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RESUMO 

 

ANTUNES, N.J. Obesidade infantil: vivências familiares relativas ao processo 

de aconselhamento nutricional. 2018. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 
 
Introdução: Diante do acelerado aumento da obesidade infantil e da ciência de que 
suas consequências perduram ao longo da vida, na grande maioria dos casos, fica 
evidente, a necessidade de prevenção precoce do excesso de peso na infância para 
reduzir esse importante problema de saúde pública. A promoção da alimentação 
adequada e saudável e a promoção da saúde estão intensamente relacionadas, por 
isso, tratar crianças com excesso de peso implica considerá-las em seus contextos 
familiares e sociais com um olhar além da gordura corporal, mas de respeito às suas 
histórias, sentimentos, conflitos, valores, crenças e saberes. Objetivo - Descrever, 
interpretar e compreender as vivências familiares relativas ao aconselhamento 
nutricional para crianças com obesidade. Métodos – Pesquisa qualitativa, de caráter 
exploratório, com produção dos dados por meio de grupos focais. Os sujeitos 
participantes foram os familiares de crianças que realizam acompanhamento 
nutricional devido ao diagnóstico de obesidade na Policlínica Centro de São 
Bernardo do Campo. A amostragem foi constituída através do critério de saturação 
quando nos dados produzidos não emergiram novos temas que contribuíssem para 
a reflexão teórica. Foi utilizada análise de conteúdo para analisar os dados 
produzidos. Resultados – Foram realizados 12 grupos focais que compuseram uma 
amostra total de 13 participantes, entre eles, mães, avó e tia. As categorias que 
emergiram dos dados abarcaram as memórias alimentares da infância dos 
familiares; a imagem corporal das crianças percebidas pelos familiares e pelas 
próprias crianças, segundo as percepções dos familiares; a dimensão afetiva do 
comportamento alimentar; as manifestações infantis sobre o aconselhamento 
nutricional, segundo os familiares; às experiências familiares após o 
aconselhamento nutricional; as redes de apoio social reconhecidas, e os 
comportamentos alimentares familiares, tanto em ambiente doméstico, quanto no 
lazer. Conclusão – O alimento demonstrou ter funções que vão além do suprimento 
das necessidades biológicas por agregarem significados culturais, comportamentais 
e afetivos a partir dos quais os indivíduos se relacionam. As vivências e trajetória de 
vida de cada uma dessas famílias são únicas e fundamentam a forma como as 
situações são experienciadas individualmente por elas e impactam diretamente em 
suas atitudes e comportamentos. A comida e o comer se mostraram ligadas a 
história, as memórias e a dimensão afetiva que compõe cada uma dessas pessoas.  
  

 
Palavras-chave: Obesidade Pediátrica. Família. Aconselhamento Nutricional. 
Conhecimentos, Atitudes e Prática em saúde. 
 
 

 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

ANTUNES, N.J. Childhood obesity: family experiences related to nutrition 
counseling process. 2018. Dissertation (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade 
de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.   
 

 
Introduction - Faced with the accelerated increase in childhood obesity and the 
knowledge that its consequences lasts throughout life in the vast majority of cases, it 
is evident, the need for early prevention of overweight in childhood to reduce this 
important public health problem. The promotion of the adequate and healthy food, 
and the promotion of health are intensely related, therefore, treating overweight 
children involves considering them in their family and social contexts with a look  
beyond body fat, but that respects their stories, feelings, conflicts, values, beliefs and 
knowledges. Objective - To describe, interpret and understand family experiences 
related to nutritional counseling for obese children. Methods – Qualitative 
exploratory research, with the production of data through focus groups. The subjects 
of this research were the relatives of children who undergo nutritional monitoring due 
to the diagnosis of obesity in the Downtown Polyclinic of São Bernardo do Campo. 
The sampling was constituted through the saturation criterion when, in the data 
produced, no new themes emerged that contributed to the theoretical reflection. 
Content analysis was used to analyze the produced data. Results - Twelve focus 
groups comprised a total sample of 13 participants, including mothers, grandmother 
and aunt. The categories that emerged from the data encompassed the family 
members´s childhood memories around food; the body image of the children 
perceived by the relatives and by the children themselves, according to the 
perceptions of the relatives; the affective dimension of eating behavior; infant 
manifestations on nutritional counseling, according to the relatives; family 
experiences after nutritional counseling; the recognized social support networks, and 
family eating behaviors, both in the domestic and leisure settings. Conclusion – The 
food has demonstrated characteristics that go beyond the supply of biological needs, 
since it adds cultural, behavioral and affective meanings from which individuals relate 
themselves. The experiences and life trajectory of each family are unique and base 
the way in which the situations are experienced individually by them and directly 
impact on their attitudes and behaviors. Food and eating were linked to the history, 
memories and affective dimension that compose each of these people. 
 
 
Keywords: Pediatric Obesity. Family. Nutritional Counseling. Health Knowledge, 
Attitudes, Practice. 
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Apresentação  

 

 

A população brasileira atravessa um rápido e complexo processo de 

transição nutricional no qual se evidencia o progressivo aumento da obesidade 

infantil. Visto que, é na infância que o comportamento alimentar tem suas bases 

fixadas, mudanças no estilo de vida da população se tornam emergenciais. 

Entretanto intervenções exclusivamente prescritivas já demonstraram serem 

insuficientes.  

Pensar o sujeito da obesidade infantil e o modo como que se configura o seu 

entorno, requer compreender que a criança e sua família não estão inseridas apenas 

em uma residência, mas em um contexto social, político e sanitário. Além disso, a 

alimentação necessita ser entendida como um processo social complexo. 

Compreende-se tais aspectos como determinantes fortemente relacionados para a 

viabilização e efetivação do protagonismo das famílias no tratamento e na 

prevenção da obesidade infantil.  

A temática central dessa tese consiste no estudo qualitativo das vivências 

familiares relativas ao aconselhamento nutricional para crianças com obesidade. 

Todavia, será abordado normas, opiniões, valores simbólicos e atitudes que 

permeiam os costumes alimentares. 

A estrutura geral da tese é composta pelo primeiro capítulo onde exploro o 

referencial teórico através de 10 subtemas relacionados à temática estudada, 

contextualizando-a e justificando seu desenvolvimento. No segundo capítulo, 

apresento os objetivos da pesquisa. No capítulo posterior, descrevo detalhadamente 

o percurso metodológico, enquanto que, no quarto capítulo, trago os resultados e a 

discussão desses achados. Finalizo a pesquisa expondo as conclusões, as 

considerações finais da tese e uma reflexão sobre o processo da pesquisa. Por fim, 

são expostos as referências utilizadas e os anexos. 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, termos representativos para a 

temática abordada são apresentados. Dessa maneira, considero válido elucidar as 

definições nas quais me sustentei. As expressões comportamento, prática e 

consumo alimentar estão profundamente relacionadas na medida em que 
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influênciam e são influenciadas umas pelas outras, mas cabe destacar que 

apresentam particularidades em seus conceitos. 

As práticas alimentares se relacionam ao que comemos, quanto, como, 

quando, na companhia de quem e onde, a seleção de alimentos e os aspectos 

referentes ao preparo da comida (GARCIA, 2005a). Já o comportamento alimentar, 

além de englobar as ações em relação ao ato de se alimentar, os métodos, reações, 

maneiras de proceder com o alimento (ALVARENGA; KORITAR, 2015), também 

está permeado de aspectos subjetivos, socioculturais e os psicológicos. Dessa 

maneira alimentos e preparações apropriados para situações diversas, escolhas 

alimentares, comida desejada e apreciada, alimentos e preparações que 

gostaríamos de apreciar e a quantidade de comida que pensamos que comemos se 

associam ao comportamento alimentar (GARCIA, 2005a).  

Paralelamente, o consumo alimentar se refere a ingestão de alimentos, isto é, 

o que se come. Implica aspectos que sucedem a deglutição como a relação do 

alimento com metabolismo, sua digestão, absorção e armazenamento 

(ALVARENGA; KORITAR, 2015). Ainda segundo as autoras, para além de o 

comportamento alimentar se relacionar ao consumo em si, ele é relativo à cultura, à 

sociedade e a experiência vivenciada pelo indivíduo com o alimento, fatores estes 

que antecedem a deglutição. Adicionalmente, Garcia (2005a) acresce ao 

comportamento alimentar os valores simbólicos associados à alimentação. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1 EXCESSO DE PESO NA INFÂNCIA  

 

 

 A obesidade é uma doença crônica, de etiologia multifatorial resultante de 

balanço energético positivo e da interação de genes, ambiente, estilos de vida e 

fatores emocionais. É também um importante fator de risco para doenças crônicas 

como diabetes, doenças cardíacas e cânceres, sendo essas duas últimas doenças, 

as maiores causas de morte nos Estados Unidos da América (EUA) (ABESO, 2009; 

HERON, 2009; SBP, 2008; BAHIA, 2012).  

 Estas condições afetam toda a sociedade ao reduzir a capacidade de 

produtividade e ao aumentar a incidência de deficiências, a procura por instalações 

médicas e os custos do cuidado médico (CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA CRIANÇA UNIVERSIDADE DE HARVARD, 2010). 

 O Departamento de Saúde Londrino acrescenta que na infância a obesidade 

está associada ao aumento no risco de desenvolver diabetes tipo 2, asma, apneia 

obstrutiva do sono, problemas músculo-esqueléticos e doenças cardiovasculares 

(DAVIES, 2014).  

Um significativo aumento da prevalência do excesso de peso em diversas 

populações do mundo, desde a infância até a idade adulta, incluindo o Brasil, vem 

sendo observado. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que 53,8% da 

população adulta brasileira está acima do peso, destes 18,9% estão obesos. É 

pertinente mencionar que no Brasil tanto a frequência de excesso de peso como a 

de obesidade diminuem com o aumento do nível de escolaridade (BRASIL, 2017). 

Ainda em âmbito nacional, a última Pesquisa de Orçamentos Familiares 

indica que 33,4% e 14,3% das crianças entre 5-9 anos estão, respectivamente, 

acima do peso e obesas (IBGE, 2010a). Esse dado vem ao encontro da estatística 

norte-americana que aponta 16,9% de crianças obesas (OGDEN, 2012).  
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Em relação às crianças abaixo de 5 anos, segundo o relatório da Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Pan-

americana de Saúde (OPAS) sobre a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na 

América Latina e Caribe, 7,2% estão acima do peso sendo que o Brasil está entre os 

países que compõe essa região com maiores prevalências (FAO, OPAS, 2017). 

