a definição dos códigos, com a finalidade de fortalecer a sua 

exatidão (para isso, será necessário o uso dos filtros). No momento da codificação e da revisão da 

mesma, realizar os memorandos se faz de suma importância. 

No Moodle, disponibilizarei uma primeira codificação do artigo de Cruzat CM et al., (2013) que 

terá sido codificado, porém não revisado, como exemplo para esta dinâmica
22

. 

 

B. Etapa de integração da codificação  

1. Semanalmente, teremos uma compilação de códigos e definições, assim como uma tabela comparativa 

que estarão disponíveis na mensagem semanal do fórum do sistema Moodle, e serão temas de discussão 

durante as conversas via Skype. 

2. No final do processo de codificação, teremos um colash de temas semelhantes que poderão gerar uma 

imagem sinérgica do fenômeno. 

3. O investigador deverá estar satisfeito com os principais conceitos (-chaves) e com os temas extraídos 

dos estudos, além de estarem categorizados e organizados. 

 

Triangulação 

É o melhor componente do estudo qualitativo e de acordo com Aguirre & Bolton (2014), esse tipo de 

metassíntese inclui quatro tipos de triangulação de métodos para a coleta de dados: tradicionais teóricas
23

, 

fontes e analistas. Neste último caso, é fundamental ter uma visão diferente, o que ajudará para que o 

raciocínio seja mais preciso. No caso da análise, torna-se mais difícil mostrar uma abordagem consistente e 

confiável (GIBBS, 2008). 

 Para controlar a qualidade, os avaliadores contatam-se, permanentemente, para traduzir suas 

percepções, a fim de manter a credibilidade (lógica interna) e o rigor. Nesse sentido, as reuniões semanais 

são muito importantes para alcançar uma consonância nas traduções das categorias que melhor representam 

os temas gerais que afloraram dos estudos. Os temas e as categorias identificadas deverão ser comparados 

constantemente, para que gerem novos temas, até a sua saturação (MALEKU; AGUIRRE, 2014). 

  Nas situações em que a percepção sinérgica seja inadequada, faz-se necessário repetir todo o 

processo, desde o início. Um resultado é sinérgico quando o investigador pode elaborar conclusões 

baseadas na descrição produzida nas sínteses dos estudos (AGUIRRE; BOLTON, 2014). 

                                                           
22 Este arquivo, no programa Excel, possui quatro abas (da esquerda para a direita): i) extração de temas do artigo; ii) codificação aberta; iii) 
definição de códigos e iv) diagramação da categorização axial. 
23 Destaca-se que são perspectivas pertencentes a um mesmo paradigma. 
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 Os casos negativos trazem outra situação. São aqueles estudos diferentes dos demais, onde não se 

alcança a sinergia, devendo ser apontados. 

 

Recomendações 

 Leitura sobre codificação: Saldaña, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. London: 

SAGE Publications Led. Disponível na seção “biblioteca” do Moodle. 

 Leitura sobre metassíntese:  Maleku, A., & Aguirre, R. T. P. (2014). Culturally competent health care 

from the immigrant lens: a qualitative interpretive meta-synthesis (QIMS). Social Work in Public 
Health, 29(6), 561–80. Disponível na seção “biblioteca” do Moodle  “Soporte para procedimentos” 

 

Comentários finais  

Este protocolo tem a intenção de ilustrar a dinâmica para esta última fase, incluindo a proposta de 

codificação, inspirada na teoria fundamentada. Em relação à operacionalidade, cada avaliador investirá um 

tempo semanal para cada artigo, que dependerá da experiência de cada um e também das características dos 

resultados de cada artigo. 

   Havendo qualquer inquietação, observação ou situação por parte dos avaliadores, estes podem 

entrar em contato comigo: mais do que em qualquer outro momento, esta é minha prioridade. Como 

principiante em investigação qualitativa, não tenho todas as respostas, porém tenho grande disposição para 

buscar estratégias que nos conduzam à solução de todo problema que surja. 

Finalmente, quero salientar a necessidade do empenho com o cumprimento dos prazos, para 

podermos alcançar o objetivo do trabalho. Com o consentimento de todos, me permito entrar em contato 

com cada um, com certa frequência, inclusive para falarmos sobre assuntos pendentes: estamos chegando 

ao ápice do trabalho. 
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APÊNDICE 4. Consentimento livre e esclarecido para usuários  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE EM SÃO PAULO E BOGOTÁ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa:  

“Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em múltiplas perspectivas” 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: a realização da pesquisa justifica-se 

considerando que dentro das pesquisas na área da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é preciso 

avançar em novas perspectivas sobre as ações tendo a consideração que tanto as políticas quanto os estudos 

científicos referem que esta intervenção é fundamental para fortalecer ações de alimentação adequada e 

saudável na Atenção Primária em Saúde (APS). O objetivo desta pesquisa é compreender o processo da 

EAN a partir do território, dos usuários e dos profissionais, dentro do contexto da APS, buscando 

desenvolver um referencial para a mediação de grupos educativos dirigidos à promoção da saúde. O 

procedimento de coleta de dados consta da observação dos encontros dos grupos educativos ou das 

consultas sobre alimentação e nutrição em que você participa, dentro do período de junho até setembro de 

2015. Inclui o preenchimento de uma ficha de identificação, e/ou uma entrevista em grupo para discutir 

temáticas específicas sobre questões inerentes a pesquisa. Também considera a toma de fotografia dos 

utensílios da cozinha. 