Mundialmente, 41 milhões de crianças em idade pré-escolar estavam acima do peso 

em 2016 (WHO, 2017). 

A frequência do excesso de peso na infância, que vinha aumentando 

modestamente até o final da década de 1980, no Brasil, praticamente triplicou nos 

últimos 20 anos (IBGE, 1977; INAN, 1990; IBGE, 2010a). 

Esse ritmo acelerado de aumento na prevalência mundial de sobrepeso e 

obesidade na infância no decorrer das últimas 4 décadas tanto nos EUA como em 

alguns países em desenvolvimento, pode ser visualizado na figura 1. Apesar dessa 

prevalência ter atingido um platô nos EUA, ela ainda se mantém historicamente 

elevada e de grande preocupação para o setor saúde (LOBSTEIN et al, 2015).  

 

 

Figura 1: Tendências na prevalência de sobrepeso e obesidade 
infantil nos EUA e oito países em desenvolvimento (World Obesity 
Federation apud LOBSTEIN, 2015). 

 

 Se as tendências atuais continuarem, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima que os 41 milhões de crianças abaixo de 5 anos que apresentam 

sobrepeso e obesidade devem saltar para 70 milhões até o ano de 2025, no mundo 

inteiro. Ressalta-se que antes relacionada a um problema presente prioritariamente 

em países desenvolvidos, atualmente o sobrepeso e a obesidade aumentam 

acentuadamente em países em desenvolvimento especialmente nas áreas urbanas. 
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Na África, por exemplo, esse número praticamente dobrou de 5.4 milhões em 1990 

para 10.6 milhões em 2014. Outra situação semelhante também pode ser observada 

no continente asiático onde quase metade das crianças abaixo de 5 anos estavam 

acima do peso em 2014 (WHO, 2016). 

 Vários estudos e órgãos de saúde destacam as relações existentes entre a 

obesidade infantil e a persistência dela na vida adulta. A probabilidade de que uma 

criança com excesso de peso permanecer obesa na idade adulta varia de 20% a 

50% antes da puberdade, e 50% a 70% após a puberdade (SBP, 2008; SINGH, 

2008; BAHIA, 2012). 

Nesse contexto, vale mencionar o estudo de coorte prospectivo de base 

populacional realizado em uma grande maternidade australiana envolvendo 2.934 

crianças que descreveu diferentes padrões de excesso de peso entre os 5 e 14 anos 

de idade. Mais uma vez, a persistência do excesso de peso ao longo da vida foi 

observada, visto que dois terços das crianças com sobrepeso ou obesidade aos 5 

anos, permaneceram acima do peso aos 14 anos. Ademais, uma parcela importante, 

17%, dos que estavam eutróficos aos 5 anos, se tornaram sobrepeso ou obesos na 

adolescência. Fica evidente, portanto, a necessidade de prevenção precoce do 

excesso de peso na infância para reduzir esse problema de saúde pública (MAMUN 

et al, 2005).  

 Salienta-se ainda que as consequências da obesidade para a saúde das 

crianças não se reduzem às alterações fisiológicas precoces como altas taxas de 

colesterol, pressão alta, diabetes e doenças do coração, mas articulam-se aos 

problemas psicossociais relacionados ao comprometimento da autonomia e restrição 

do espaço social e de possibilidades de identificações, propiciando assim o 

adoecimento das crianças e seus sistemas familiares. A conduta do comer excessivo 

pelas crianças se expressa como um “sintoma-comunicação”, meio simbólico pelo 

qual estas tentam comunicar que internalizam conflitos e sofrimentos do sistema 

familiar, dada a dificuldade de expressá-los e compreendê-los (OMS, 2004; 

TASSARA, 2006; TASSARA, 2010).  

 Com os olhos voltados para a dinâmica relacional familiar, Tassara et al 

(2017) puderam evidenciar um emaranhado de conflitos compartilhados, por vezes 

expressos através de comportamentos como a passividade, a ansiedade e o comer 
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excessivo os quais apesar de representarem uma pequena expressão do sofrimento 

submerso, tentam emergir e transparecer nos corpos obesos das crianças.  

A obesidade apresenta diferentes determinantes, de natureza demográfica, 

socioeconômica, epidemiológica e cultural, além de questões ambientais, o que 

torna a obesidade uma doença multifatorial. Esses fatores interagem de forma 

complexa, exigindo que a obesidade seja tratada, tendo em vista toda a sua 

complexidade e determinação social (BRASIL, 2012a).  

A Organização Mundial de Saúde anunciou recentemente 10 fatos acerca da 

obesidade onde dois aspectos chamam a atenção por envolver o meio familiar e 

social. O primeiro fato é que a sociedade e os ambientes favoráveis à saúde são 

fundamentais para moldar as escolhas das pessoas e prevenir a obesidade. Dessa 

maneira, a responsabilidade individual somente pode ser considerada onde as 

pessoas tem acesso a estilos de vida saudáveis, além de serem amparadas para 

fazer escolhas saudáveis. Outro fato é que as escolhas alimentares e os hábitos de 

atividades físicas das crianças são influenciados pelo seu ambiente circundante, 

uma vez que, o desenvolvimento social e econômico, as políticas de agricultura, 

transporte, planejamento urbano, meio ambiente, educação, processamento, 

distribuição e marketing dos alimentos influenciam os hábitos e preferências 

alimentares das crianças, bem como, o padrão de atividade física delas (WHO, 

2017). 

As comodidades oferecidas pela atual sociedade demonstram predominância 

de atividades sedentárias em detrimento das práticas de atividade física e de lazer. 

Através de escutas clínicas de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade 

realizadas por Machado e Poli (2009), evidenciou-se um empobrecimento das 

experiências com raridade dos passeios, com vivência no espaço público e o brincar 

pouco exploradas.  

Esse dado corrobora com outras pesquisas onde também foi observado 

predominância de modelos de ocupação sedentários como a difusão de aparelhos 

de televisão, telefones sem fio, videogames, computadores, controle remoto e menor 

inclinação por brincadeiras mais ativas como jogar bola, andar de bicicleta, brincar 

de pega-pega e correr (POETA et al, 2010; ENES; SLATER, 2010).  

A respeito do tempo gasto pelas crianças com eletrônicos como televisão e 

computador, através de relatos dos cuidadores, foi identificada uma média de 3,6 
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horas diárias, com variações de 1 hora a 8 horas por dia direcionadas a essas 

atividades (POETA et al, 2010). Em seu livro, Drewett (2010) também traz uma série 

de evidencias epidemiológicas que sugerem que o hábito de ficar horas na frente da 

tevê é um fator de risco para a obesidade por ocupar grande parte do tempo da 

criança ao longo da infância.  

A atenção a esse contexto agrega à argumentação tradicional a preocupação 

com aspectos mais subjetivos da vida cotidiana desse grupo, visto que as crianças 

obesas apresentam pior qualidade de vida quando comparadas às eutróficas, tanto 

em relação à qualidade de vida em geral, como também, em relação a aspectos 

físico, emocional, social, escolar e psicossocial isoladamente (POETA et al, 2010). 

A partir desses dados é possível compreender que assim como a origem da 

obesidade, seu tratamento também deve ser multifatorial e não apenas visto sob 

uma perspectiva individual. Buss (2009) alerta que o foco sobre o indivíduo e seu 

comportamento tem origem na tradição da intervenção clínica e no paradigma 

biomédico. 

Todavia, a Organização Mundial da Saúde salienta que a responsabilidade 

individual só pode ser considerada com pleno efeito quando as pessoas têm acesso 

a um estilo de vida saudável. Por conseguinte, quando se pensa em sociedade é 

importante dar condições aos indivíduos para que seja possível seguir as 

recomendações de mudanças no estilo de vida fundametadas em conhecimentos e 

habilidades em saúde e nutrição, através da implementação de políticas públicas 

que tornam a atividade física regular e as escolhas alimentares mais saudáveis 

disponíveis e acessíveis a todos, particularmente aos indivíduos mais pobres (WHO, 

2016). 

Roberto et al (2015) vislumbram a obesidade sobre a ótica dicotômica das 

influências das escolhas individuais e das influências ambientais. Entendem a 

obesidade como uma situação prioritariamente impulsionada pelo ambiente onde 

ocorre um comprometimento da capacidade que as pessoas possuem para fazerem 

decisões responsáveis sobre seu estilo de vida. Além disso, reconhecem que o 

ambiente alimentar atual explora vulnerabilidades biológicas, psicológicas, sociais e 

econômicas dos indivíduos e sociedades, afetando as escolhas e preferências e 

criando um ciclo vicioso que estimula ambientes a continuarem promovendo estilos 

de vida que não são saudáveis.  
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Através de uma solicitação originada na 69° Assembleia Mundial de Saúde, 

foi desenvolvido um plano de ação que orientasse ações futuras na implementação 

das 6 recomendações presentes no Relatório da Comissão Sobre o Fim da 

Obesidade Infantil com o objetivo de tratar os ambientes obesogênicos e os 

períodos críticos da vida para combater a obesidade infantil. Apesar de ainda estar 

na fase de elaboração e avaliação, o rascunho do plano de ação já ressalta como 

alternativa para promover a ingestão de alimentos saudáveis pela sociedade a 

melhora da compreensão das informações nutricionais, a redução da exposição das 

crianças ao marketing de alimentos prejudiciais a saúde e o aumento do acesso a 

escolhas alimentares mais saudáveis, especialmente em comunidades 

desfavorecidas. Além disso, o rascunho também destaca a importância de favorecer 

o acesso das crianças que estão acima do peso a serviços multiprofissionais 

baseados na família para o adequado manejo do excesso de peso na infância 

(WHO, 2016). 

Os comportamentos preventivos da obesidade podem ser estabelecidos logo 

no início da vida pelos pais, agentes de socialização com papel fundamental nesse 

processo de intervenção, antes que esses comportamentos sejam efetivamente 

estabelecidos (KIESS; MARCUS; WABITSCH, 2004; SAVAGE; FISHER; BIRCH, 

2007; CAMPBELL, 2008).  