 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: existe um desconforto e risco mínimo para você ao se 

submeter à observação e entrevista em grupo, sendo que esses se justificam pelos benefícios que a pesquisa 

poderá trazer na área de EAN dentro da APS. Para o participante não terá benefício direto com a sua 

participação. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: 

você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a 

participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação 

é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Os 

pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados das 

observações serão confidenciais e sua divulgação será realizada apenas no meio científico. O pesquisador 

compromete-se em utilizar os dados e materiais coletados somente para esta pesquisa, sem identificação 

dos seus participantes. Uma cópia deste consentimento ficará sob a guarda do pesquisador e outra será 

fornecida a você. 

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 

DANOS: a participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional. Também se existir qualquer despesa adicional, ela será incluída no 

orçamento da pesquisa. As observações serão realizadas no local próximo da moradia, em horário e data 

agendados de acordo com a disponibilidade de cada entrevistado.  
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Eu, _______________________________________ fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Ficaram claros quais são os propósitos da pesquisa, 

os procedimentos, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Fui informado (a) que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante do estudo, sem penalidade ou 

prejuízo ou perda de qualquer beneficio que eu possa ter adquirido. O pesquisador certificou-me de que 

todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Caso eu tenha dúvidas em relação à pesquisa, poderei esclarecê-las com as pesquisadoras 

Alexandra Pava Cárdenas e Débora Aparecida Santiago e com a professora Ana Maria Cervato Mancuso, 

no telefone (11) 3061-7705. 

Em caso de dúvidas e denúncias éticas, poderei esclarecê-las com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo por meio do telefone (11) 3061-7779 ou do 

endereço sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo (SP) ou com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo pelo telefone (11) 3397-2464 ou pelo e-mail 

smscep@gmail.com ou, ainda, pelo endereço sito à Rua General Jardim, 36, 1º andar. 

 

 

Nome     Assinatura do usuário  Data  

 

 

Nome     Assinatura do Pesquisador Data  
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APÊNDICE 5. Autorização de imagem  

 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

Estudo: “Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em 

múltiplas perspectivas”  

Faculdade de Saúde Pública- USP 

Pesquisador principal: Ana Maria Cervato-Mancuso 

 

 

Eu,______________________________________________, portador do RG. 

________________________ e CPF. ___________________________, autorizo a veiculação das imagens 

para a realização da pesquisa “Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em 

múltiplas perspectivas” para possíveis apresentações dos resultados do estudo em Congressos, Simpósios, 

entre outros. Desde que as imagens não sejam utilizadas de forma imoral ou em contexto diferente do 

abordado no momento da observação e do grupo focal. 

Tenho conhecimento de que se trata de estudo com finalidade de reconhecer as potencialidades e 

fragilidades das ações educativas, bem como colaborar para o seu aprimoramento, contribuindo assim para 

a efetividade dos serviços de saúde. 

 

___________________ ,  de                             de  201__. 

 

________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura 
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APÊNDICE 6. Identificação do usuário  
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APÊNDICE 7. Guia de perguntas do grupo focal  

 
 

 O usuário na educação alimentar e nutricional na América Latina: uma metassíntese qualitativa interpretativa  

 

 

GUIA DE PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL 

Estudo: Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde  

em múltiplas perspectivas   

 

Apresentação do moderador e do observador. Explicação do propósito do encontro e procedimento.  

 

INTRODUÇÃO  
Etapa de incerteza: as crenças sobre a alimentação e a saúde.  

 

 

1. Quebra gelo. Entrega-se a cada participante uma revista ilustrada com fotografias de receitas para 

que escolha a que mais lhe chamou a atenção. 
Nome do participante, apresentação da preparação escolhida e o motivo pelo qual chamou-lhe a atenção a 

receita.  

 

 

2. Em sua opinião como será que se relaciona a alimentação com o serviço de saúde? 

Conhecimento semântico-conceitual. Opinião 

 O que pensa? 

 Quais são as características? 

 

 

TRANSIÇÃO   
Etapa de conflito: a conexão com o passado de participação e as relações da saúde com a alimentação na 

vida cotidiana. 

 

 

3. Lembram-se de quando começaram no grupo que trabalha alimentação e nutrição, o que motivou 

vocês a participar do grupo? 

Conhecimento narrativo-episódico. Experiência.   

 Como soube dos grupos? 

 Que pensavam sobre os grupos? 

 As pessoas reconhecidas do serviço 

 Dialogo com o serviço.  

 Dialogo com outros usuários.  

 Quais foram as impressões?  