Familiares, profissionais da área da saúde, governos, mídia e indústria 

alimentar precisam trabalhar juntos para modificar tais instâncias sociais de forma 

que as pessoas sejam menos induzidas a ganhar peso. Além desses fatores, Vaz 

(2009) ressalta também a importância dos hábitos e comportamentos alimentares, 

da prática de atividades físicas e dos aspectos psicoafetivos no adequado 

desenvolvimento infantil.  

Tratar crianças obesas implica considerá-las em seus contextos familiares e 

sociais de maneira a compreender a complexa inter-relação entre fatores 

biogenéticos, nutricionais, familiares e psicossociais (TASSARA et al, 2017). Para 

explicitar essa colocação, Tassara (2010) utiliza o termo “(trans)ver”, ou seja, acolher 

a criança e seus familiares com um olhar que enxerga além da gordura corporal, 

mas respeita suas histórias, sentimentos, conflitos, valores, crenças e saberes.  

As experiências vividas desde criança serão determinantes para a formação 

de sua personalidade, para a forma como ela lidará com as emoções e como se 
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organizará internamente (SBP, 2008). Para Erikson (apud TASSARA, 2006) é de 

suma importância para o desenvolvimento dessa identidade, que os adultos, pelo 

seu próprio exemplo e pelas histórias que contam da vida, ofereçam às crianças 

uma ética de ação.  

Essa relação com os adultos é muito importante para o desenvolvimento das 

crianças (SIERRA; MESQUITA, 2006). A educação bem sucedida da criança na 

família é que vai servir de apoio à sua criatividade e ao seu comportamento 

produtivo quando for adulto (GOMES; PEREIRA, 2005).  

Para que o tratamento nutricional seja efetivo em longo prazo, ele precisa 

modificar o foco e a forma de ação. O foco deve ampliar-se do individual para o 

familiar e a forma deve elevar a família à autora das mudanças alimentares (OTTO; 

RIBEIRO, 2012). Nesse aspecto, é importante assinalar também que, mudanças nas 

estratégias de intervenção mais colaborativas do que normativas são fundamentais 

(CAMARGO et al, 2013). 

Urge, portanto, a necessidade de pensar em políticas públicas e práticas de 

promoção do cuidado que visem corrigir os problemas nutricionais que se 

estabelecem nas sociedades atuais em vez de focar no combate do excesso de 

peso isoladamente. Isto é, planejar ações menos voltadas às restrições e mais 

direcionadas ao estímulo de escolhas alimentares mais saudáveis e, portanto mais 

nutritivas, bem como, ações que estimulem à atividade física e principalmente a 

apropriação de espaços públicos para colaborar com a inversão dessa lógica 

moderna. 

 

 

1.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE E INTERSETORIALIDADE  

 

 

A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde. Ela 

vai muito além dos estilos de vida saudáveis, passando pelo bem-estar e por 

ambientes que incentivem a saúde, visto que escolhas e práticas individuais 

isoladamente não garantem condições sociais e econômicas para a adoção de 

mudanças no estilo de vida (OMS, 2010; OMS, 2013).  
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Inicialmente restrita a área da saúde e seus profissionais, a promoção da 

saúde passou com o tempo a ser compreendida também como responsabilidade 

compartilhada entre a população organizada e atores de outros setores sociais, 

inclusive governamentais. Tal fato é decorrente do entendimento de que a saúde 

tem determinações sociais, econômicas, políticas e culturais mais amplas do que 

simplesmente a herança genética, a biologia humana e os fatores ambientais mais 

imediatos (BUSS, 2009).  

Segundo a carta de Ottawa da Primeira Conferência Internacional Sobre 

Promoção da Saúde de 1986, o seguinte termo se refere há um processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo (OMS, 1986).  

No Brasil, esse conceito foi ampliado para um conjunto de estratégias e 

formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizado por uma 

intensa e contínua articulação da saúde com as demais redes de proteção social 

visando sempre equidade e qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e 

riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 

culturais e ambientais (BRASIL, 2014). Nesse mesmo sentido e de acordo com 

Coelho (2001), a Promoção da Saúde concebe a saúde como uma produção social. 

Buss (2009) destaca a diferença entre prevenção e promoção de saúde. Para 

a prevenção, a ausência de doenças é o principal objetivo. Por focar na doença, a 

prevenção se orienta em direção as ações de detecção, controle e enfraquecimento 

dos fatores de risco ou causais das enfermidades e considera o indivíduo o principal 

responsável por seu estado de saúde. Porém, para a promoção de saúde, a 

ausência de doenças não é suficiente. Seu objetivo é identificar e enfrentar os 

macrodeterminates do processo de saúde-doença e buscar transformá-los 

favoravelmente para promover condições de vida mais satisfatórias. Suas 

abordagens envolvem além do setor saúde, estratégias mais integradas e 

intersetoriais de mediação entre pessoas e o ambiente, combinando escolhas 

individuais com responsabilidade social pela saúde. 

Uma sociedade vital e produtiva com um futuro sustentável e próspero é 

construída com base num desenvolvimento saudável da criança. Nesse aspecto, o 

Centro para o Desenvolvimento da Criança Universidade de Harvard (2010) aponta 

uma perspectiva alargada na promoção da saúde e prevenção da doença baseado 
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no fato de que as experiências que vivemos logo nos primeiros anos de vida além de 

serem incorporadas pelos nossos corpos biologicamente, também determinam a 

vulnerabilidade de um indivíduo a adversidades precoces. Alertam que, para 

crianças sujeitas a adversidades severas, influências ambientais parecem ser tão ou 

mais fortes que a predisposição genética no impacto que têm em doenças crônicas 

e problemas de saúde na fase adulta.  

A partir disso, para agir a favor de garantir o desenvolvimento saudável, 

reduzir os efeitos das adversidades e melhorar o bem estar físico e mental das 

crianças, os autores elencam dimensões interligadas que devem ser consideradas 

na gestão de ações inovadoras. Entre elas estão a biologia da saúde; a 

potencialização da prática comunitária e de provedores de saúde; e as políticas e 

programas do setor público e privado. Como última dimensão que deva ser 

destacada com mais afinco estão às bases da saúde. Estas contemplam relações 

consistentes, afetivas e interativas, assim como espaços físicos e emocionais 

seguros, que sejam ainda, solidários e proporcionem nutrição saudável apropriada 

(CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA UNIVERSIDADE DE 

HARVARD, 2010). 

Em ações de redução de vulnerabilidade, o profissional técnico da saúde 

deve assumir o papel de mediador do encontro entre os sujeitos sociais afetados e o 

conjunto de recursos de que uma sociedade dispõe para construir sua saúde 

tornando-os capazes de lidar com possíveis obstáculos. Entretanto para que isso 

seja possível e também para ampliar as chances de melhores resultados, 

pressupõe-se fundamentalmente a articulação intersetorial (AYRES et al, 2009). 

Entretanto, o processo de entendimento e implantação da intersetorialidade 

da saúde, tanto no âmbito nacional quanto e internacional, ainda apresenta lacunas 

e conflitos.  

Na tentativa de equacionar e estruturar um processo de mudança na postura 

dos diversos setores públicos e mostrar que é mais fácil alcançar os objetivos do 

governo quando todos os setores incorporam a saúde e o bem-estar como 

componentes centrais no desenvolvimento de políticas, a OMS engajou líderes e 

formuladores de políticas de todos os níveis de governo a pactuarem compromissos 

de efetivação da Saúde em todas as Políticas em dois grandes momentos, na 
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elaboração da Declaração de Adelaide e posteriormente na Declaração de 

Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (OMS, 2010; OMS, 2013). 

Vale esclarecer que Saúde em Todas as Políticas se trata de uma abordagem 

para as políticas públicas em todos os setores, onde se pretende chamar atenção 

para os impactos e sinergias de cada política pública nos sistemas de saúde, nos 

determinantes da saúde e ainda, no bem-estar da sociedade. O objetivo central 

desse chamamento é melhorar a saúde da população e a equidade em saúde como 

uma responsabilidade central dos governos para com seus cidadãos (OMS, 2010; 

OMS, 2013).  

Para viabilizar e auxiliar no enfrentamento dos desafios de produção da 

saúde, o Estado brasileiro ratificou seu compromisso com a ampliação e qualificação 

de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS, instituindo a 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) em 2006. Sua revisão, 8 anos 

após, reintera a necessidade de articulação com outras políticas públicas visando à 

equidade, à melhoria das condições e dos modos de viver e à afirmação do direito à 

vida e à saúde. Assim, manteve conformidade com a Declaração de Adelaide (2010) 

e com a Declaração de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013), 

mencionadas anteriormente (BRASIL, 2014). 

A citada política nos aponta a integralidade na promoção da saúde como uma 

importante estratégia de produção da saúde. Essa proposta significa que as 

intervenções em saúde devem deslocar a atenção do adoecimento para a 

valorização da autonomia e singularidades dos sujeitos e coletividades, respeitando 

suas especificidades e potencialidades e compreendendo que as formas como 

esses sujeitos elegem seus modos de viver depende não apenas da vontade ou 

liberdade individual e comunitária, mas também estão condicionadas e determinadas 

pelos contextos social, econômico, político e cultural em que vivem (BRASIL, 2014). 

No âmbito nacional, Akerman et al (2014), ao problematizarem sobre a 

intersetorialidade, chamam atenção de que a origem da recomendação de 

articulação intersetorial consta nas bases dos SUS, com o objetivo de demonstrar 

que o processo saúde-doença é resultado de diversos aspectos. Ainda debruçados 

nessa reflexão, os autores propõem um possível conceito operacional no qual a 

intersetorialidade seria definida como um modo de gestão desenvolvido por meio de 

processo sistemático de articulação, planejamento e cooperação entre os distintos 
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setores da sociedade e entre as diversas políticas públicas para atuar sobre os 

determinantes sociais. 

Na concepção desenvolvida sobre promoção da saúde, a PNaPS traz a 

alimentação adequada e saudável, bem como as práticas corporais e atividades 

físicas, como alguns dos temas prioritários para se apoiar e promover ações de 

promoção da saúde, endossando assim o objetivo da pesquisa em questão 

(BRASIL, 2014). 

Perante isso, deve-se também demarcar que para concretas e eficazes ações 

de cuidado, é indissociável a atuação dos sujeitos sociais como agentes da esfera 

pública da vida social através de “intervenção estrutural, organização comunitária, 

construção de cidadania, ativismo político, ação jurídica e direitos humanos” 

(AYRES et al, 2009, p.133). 

Nessa perspectiva e com base nas diretrizes da PNaPS, a organização do 

trabalho para a saúde vem fortalecer e ampliar a construção de saberes e as 

possibilidades de ações que fomentem ambientes saudáveis para desenvolvimento 

da saúde e da capacidade dos indivíduos e das comunidades. 

 

 

1.3 DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE  

 

 

Diante dos conceitos que venho me debruçando, para promover a saúde é 

necessário mencionar a influência dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), visto 

que intervenções curativas e orientadas para o risco de adoecer, por si só, são 

insuficientes para a produção da saúde e da qualidade de vida de uma sociedade 

(BRASIL, 2011).  

Embora, hoje exista um consenso sobre a importância dos DSS, esse 

consenso foi sendo construído gradativamente ao longo da história. Os autores Buss 

e Filho (2007) trazem um compilado de algumas definições sobre esse conceito. 

Dentre elas, vale salientar a definição da Comissão Nacional sobre os 

Determinantes Sociais da Saúde que preconiza que os DSS são os fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 
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influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 

população.  

  A Declaração Política do Rio sobre DSS reconhece que as intervenções 

sobre esses determinantes, tanto para grupos vulneráveis quanto para a população 

como um todo, são essenciais para que as sociedades sejam inclusivas, equitativas, 

economicamente produtivas e saudáveis (OMS, 2011). 

 

 

 Figura 2 – Principais determinantes da saúde 
(DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991). 

 

Pensando no tema da pesquisa em questão, considero proveitoso o modelo 

de camadas de determinantes da saúde desenvolvido por Dahlgren e Whitehead 

(1991) com o objetivo de nortear diferentes níveis de políticas públicas em ações de 

melhoria ou de redução de riscos para a saúde. O modelo mostra, através de um 

sistema interdependente, quatro camadas que representam categorias de 

influências a saúde.  

No topo do modelo observa-se o ambiente estrutural principal no qual 

poderiam ser elaboradas políticas, nacionais ou mesmo internacionais, destinadas a 

mudanças estruturais de longo prazo como estratégias econômicas, políticas de 

taxação ou acordos comerciais e ambientais entre países. Na segunda camada, são 

demonstradas as condições materiais e sociais nas quais as pessoas vivem e 

trabalham determinados por diversos setores como habitação, educação, cuidados 

de saúde e agricultura. Os autores apontam que ações de saúde pública e 

estratégias comerciais entre um ou mais setores da sociedade como provisão de 

benefícios sociais, serviços de saúde, políticas de alimentação e nutrição e políticas 

de emprego poderiam atuar sobre esses determinantes. O fortalecimento das redes 

de apoio como a família, amigos, vizinhos ou a comunidade local vem em seguida 



28 

 

 

 

devendo ser abordados por estratégias que reconheçam o valor dessas redes de 

apoio em detrimento de ações que trabalhem as capacidades individuais 

isoladamente. Por fim, estão os fatores comportamentais e de estilos de vida onde 

ocorre forte influência dos demais determinantes, visto que é muito difícil mudar 

comportamentos de risco sem mudar as condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais que os influenciam. Os autores ressaltam que para atuar nesse nível de 

maneira eficaz, são necessárias políticas públicas que promovam mudanças 

comportamentais. Na base estão os fatores fixos, como idade, sexo e características 

genéticas dos indivíduos, sobre os quais, apesar de desempenharem certo papel, é 

possível exercer pouco controle (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991).  

Corroborando ao que vem sendo explanado, o levantamento bibliográfico 

realizado por Alves e Jaime (2014) salienta o papel dos determinantes sociais de 

saúde na inter-relação entre saúde e segurança alimentar e nutricional, visto que a 

alimentação adequada e saudável é uma zona de intersecção entre a promoção de 

ambas, aproximando e subsidiando o diálogo intersetorial. 

 

 

1.4 ALIMENTAÇÃO E SAÚDE, DIREITOS INERENTES AO HOMEM E A 

RELAÇÃO COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

 

 

Os direitos à alimentação e saúde foram reconhecidos como tal em diferentes 

períodos no âmbito nacional, porém constituem direitos humanos básicos, e como 

tais, devem ser universais, indivisíveis, inalienáveis, interdependentes e inter-

relacionados na sua realização. Isso significa que ambos direitos, assim como todos 

os direitos humanos, são igualmente necessários a todos os cidadãos sem 

discriminação, que a realização de um direito requer a garantia do outro, e não a sua 

exclusão, além de não poderem ser privados de ninguém ou mesmo cedidos (ONU, 

1948). 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu a saúde como direito 

constitucional de todas as pessoas que vivem em território nacional. A partir disso, 
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pode ser regulamentada a Lei nº 8.080, que dispõe sobre a criação do SUS, um 

sistema público que prevê o direito a toda a população, sem nenhuma 

discriminação, de ter acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 1990). 

A saúde é amplamente reconhecida como o maior e o melhor recurso para os 

desenvolvimentos social, econômico e pessoal, assim como uma das mais 

importantes dimensões da qualidade de vida (BUSS, 2010). 

Na última década no Brasil, o principal avanço no sentido de assegurar o 

acesso a alimentação, foi à incorporação da mesma como um direito social. A 

alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção 

da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2012a). 

O direito a alimentação como obrigação do Estado data de 2006, através da 

lei nº 11.346, nomeada Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN). 

Essa lei estabeleceu as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), por meio do qual o 

poder público, com a participação da sociedade civil organizada, poderia formular e 

implementar políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA), assim como, a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) (BRASIL, 2006). Entretanto, apenas em 2010 foi aprovada a 

Emenda Constitucional número 64 que tornou efetivamente o DHAA direito 

constitucional para todo o cidadão brasileiro (BRASIL, 2010a).  

Ainda em 2010, porém posteriormente, através do decreto nº 7.272 foi 

instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) com o 

objetivo geral de promover a SAN, bem como assegurar o DHAA em todo território 

nacional (BRASIL, 2010c).  

Tanto a Lei como o Decreto, apresentam entre as suas bases diretivas o 

fortalecimento das ações de alimentação e nutrição no sistema de saúde. 

A SAN consiste na 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).  
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A evolução deste conceito aproxima-se, cada vez mais, da abordagem de 

DHAA e da soberania alimentar, segundo o qual cada país tem o direito de definir as 

suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e 

consumo de alimentos (CONSEA, 2007; BRASIL, 2013).  

Um aspecto muito relevante para ser ressaltado em relação a SAN, são as 

duas dimensões distintas, porém complementares que a compõe: componente 

alimentar (disponibilidade, produção comercialização e acesso aos alimentos) e 

componente nutricional (relacionado às práticas alimentares e utilização biológica 

dos alimentos). Esses aspectos dialogam diretamente com as dimensões do DHAA 

de não apenas livrar as pessoas da fome e da má-nutrição, mas também de 

assegurar qualidade e condições de acesso à alimentação para que ela seja digna e 

adequada (BRASIL, 2010b; BRASIL, 2013). Vale frisar ainda que Braga (2004) 

aponta entre os aspectos que compõem o conceito de SAN está a preocupação com 

o respeito e a preservação da cultura alimentar de cada povo.  

No intuito de garantir o cumprimento dessas dimensões, se faz imprescindível 

a mobilização de diferentes setores da sociedade tais como agricultura, 

abastecimento, educação, saúde, trabalho, desenvolvimento e assistência social 

(BRASIL, 2013).  

O Direito Humano à Saúde (DHS) e o DHAA são fortemente 

interdependentes, um fortalece o outro. A realização do DHS interfere diretamente 

nas duas dimensões do DHAA, acima mencionadas. Uma alimentação adequada só 

será plenamente utilizada, isto é, digerida, absorvida, metabolizada e excretada pelo 

organismo se esse estiver livre de doenças. É preciso ter acesso pleno aos serviços 

de saúde e ao mesmo tempo, acesso pleno à alimentação adequada e saudável 

para se garantir o direito de estar livre da fome e da má-nutrição e o direito à vida 

saudável e digna (BRASIL, 2010b).  

Para Siqueira et al (2014), apesar de todo aparato jurídico, a efetivação do 

DHAA encontra-se distante da realidade de muitas pessoas. Apesar de menos de 

5% da população brasileira ainda estar subnutrida (FAO, 2015), é também possível 

se observar violação do DHAA pelo consumo excessivo de alimentos não saudáveis 

e consequente progresso no número de casos de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) na população (SIQUEIRA et al, 2014).  
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No Brasil, a obesidade é uma das formas de manifestação da insegurança 

alimentar e nutricional devido a sua alta frequência e relevância, bem como, a 

existência de riscos e vulnerabilidades permeados nesse processo. É também um 

importante fator de risco para diabetes, hipertensão, cardiopatia e alguns tipos de 

câncer (OPAS, 2015). Dessa forma, a obesidade adquire um caráter de prioridade 

na atenção nutricional no SUS. 

Nesse contexto, e em busca da garantia da SAN da população brasileira, a 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999 pelo 

Ministério da Saúde, atualizada e aprimorada em 2012, constitui uma resposta 

oportuna e específica do SUS. Integra os esforços do Estado brasileiro que por meio 

de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover 

os direitos humanos à saúde e à alimentação, tal como, melhorar as condições de 

alimentação, nutrição e saúde (BRASIL, 1999; BRASIL, 2012a). 

Quando se promove e facilita o acesso das pessoas, das famílias e da 

comunidade aos conhecimentos sobre os cuidados para uma vida e alimentação 

saudáveis, a elas é dada a possibilidade de apropriar-se de tais conhecimentos e 

adquirir capacidades, habilidades e autonomia para gerir suas próprias saúde e 

nutrição. Por tanto, empoderar o sujeito para ser o autor da gestão da sua saúde, 

também significa garantir o DHAA (BRASIL, 2010b). 

A PNAN é uma política inovadora e de grande importância para introduzir a 

alimentação e a nutrição na agenda pública. De um lado ela resguardou a segurança 

alimentar e nutricional, e por outro, antecipou o cuidado da dupla carga de doenças, 

isto é, a existência de deficiências nutricionais como desnutrição, anemia e 

hipovitaminose A concomitantemente ao sobrepeso e a obesidade como importantes 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

Dessa forma, a política antecipou a discussão sobre temas e recomendações que 

somente em 2004, viriam a ser apresentadas pela OMS através da divulgação da 

Estratégia Global para a Alimentação Saudável e Atividade Física (KAC; SICHIERI; 

GIGANTE, 2007; OMS, 2004).  