 O que chamou a atenção na época? 

 

 

4. O que vocês acham da existência desse tipo de grupo na unidade de saúde? 

Conhecimento semântico-conceitual. Opinião.   

 O que pensa? 

 Quais são as características? 

 Se as pessoas gostam o não. 

 

PERGUNTAS CHAVE  

Etapa de desempenho: reflexão sobre o que gera expectativa na participação. 
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5. Vocês conversam com outras pessoas sobre os aprendizados ou as discussões que são 

compartilhadas no grupo? 

Conhecimento narrativo-episódico. Interpretação. Reconhecimento.  

 O quê? 

 Com quem? 

 Envolvimento com as temáticas.  

 Situações específicas.  

 

 

6. Dizem que muitas pessoas do bairro não gostam de participar em esses grupos, o que vocês acham? 

Conhecimento semântico-conceitual. Opinião.   

 Quais são as opiniões sobre a participação? 

 Por que se apresentam essas dificuldades? 

 Por que será que não gostam? 

 Imagine que motivos terão essas pessoas para não gostar. 

 

 

7. Vamos fazer um balanço da participação no grupo que trabalha alimentação e nutrição. Na 

experiência de vocês quais têm sido os aspectos positivos?  E agora, quais têm sido os aspectos que 

podem ser potenciais para melhorar? 

   Conhecimento semântico-conceitual. Imaginário ideal. Projeções. 

 Os motivos pelos quais gostam. 

 Os motivos dos que não gosta. 

 Quais são as dificuldades com o serviço? 

 O que atrai as pessoas para participar? 

 

 

8. Se vocês tivessem a oportunidade de fazer um grupo, como vocês fariam para que as pessoas da 

comunidade se sentissem atraídas para participarem? 
Conhecimento semântico-conceitual. Imaginário ideal. Projeções. 

 Quais são as dificuldades com o serviço? 

 O que atrai as pessoas para participar. 
 

 

Fechamento 
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APÊNDICE 8. Formato de observação do grupo focal 
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APÊNDICE 9. Formato de análise rápida do grupo focal  
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APÊNDICE 10. Consentimento livre e esclarecido para profissionais 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE EM SÃO PAULO E BOGOTÁ 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa:  

“Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em múltiplas 

perspectivas” 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: a realização da pesquisa justifica-se 

considerando que dentro das pesquisas na área da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é preciso 

avançar em novas perspectivas sobre as ações tendo a consideração que tanto as políticas quanto os estudos 

científicos referem que esta intervenção é fundamental para fortalecer as ações de alimentação adequada e 

saudável na Atenção Primária em Saúde (APS). O objetivo desta pesquisa é compreender o processo da 

EAN a partir do território, dos usuários e dos profissionais, dentro do contexto da APS, buscando 

desenvolver um referencial para a mediação de grupos educativos dirigidos à promoção da saúde. O 

procedimento de coleta de dados consta de observação geral da dinâmica da Unidade Básica de Saúde, 

incluindo as consultas e os encontros dos grupos educativos nos que você participa. A observação será 

desenvolvida dentro do período de junho até setembro de 2015. 

 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: existe um desconforto e risco mínimo para você ao se 

submeter à observação, sendo que esses se justificam pelos benefícios que a pesquisa poderá trazer na área 

de EAN dentro da APS. Para o participante não terá benefício direto com a sua participação. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: 

você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a 

participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação 

é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Os 

pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados das 

observações serão confidenciais e sua divulgação será realizada apenas no meio científico. O pesquisador 

compromete-se em utilizar os dados e materiais coletados somente para esta pesquisa, sem identificação 

dos seus participantes. Uma cópia deste consentimento ficará sob a guarda do pesquisador e outra será 

fornecida a você. 

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 

DANOS: a participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional. Também se existir qualquer despesa adicional, ela será incluída no 

orçamento da pesquisa. As observações serão realizadas no local do trabalho do profissional que estará 

coordenando a ação, em horário e data agendados de acordo com a disponibilidade de cada entrevistado.  
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Eu, _______________________________________ fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Ficaram claros quais são os propósitos da pesquisa, 

os procedimentos, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Fui informado (a) que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante do estudo, sem penalidade ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. O pesquisador certificou-me de que 

todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Caso eu tenha dúvidas em relação à pesquisa, poderei esclarecê-las com as pesquisadoras 

Alexandra Pava Cárdenas e Débora Aparecida Santiago e com a professora Ana Maria Cervato Mancuso, 

no telefone (11) 3061-7705. 

Em caso de dúvidas e denúncias éticas, poderei esclarecê-las com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo por meio do telefone (11) 3061-7779 ou do 

endereço sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo (SP) ou com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo pelo telefone (11) 3397-2464 ou pelo e-mail 

smscep@gmail.com ou, ainda, pelo endereço sito à Rua General Jardim, 36, 1º andar. 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

  Assinatura do profissional   Data  

 

Assinatura do pesquisador   Data  
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CURRÍCULO LATTES 
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