As ações de promoção da alimentação adequada e saudável voltadas a 

infância devem sempre respeitar os princípios da PNAN e do SUS. Dentre seus 

princípios, vale destacar a alimentação como elemento de humanização das práticas 

de saúde, visto que a alimentação expressa as relações sociais, valores e história do 
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indivíduo e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida; e o 

fortalecimento da autonomia dos indivíduos, isto é, favorecer o desenvolvimento da 

capacidade de interpretação e análise do sujeito sobre si e sobre o mundo e, a 

capacidade de fazer escolhas, governar e produzir a própria vida, encarando com 

reflexão crítica os determinantes dos problemas que o afetam (BRASIL, 2012a). 

O “Plano de Ação para a Prevenção e o Controle de Doenças Não 

Transmissíveis para 2013–2019”, elaborado pela Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) que veio como complemento à “Estratégia para a Prevenção e 

Controle de Doenças Não Transmissíveis para 2012-2025” destaca dentre seus 

objetivos essenciais reduzir a prevalência dos principais fatores de risco das DCNTs, 

fortalecer os fatores de proteção com ênfase nas crianças, adolescentes e nas 

populações vulneráveis e abordar os fatores sociais, econômicos e ambientais 

determinantes da saúde (OPAS, 2013).  

Como parte integrante das ações globais para conter o crescimento da 

epidemia da obesidade, os estados membros da OPAS aprovaram o “Plano de Ação 

para a Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes” com a meta central 

de transformar o atual ambiente obesogênico em oportunidades para maior 

consumo de alimentos nutritivos e aumento na atividade física. Dentre as linhas 

estratégicas traçadas no documento, vale destacar a atenção primária à saúde, a 

promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável.  

No âmbito nacional, em resposta ao crescente aumento das DCNT, o 

ministério da saúde lançou “O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das DCNT no Brasil, 2011-2022”, no qual a redução da prevalência da obesidade 

em crianças também é descrita dentre as metas propostas e os eixos de ação 

(BRASIL, 2011).  

Interações entre o ambiente que a pessoa vive, suas preferências e 

comportamentos alimentares são essenciais para a identificação dos mecanismos 

pelos quais as políticas de alimentação atuam. Apesar de algumas preferências 

alimentares serem inatas elas podem ser, em sua maioria, aprendidas 

especialmente nos primeiros anos de vida tornando-as persistentes e resistentes a 

mudanças ao longo do tempo. Diante disso, uma potente função da política de 

alimentação é apoiar um ambiente que incentive o aprendizado de preferências 

alimentares desde cedo pelas crianças. Ademais, atuar na superação de barreiras 
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como custo dos alimentos mais saudáveis, indisponibilidade qualitativa e quantitativa 

de alimentos, mudanças nos papéis sociais e organizacionais das famílias gerando 

falta de tempo para o preparo de refeições em casa e estimular os consumidores a 

reavaliarem suas preferências e fazerem escolhas alternativas, também são 

importantes funções das políticas de alimentação. Ainda, vale ressaltar outra 

importante função que seria induzir uma resposta positiva no sistema alimentar visto 

que, ao se projetar ações que visem atingir a escolha do consumidor na aquisição 

de um produto, também são estimuladas ações interdependentes em outro ponto do 

sistema alimentar como mudanças na formulação dos produtos (HAWKES, 2015). 

O enfrentamento desse quadro clama por ações nos diversos setores, desde 

a produção até a comercialização final dos alimentos com a garantia de ambientes 

que propiciem essas mudanças (BRASIL, 2012a). 

 

 

1.5 BIOPOLÍTICA, GOVERNAMENTALIDADE E SUAS RELAÇÕES COM A 

PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

Para o filófoso Michel Foucalt, governamentalidade é o conjunto de 

instituições, procedimentos, análises e reflexões que exercem um modelo de poder, 

cujo alvo principal são as populações. Possui um saber na economia política e na 

tecnologia dos dispositivos de segurança. Seria o governo das condutas dos corpos 

sobre todas as outras formas de poder como a soberania e a disciplina por se dar 

não apenas pelo Estado, uma vez que práticas múltiplas podem ser exercidas por 

diversas pessoas e setores da sociedade como pela família, pela escola, pelo 

trabalho, pelos amigos, em uma complexa e dinâmica rede de relações de saber-

poder-subjetivação (LEMOS, 2012).  

As diversas formas de administração e controle investem no cotidiano e na 

vida em termos de modos de viver (BERNARDES; QUINHONES, 2009).  

Além disso, as práticas de governo também são formas de governar as 

mentalidades, dos afetos, das relações, dos comportamentos visto que elas 

abordam a forma como os sujeitos se autogovernam, além de abordar a forma como 
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se organiza uma determinada sociedade ou população (FOUCAULT, 1990 apud 

BERNARDES; QUINHONES, 2009). 

O autogoverno se relaciona com a subjetividade uma vez que ela pode ser 

entendida como maneira de viver, isto é, de agir, de sentir, de interpretar o mundo 

no qual o sujeito emerge como efeito de relações de poder (SILVA; MÉLLO, 2011).  

Buscando um instrumento analítico mais operacional para análise 

macrossocial sobre as concepções modernas de poder e amparado pela perspectiva 

da microfísica dos poderes, Foucault transitou do conceito de biopolítica ao de 

governamentalidade, isto é, de um olhar macropolítico para uma perspectiva 

micropolítica (NETO, 2015). A micropolítica, ao investir na vida cotidiana, focaliza a 

população e os efeitos nela, no que tange às formas de vida e não se impõem de 

cima para baixo, mas sim em paralelo (BERNARDES; QUINHONES, 2009).  

Adicionalmente, Neto (2015) ressalta que a partir do conceito de 

governamentalidade pode-se extrair uma relação intrínseca com a biopolítica, visto 

que seu alvo é a população, e a segurança sua principal tecnologia de poder. 

A noção de governamentalidade também foi introduzida com o propósito de 

interpretar as diversas formas de exercício da biopolítica, isto é, os vários modos de 

condução ou de gestão administrativa da população (MARTINS; JUNIOR, 2013). 

A cultura considerada característica de uma determinada sociedade pode ser 

entendida como uma prática de governo, uma forma de controle da população 

mediante a administração de seus códigos sociais relacionados aos hábitos, 

comportamentos, desejos e aspirações, isto é, do modo como às pessoas vivem e 

devem viver (BERNARDES; QUINHONES, 2009).  

Visando a geração de saúde, escolarização, bens de consumo e até 

isolamento, as práticas políticas, econômicas, sociais, subjetivas e históricas levam a 

criação de subjetividades normalizadas. Esse processo de normalização se dá por 

padrões de uma sociedade governamentalizada, ou seja, gerida por meio de 

tecnologias de governo da conduta, realizadas em diferentes espaços e por meio de 

diversos agentes estatais e não estatais (LEMOS, 2012).  

Todavia, associado às práticas de controle, emergem as práticas não de 

resistência e recusa, mas de contestação e de construção de novos sentidos, isto é, 

as práticas de liberdade (BERNARDES; QUINHONES, 2009). 
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A biopolítica é permeada pelo conceito de governo dos vivos que é exercido 

através do controle dos fenômenos da vida e das formas de viver da população. 

Diante disso, a saúde pode ser entendida como uma estratégia biopolítica, uma vez 

que envolve “um conjunto de práticas de significação que organizam e regulam a 

população em seu conjunto” (SANTIN; HILLESHEIM, 2013 p. 49). 

Os autores Bernardes e Quinhones (2009) destacam que as formas de 

governo têm a saúde como uma estratégia de controle da vida. Uma vez que as 

práticas em saúde interferem nas formas de vida e em processos biológicos, podem 

ser consideradas modos de governo das populações, onde se exerce controle e 

investimento no indivíduo (BERNARDES; PELLICCIOLI; GUARESCHI, 2010). Esse 

conceito corrobora com Foucault (2003 apud SANTIN; HILLESHEIM, 2013), que 

ressalta que as políticas públicas de saúde operam dispositivos de controle das 

populações através das práticas de governo da vida dentro de um Estado 

governamentalizado.  

Nesse contexto, a polícia da saúde e da disciplina é realizada também pelos 

médicos como administradores do espaço coletivo através de mecanismos 

governamentalizados onde higienizar a cidade era uma maneira de gerir a vida em 

nome da defesa social e de uma gestão do território de modo a intensificar a 

circulação com cuidado e fazer a liberdade funcionar dentro dos limites das práticas 

de segurança. Salienta-se que o espaço da cidade não se restringe aos bens e 

pessoas, mas um lugar de circulação e de relações entre corpos e coisas, meio a 

ser gerido com fins de assegurar vida e operacionalizar liberdades com segurança 

(LEMOS, 2012).  

É importante destacar que as práticas em saúde se encontram com as 

condições de vida e suas multiplicidades de formas de viver, para além da forma 

biológica estrita. Assim, na administração dessas formas de viver articulam-se 

estratégias biopolíticas relacionadas à dimensão afetiva, isto é, ao exercício de 

afetar e ser afetado pelo outro. O trabalho em saúde é voltado para o outro, por 

tanto, é um trabalho afetivo que produz serviços, conhecimento, comunicação, 

interações e contatos humanos, além disso, produz valor, visto que a maneira como 

nos relacionamos com o outro é permeada do modo como pensamos e cuidamos 

desse outro (BERNARDES; PELLICCIOLI; GUARESCHI, 2010).  
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Vale ressaltar que atualmente a promoção da saúde testemunha o surgimento 

de um objetivo reconfigurado que não envolve uma transformação do indivíduo em 

um discípulo da saúde. Mais do que ter autodomínio, o maior desafio está centrado 

na ponderação entre o autocontrole e o desejo, bem como, entre a racionalidade e o 

prazer (KARLSEN; VILLADSEN, 2015). 

Nessa mesma direção, vale arguir sobre o enfoque educacional das práticas 

de promoção da saúde e prevenção de agravos que apesar de fundamentais, são 

permeados por tendências modeladoras de caráter fortemente comportamentalista. 

Em contra partida, a intervenção baseada em atitude construtivista possibilita que os 

sujeitos se apropriem das informações que façam sentido para eles, e assim, se 

mobilizarem para achar alternativas práticas que possibilitem a superação das 

situações que os vulnerabilizam (AYRES et al, 2009). 

As práticas em saúde vêm se transferindo do campo das ações caritativas e 

higienistas centradas na população e em uma medicina com foco no corpo 

individual, em direção ao direito à saúde e à vida, isto é, à cidadania (BERNARDES; 

PELLICCIOLI; GUARESCHI, 2010).  

As práticas de cuidado estritamente baseadas na lógica da doença como o 

tratamento, a reabilitação e a prevenção são respaldadas por práticas de governo 

como prescrições, antecipações, controles e disciplinas, isto é, práticas de como as 

pessoas devem viver para terem melhores indicadores de saúde. Além de um corpo 

com ausência de doenças, a saúde passa a ser uma possibilidade de formas de 

viver que incluem solidariedade, cidadania e equidade. Desse modo, abre-se para a 

saúde a possibilidade de outras práticas de cuidado que não apenas as 

consideradas formas de governo da vida (BERNARDES; QUINHONES, 2009). 

 Silva e Méllo (2011) nos levam a uma importante reflexão em relação aos 

saberes e poderes que circulam na sociedade. Um saber não influencia alguém, 

mas ele tem poder de gerir, de administrar a vida, isto é, de produzir maneiras de 

viver e as estratégias para que essas maneiras subsistam. É importante frisar 

também que o ato de governar, isto é, conduzir pessoas, implica sempre na 

existência de uma estrutura interna que os possibilita ser governáveis pelos outros 

(MARTINS, JUNIOR, 2013).  

As técnicas em saúde devem valorizar o princípio da integralidade que amplia 

a qualidade da atenção considerando o sujeito na sua história como um ser 
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permeado de vivências e não exclusivamente na sua condição orgânica dividida em 

especialidade e técnicas. Considerar as diferenças de histórias de vida que os 

profissionais da área da saúde se deparam está relacionado à potência de vida, 

termo que se refere à ideia de que a vida é um permanente reinventar-se, criando 

novas formas de se agregar, de criar sentidos e de existir. A potência de vida não se 

dá no âmbito individual, mas sim coletivo, através da relação com o outro, da 

produção de laços e redes de convívio, da criação de novos desejos e crenças, 

novas associações e formas de cooperação, por isso, se relaciona ao trabalho 

afetivo (BERNARDES; PELLICCIOLI; GUARESCHI, 2010).  

Reconhecer o lugar que os profissionais da área da saúde ocupam como 

detentores do saber e protagonistas do poder é imprescindível para a efetiva 

produção das possibilidades de vida pelos indivíduos, famílias e sociedades.  

Ainda, entender que as relações de poder são intrínsecas das sociedades e 

que é impossível dissolvê-las, buscar possibilidades onde o mínimo de dominação 

seja possível torna a construção de um campo de saber mais participativa e efetiva 

(SANTIN; HILLESHEIM, 2013). 

Os autores Bernardes, Pelliccioli, Guareschi (2010, p. 12) ressaltam que 

trabalhar em prol da produção em saúde, da existência em si, e não apenas do 

corpo, aproximado-a da dimensão de cidadania “requer do trabalhador sua 

inteligência, sensibilidade, imaginação, criatividade, conectividade e afetividade”. 

 

 

1.6 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUA RELAÇÃO COM AS ESCOLHAS 

ALIMENTARES 

 

 

 O ser humano possui duas dimensões indissociáveis, o social e o individual e 

é através dessa relação que nascem os processos identitários. O sentimento da 

própria identidade e o autoconhecimento se desenvolvem por meio da interação 

social, através da interiorização de respostas socialmente compartilhadas que os 

nossos comportamentos suscitam tanto nos outros como em nós mesmos. É diante 

dessas relações que os indivíduos são capazes de conhecer a realidade, traduzindo 
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as vivências e experiências e, a partir daí, extrair critérios para seus 

comportamentos (LEPRI, 2012). 

Nesse terreno, a teoria das representações sociais se constitui como uma 

importante abordagem que guia os indivíduos e norteia suas interações já que as 

representações sociais estão presentes nas opiniões, manifestações ou posturas da 

vida cotidiana (LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). 

Assim, Moscovici define uma representação social como: 

Um sistema de valores, ideias, práticas, com uma dupla função: 
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas 
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em 
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu 
mundo e da sua história individual e social (MOSCOVICI, 1978, p. 
21). 

 

As representações sociais constroem conhecimentos sociais que situam o 

indivíduo no mundo e determinam sua identidade social e seu modo de ser. É 

através delas que o homem manifesta sua capacidade de apropriar-se de conceitos 

e afirmações a respeito do que é vivenciado por ele no dia-a-dia pela interação entre 

as pessoas (FELIPPE, 2003). Os sentidos e as experiências tornam-se realidade 

justamente porque são produzidos coletivamente e naturalizados como verdades 

(BERNARDES; QUINHONES, 2009). Moscovici (2007) reforça esse aspecto da 

representação social dizendo que a maneira como o indivíduo recebe e compreende 

estímulos do ambiente físico, abstraindo sentido e interiorizando ordem e 

percepções, influencia diretamente a forma como posteriormente um conhecimento 

será comunicado. 

Para Sarti (2004), toda a experiência individual se inscreve num campo de 

significações coletivamente elaborado. As experiências vividas pelos indivíduos, seu 

modo de ser, de sentir ou de agir serão constitutivamente referidos à sociedade a 

qual pertencem. 

Queiroz (2000) acrescenta que a representação social é repleta de 

conhecimentos culturalmente carregados e permite ao indivíduo, como ator que 

manipula e cria novas regras e papeis sociais, uma visão de mundo contida no 

senso comum e na dimensão cotidiana.  
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As representações são ditas sociais, pois são simbólicas e possuem tanto 

elementos perceptuais quanto cognitivos, são produzidas coletivamente e 

compartilhadas por um conjunto de indivíduos com a função de contribuir e orientar 

para os processos de formação de condutas. Por se dar no cotidiano do coletivo 

social, é algo vivo, em intensa modificação, evolução e reconstrução diante das 

mudanças culturais e de conhecimentos, bem como, das diversidades dos 

indivíduos, atitudes e fenômenos (LEPRI, 2012; MOSCOVICI, 2007). 

A representação que temos de algo não é criado por um indivíduo 

isoladamente, nem está diretamente relacionada à nossa maneira de pensar, uma 

vez que são impostas sobre nós como produtos de uma sequência de elaborações e 

mudanças que ocorrem no decurso do tempo, resultado de sucessivas gerações 

(MOSCOVICI, 2007). Elas são também alimentadas pelos produtos da ciência, que 

circulam publicamente através das inúmeras versões populares de mídia (SPINK, 

1993). 

Um dos eixos básicos do discurso da promoção da saúde é fortalecer a ideia 

de autonomia dos sujeitos e dos grupos sociais. Entretanto, deve-se considerar qual 

concepção de autonomia é efetivamente proposta e construída, posto que, 

conhecimentos e práticas constroem representações científicas e culturais, 

conformando os sujeitos para exercerem uma autonomia regulada, estimulando 

dessa maneira uma livre escolha que responde a uma lógica de mercado 

(CZERESNIA, 2009). 

Novas representações emergem a partir dos pontos de tensão e de conflito 

em uma determinada cultura onde diante da ausência de sentido, criar 

representações para familiarizar o não familiar proporciona sentido de estabilidade. 

Nesse aspecto, dois mecanismos pelos quais as representações são criadas 

merecerem ser explanados: ancoragem e objetivação. O mecanismo da ancoragem 

é um processo que transforma algo estranho e perturbador em nosso sistema 

particular de categorias, o classifica e o compara com o paradigma de uma categoria 

que nós consideramos ser apropriada estabelecendo uma relação positiva ou 

negativa com ele. Assim, ao rotularmos, isto é, darmos um nome conhecido, somos 

capazes de imaginá-lo, representá-lo e formar opiniões, ele perde sua carga de 

novidade e de medo para se tornar familiar. Já a objetivação é a operação 

formadora de imagens que confere uma dimensão de concretude e solidez à 
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representação unindo a ideia de não-familiaridade com a de realidade e torna algo 

abstrato em quase tangível. Objetivar significa descobrir o aspecto icônico de uma 

ideia ou de um ser pouco definido, por meio de processos de seleção e 

simplificação, transformando um conceito em imagem (MOSCOVICI, 2007).  

A alimentação possui diversos significados e traduz a identidade de um grupo 

social conferindo sentido as escolhas e hábitos alimentares. Esses hábitos fazem 

parte de um sistema cultural repleto de símbolos, significados e classificações, que 

apesar de ter raízes históricas, também sofrem influência dos hábitos cotidianos 

(BRAGA, 2004). 

Quando um alimento é consumido, ele expõe e transmite uma situação e 

assim constitui uma informação. Sem que haja identificação com o alimento, o 

comensal não o reconhece, por conseguinte, também não o significa. Portanto, 

alimentos de origem desconhecida e com preparo que foge ao controle do 

consumidor final, comuns da sociedade atual, dificultam essa identificação 

(FONSECA et al, 2011). 

Ao se transpor as representações sociais para o âmbito do peso corporal, a 

alimentação demonstra ser a representação social mais fortemente associada, posto 

que, independente do conceito de dieta que os indivíduos tenham o entendimento de 

que alguma mudança na alimentação é necessária para se controlar o ganho de 

peso é amplamente difundido. Ainda, considerar necessário sacrifícios para que seja 

possível o controle do peso e o fato de comer saudável significar comer o que não 

se gosta, são representações comumente presentes no ideário da população 

(MOUTINHO; MANCUSO, 2010).  

Um trabalho realizado para aprofundar a compreensão das representações 

sociais da obesidade e do comer no mundo atual demonstrou que ela centra-se na 

individualização e na culpabilização dos obesos, independente das causas 

genéticas, emocionais e, muito menos, sociais. As representações convergiam para 

um saber do senso comum contaminado por sentimentos de dor, sofrimento, culpa e 

responsabilidade. Esse sofrimento pode ser observado quando o comer está 

relacionado ao controle de peso. Toda via, a autora destaca que ao focalizar na 

liberdade de escolha, o comer constituiu-se em fonte de satisfação e de prazer 

(FELIPPE, 2003).  
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 Conforme vem sendo explanado até então, a depender do contexto social e 

cultural, as representações sociais podem ser muito vastas e divergentes. Moscovici 

(2007) alerta para a importância de explorar a variação e a diversidade das ideias 

coletivas refletidas na heterogeneidade de representações nas sociedades 

modernas. 

 Em famílias com crianças, já foi possível se observar a valorização do 

alimento para assegurar crescimento e desenvolvimento infantil, independente do 

tipo de alimento em questão. Essa concepção pode ser constatada através de uma 

pesquisa realizada com cuidadores de crianças menores de 5 anos em famílias de 

baixa renda de uma cidade Mexicana. Apesar dos esforços financeiros que os 

mesmos tinham que empregar para adquirir alimentos processados, para a 

população estudada, essa categoria de produtos ajudaria no crescimento das 

crianças, bem como, contribuiria para afastar doenças. Essas representações 

denotam um sentimento de tranquilidade por estarem cumprindo com a 

responsabilidade de alimentar seus filhos (UICAB-POOL, 2009). 

Ayres et al (2009) destacam a forte interlocução entre a mudança de 

comportamento em direção a uma vida mais saudável e a transformação de 

contextos de intersubjetividade. As mudanças mais interessantes e profundas são 

observadas quando é possibilitado aos indivíduos estarem uns diante dos outros em 

seu entorno, isto é, através do compartilhamento de um dado contexto. 

 

 

1.7 DETERMINANTES DAS ESCOLHAS ALIMENTARES  

 

 

Nossas escolhas alimentares são multideterminadas, isto é, os fatores que 

determinam a alimentação e os hábitos alimentares são de naturezas distintas e 

envolvem diversos setores da sociedade (econômica, psicossocial, ética, política, 

cultural). Inicialmente, escolhemos o que comemos de acordo com nosso gosto 

individual. Entretanto as escolhas e preferências tem estrita relação com a cultura a 

qual pertencemos, com a qualidade e o preço dos alimentos, com a renda das 

pessoas, com quem compartilhamos as refeições, com a disponibilidade de tempo, 
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com a propaganda e publicidade e até com convicções éticas e políticas (como no 

caso de vegetarianos). Cada um desses fatores pode promover ou dificultar a SAN, 

para determinada população (BRASIL, 2013).  

Comer não é apenas uma atividade biológica. O processo de escolhas 

alimentares, conforme também foi destacado por Braga (2004) deve ser analisado 

por diferentes abordagens, independentes e ao mesmo tempo complementares: 

abordagem econômica, na qual a relação entre a oferta e a 
demanda, o abastecimento, os preços dos alimentos, renda e acesso 
aos alimentos são os principais componentes; a abordagem 
nutricional, com ênfase na composição dos alimentos, na 
preocupação com a saúde e com o bem-estar de grupos e 
indivíduos; a abordagem social, voltada para as associações entre a 
alimentação e a organização social do trabalho, a diferenciação 
social do consumo, os ritmos e estilos de vida; a abordagem cultural, 
interessada nos gostos, hábitos, tradições culinárias, representações, 
identidades práticas, preferências, repulsões, ritos e tabus, isto é, no 
aspecto simbólico da alimentação (BRAGA, 2004, p.40). 

 

As escolhas alimentares se baseiam nos sistemas culturais dos grupos 

humanos, isto é, em valores do grupo social no qual o indivíduo está inserido. Essa 

influência social a qual os sujeitos estão susceptíveis pesa na decisão alimentar 

adaptando seus gostos e consequentemente as suas escolhas alimentares. Os 

determinantes socioculturais da alimentação envolvem as pessoas com as quais o 

indivíduo convive como família e amigos, os grupos a que gostaria de pertencer e de 

ser aceito ou até mesmo o grupo ao qual o indivíduo não deseja estar associado 

(JOMORI; PROENÇA; CALVO, 2008). Complementarmente a essa dimensão 

sociocultural, alimentar-se é um meio de marcar identidades e de estabelecer 

fronteiras entre segmentos sociais (ROMANELLI, 2006). 

Poulain (2004, p.19) sinaliza o caráter sociocultural dos alimentos os definindo 

como “produtos naturais culturalmente construídos e valorizados, transformados e 

consumidos respeitando um protocolo de uso fortemente socializado”. 

Um aspecto importante para ressaltar também é a associação entre 

alimentação, afeto e socialização. Essa relação pode ser observada tanto desde o 

início da interação das famílias com o bebê que costumam recompensar e elogiar de 

forma acentuada o ato da criança se alimentar, como ao longo da vida, quando a 

alimentação adquire também um papel de vínculo afetivo, já que frequentemente o 

comer está presente nas situações de lazer e descontração (DONATO et al, 2004).  
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Através da análise de discursos de indivíduos que apresentaram história de 

perda de peso intencional em algum período de suas vidas, Moutinho e Mancuso 

(2010) puderam observar a presença dessa relação social no comportamento 

alimentar. Segundo os participantes da pesquisa os ambientes de convívio social 

frequentemente envolvem a oferta de alimentos, resultando nos sujeitos que 

desejam controlar o peso, a busca de estratégias para moderar o consumo 

alimentar.  

Exatamente por ser uma atividade social e não solitária, todas as etapas 

relativas a alimentação, desde o preparo até a comensalidade, envolve a 

participação de outras pessoas e favorecem a criação e a manutenção de formas 

ricas de sociabilidade (ROMANELLI, 2006). 

A nutrição e o controle de peso também podem ser apontados como um dos 

fatores que determinam as escolhas alimentares. A Associação Dietética Americana 

(ADA) sinaliza que apesar de serem importantes preditores das escolhas 

alimentares, para a grande maioria das pessoas o sabor, a conveniência e o custo 

impactam de maneira mais significativa nessa escolha (NITZKE; FREELAND-

GRAVES, 2007). Além do saber científico, algumas regras dietéticas oriundas de 

diversos saberes como o senso comum e as religiões também mediam o ato de se 

alimentar (ROMANELLI, 2006). 

Também como um determinante da escolha alimentar é possível pontuar a 

relação entre a imagem corporal e a alimentação. Considera-se a imagem corporal 

como uma percepção que integra os níveis físico, emocional e mental (SECCHI, 

CAMARGO, BERTOLDO, 2009). Para além, Damasceno et al (2005) complementam 

esta multidimensionalidade, que atua na constituição da imagem corporal, como 

sendo também uma expressão das representações internas do indivíduo sobre sua 

aparência física, as quais se formam a partir da interação com o outro, com as 

crenças e com os valores culturais. As questões relativas à imagem corporal 

influenciam na construção da identidade do sujeito, assim como na percepção que 

se tem de seu próprio corpo ou do que se entende como saudável (SILVA; 

TAQUETTE; COUTINHO, 2014).  

Como complemento a esta ideia, Saikali et al (2004) trazem três dimensões 

ao conceito de imagem corporal, nomeadas por: subjetividade, perceptivo e 

comportamental. Respectivamente, a primeira refere-se à satisfação e nível de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nitzke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17682300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freeland-Graves%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17682300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freeland-Graves%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17682300
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preocupação quanto à imagem, enquanto que a segunda dimensão revela a 

assertividade sobre a própria aparência física, incluindo o tamanho e peso corporal. 

Já a última dimensão abrange as mudanças nas atitudes e comportamentos em 

decorrência dessa imagem corporal construída.  

A percepção da imagem corporal começa na infância e a maneira como é 

interpretada e sentida pode influenciar atitudes e comportamentos desde muito 

jovem (SALVADO; SILVA, 2009). Essa percepção e o grau de satisfação com ela 

relacionam-se com aspectos socioculturais, tais como alterações na forma e no peso 

do corpo, na capacidade de realizar esforços e aspectos comportamentais. A 

imagem corporal não é apenas a fotografia subjetiva do nosso corpo, mas uma 

construção permanete em que intervêm os nossos sentimentos e as nossas 

respostas aos valores, atitudes, modelos e opniões vigentes num determinado 

contexto (AMORIM, 2007).  

Observa-se que, quando o indivíduo tem uma interpretação negativa da 

aparência, com sentimentos de depreciação ou preocupação extrema com a forma 

física, ele pode utilizar atitudes inadequadas direcionadas a manutenção ou alcance 

de um corpo desejado de maneira a aumentar o risco para desenvolvimento de 

transtornos alimentares (KESSLER; POLL, 2018). 

Estudo desenvolvido com crianças de 7 a 12 anos de idade em Portugal 

verificou que crianças com excesso de peso estão mais insatisfeitas com a sua 

imagem corporal em comparação com as que tinham peso adequado. Esse achado 

pode estar relacionado ao fato das crianças considerarem como ideal uma imagem 

de um corpo mais magro, provavelmente como resposta a imagem que lhes é 

transmitida na nossa sociedade associada a felicidade e sucesso. Entretanto, 

segundo as autoras o desejo de emagrecer foi maior nas meninas, provavelmente 

por que para os meninos a maior dimensão corporal pode estar relacionada ao 

desejo que muitos têm de ser mais “forte”. (SALVADO; SILVA, 2009).  

O padrão de beleza infantil que vem sendo observado é intensamente 

influenciado pela mídia e pelo mercado. O desejo por se assemelhar às mulheres 

famosas e bonecas adultas exemplifica o precoce desejo pela adultez estimulado 

através de apelos midiáticos (RINO, 2013). Nunes e Araújo (2016) chamam atenção 

ao processo de erotização infantil que vem disseminado e reforçam a ideia de que a 

infância está sendo substituída por uma projeção da vida adulta conforme aponta 
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análise de canais do YouTube, onde são encontrados diversos vídeos com crianças 

ensinando a outras sobre maquiagens, moda e beleza. O cotidiano das meninas 

vem sendo marcado por práticas de embelezamento do corpo, como fazer dietas e 

comprar roupas da moda, com vistas à conquista do que é considerado beleza 

(SIMILI; SOUZA, 2015). 

Nesse cenário, as pessoas com obesidade podem vivenciar momentos 

difíceis, tais como falta de confiança, humilhação, sensação de isolamento, 

comentários maldosos e “deboches” de colegas, aspectos estes decorrentes do 

preconceito social e de grande impacto psíquico (WILHELM; LIMA; SCHIRMER, 

2007).  

Assim, o culto ao corpo magro na sociedade atual impacta nas 

representações internas que as crianças constroem sobre sua aparência física. Além 

dessa ideação interna, o próprio ambiente sociocultural perpetua e cobra através 

das interações com o outro o que é considerado belo e saudável. Esse valor 

estético, frequentemente camuflado pelo discurso da saúde, pode levar, dentre 

outras consequências, a mudanças no comportamento alimentar infantil que podem 

culminar em atitudes extremas de privação de ingestão alimentar (NEVES, 2017), 

como também, de comer compulsivo (MORAES; DIAS, 2013), em resposta a um 

sofrimento emocional por não atingir o padrão esperado, tanto pelo próprio indivíduo, 

como pela sociedade. 

No tocante aos determinantes ambientais das escolhas alimentares, segundo 

o relatório da FAO e OPAS/OMS (2017), a coexistência da fome, da desnutrição, 

das deficiências de micronutrientes, do sobrepeso e da obesidade se deve, entre 

outras causas, a falta de acesso a uma alimentação saudável que forneça a 

quantidade de nutrientes necessários para levar uma vida saudável e ativa. Essas 

agências internacionais dedicadas à agricultura, à alimentação, à nutrição e à saúde 

apontam que a disponibilidade alimentar aumentou 19% na America do Sul ao longo 

dos últimos 25 anos, entretanto essa situação não garante que todas as pessoas 

consumam alimentos de qualidade, em quantidade e variedade adequadas para a 

manutenção de uma alimentação saudável e nutritiva. Além da disponibilidade dos 

alimentos, o acesso da população à oferta do abastecimento também influencia a 

transformação dos padrões de consumo. Esse acesso passa, entre outros fatores, 

pelo crescimento econômico para aumentar a renda das famílias e melhorar as 
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condições de vida. Entretanto, desde 2014 o que se observa na região é uma 

contração econômica com estagnação da redução da pobreza e das desigualdades 

sociais colocando em risco a SAN das famílias mais vulneráveis. Ainda, o acesso 

aos alimentos também é influenciado pelo preço, determinando quantidade e 

qualidade dos alimentos, uma vez que produtos caloricamente densos costumam 

ser mais baratos que os alimentos tradicionais comparados aos custos de uma dieta 

saudável.  

Esse mesmo relatório aponta que em alguns países da América Latina é 

possível verificar que o custo por calorias das frutas e vegetais é mais elevado do 

que os custos de açúcar por calorias, dessa forma, o acesso ao alimento mais 

nutritivo pode estar limitado para as famílias de baixo poder aquisitivo. Apesar de 

tudo isso, o abastecimento interno dos países dessa região continua a ter uma 

diversidade e qualidade limitadas, especialmente nas áreas mais vulneráveis, dessa 

forma os efeitos negativos sobre os padrões de consumo da população são 

crescentes. 

 A associação entre obesidade e pobreza já havia sido demonstrada por 

Drewnowski e Specter (2004) devido à relação inversa entre a densidade energética 

e o custo da energia, isto é, devido ao baixo custo dos alimentos com alta densidade 

energética, impactando diretamente nas escolhas alimentares de populações mais 

vulneráveis.  

A percepção sobre as características do ambiente alimentar atua como 

importante determinante das escolhas alimentares, uma vez que, diferenças de 

acesso à alimentação saudável entre locais de maior e menor nível socioeconômico 

podem trazer aos indivíduos diferentes possibilidades para a aquisição destes 

alimentos. Estudo realizado sobre as relações entre o ambiente e as práticas 

alimentares em diferentes contextos socioeconômicos e de acesso à alimentação 

em São Paulo observou que para os indivíduos que viviam em locais caracterizados 

pelo menor nível de renda, as representações sobre o acesso a estabelecimentos de 

comercialização de alimentos (feiras, sacolões, supermercados e mercados), 

mostram carências em relação a disponibilidade, acessibilidade e qualidade destes 

equipamentos. A não disponibilidade de frutas e hortaliças, somente foi observada 

nas áreas de menor nível socioeconômico, mostrando que parte desses indivíduos 

vive em áreas de escasso acesso ao comércio desses alimentos. Em contra partida, 
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100% das referências nos dois grupos estudados indicam que os ambientes são 

favoráveis à disponibilidade e ao acesso de alimentos ultraprocessados. Dessa 

forma, uma proporção maior dos indivíduos que viviam em locais de maior nível 

socioeconômico apresentaram hábitos alimentares melhores, com consumo regular 

de frutas e uma menor proporção de consumo de fast-food, do que os indivíduos 

que residem em locais de menor nível socioeconômico. Apesar de ambos os grupos 

reconhecerem o benéfico à saúde como principal motivação para o consumo de 

frutas e hortaliças, a falta de variedade e qualidade, bem como, dos preços elevados 

desse grupo de alimentos, foram identificados como barreiras frente às 

necessidades de indivíduos que viviam em locais de menor nível socioeconômico 

(ALMEIDA, 2015). 

Corroborando com os achados mencionados acima relativos à percepção dos 

indivíduos sobre os ambientes alimentares, Lopes et al (2017) constaram no 

município de Belo Horizonte uma distribuição concentrada de estabelecimentos 

comerciais de frutas e hortaliças nas áreas centrais e mais rica da cidade, com 

acesso limitado nas áreas periféricas e menos favorecidas. Complementarmente, 

Duran et al (2013; 2015) identificaram que a maior disponibilidade de frutas e 

vegetais e a proximidade dos pontos de venda se mostraram associadas a um maior 

consumo regular desses alimentos, configurando uma menor prevalência de 

consumo regular desses alimentos entre os indivíduos de baixa renda que vivem em 

bairros com menos supermercados e mercados de produtos frescos. Os autores 

sinalizam que estes achados sugerem que as diferenças espaciais no acesso a 

alimentos podem contribuir para as desigualdades na saúde. 

Em relação a essa temática, porém no tocante as crianças, os achados se 

confirmam. Ao investigarem a associação entre o ambiente alimentar e o consumo 

de alimentos com diferentes graus de processamento industrial por crianças que 

vivem na cidade brasielira de Santos, Leite et al (2017) observaram que a alta 

disponibilidade nos bairros de produtos prontos para o consumo, como os 

processados e ultraprocessados, está associada tanto com um aumento no 

consumo desses alimentos como também uma diminuição no consumo de alimentos 

mais saudáveis, como os in-natura e minimamente processados. Outro dado 

encontrado se refere ao nível socioeconômico, uma vez que, o nível de escolaridade 

dos pais se mostrou positivamente associado com o consumo de alimentos in-natura 
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e minimamente processados. Todavia, segundo as autoras, os resultados do estudo 

indicam que o simples aumento da disponibilidade de opções mais saudáveis nos 

ambientes alimentares, não garantirá sua compra e consumo, especialmente entre 

grupos de baixa renda, se esses alimentos não forem financeiramente acessíveis. 

Outro conceito relevante para ser mencionado é a soberania alimentar. Ela 

relaciona-se ao direito dos povos de decidir sobre o que produzir e consumir. 

Envolve a autonomia e as condições de vida e de trabalho dos agricultores 

familiares e camponeses, o que se reflete na produção de alimentos de qualidade, 

seguros, diversos, ambientalmente sustentáveis e adequados à cultura local. A falta 

de soberania alimentar causa efeitos negativos para além do meio rural já que afeta 

não apenas o que pode ser produzido, mas, também, o que será consumido. Nas 

gôndolas dos supermercados, apesar de verificarmos a presença de diferentes 

marcas de produtos alimentícios, de forma geral, os ingredientes presentes são 

muito limitados e com grandes quantidades de açúcar, gordura e sal. Desta forma 

ocorre uma massificação dos hábitos alimentares afastando, cada vez mais, as 

populações de sua cultura alimentar (BRASIL, 2013).  

Ademais, a indústria alimentar molda as preferências dos consumidores e 

direciona a demanda de consumo por alimentos não saudáveis promovendo a oferta 

de alimentos a preços acessíceis, de fácil preparo e altamente palatáveis mediante 

recursos de marketing e atrativos organolépticos que artificialmente alteram a cor, o 

odor, a textura e outros atributos dos alimentos (FILHO; ASSIS; KAC, 2007; 

HOWKES et al, 2015).  

Estratégias de marketing modernas e sofisticadas se concentram nos 

alimentos ultraprocessados, uma vez que seus ingredientes podem custar ao 

fabricante apenas 5-10% do valor de venda do produto sendo assim altamente 

rentáveis para a indústria (MONTEIRO, 2009). 

A criança é considerada pela indústria alimentícia um potente alvo 

mercadológico, não apenas influenciando as preferências alimentares imediatas 

como também construindo padrões de preferências gustativas por marcas 

específicas desde o início da vida. Chama atenção o fato das crianças norte 

americanas estarem nos dias atuais 5 quilos mais pesadas do que as crianças 30 

anos atrás, indicando assim, um consumo calórico diário de em média 200 calorias a 

mais do que antes. Paralelamente, porém como consequência, observa-se aumento 
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no gasto com compras de alimentos nas quais grande proporção dessas crianças 

continuará a consumir em excesso na vida adulta, impulsionando o mercado e a 

indústria de alimentos e bebidas (LOBSTEIN et al, 2015). 

As influências que as campanhas publicitárias exercem na construção das 

preferências alimentares extrapolam o aspecto sabor e conveniência atribuindo 

valores aos produtos alimentícios que divulgam. Ao se analisar a peça publicitária 

McLanche Feliz que abordou a temática dos personagens do desenho dos Smurfs 

para um comercial de tevê dirigido ao público infantil, Baader (2011) observou a 

mistura de elementos do universo da alimentação com o da diversão. Embora o 

McLanche Feliz seja um produto alimentício, na peça, a ideia de diversão num 

universo mágico de fantasias, cheio de surpresas, brincadeiras, músicas, cores, 

personagens e alegria, se sobrepõe à ideia de alimentação, despertando assim nas 

crianças o desejo de experimentar todas essas sensações. O que é posto em 

destaque pela propaganda não é o valor nutricional dos alimentos, mas sim suas 

possibilidades de diversão e de entretenimento que determinados alimentos 

proporcionam (GALINDO; ASSOLINI, 2008). 

 Nesse terreno, é perceptível que os comportamentos alimentares são 

ameaçadas pelos efeitos da globalização e da urbanização, que além de impor um 

padrão alimentar, massificar o gosto dos indivíduos e estimular o consumo de 

alimentos fora do domicílio, também atuam na perda da soberania que os países 

têm na decisão do que produzir e comer. Ao longo das últimas décadas, os sistemas 

locais de produção vêm sendo diretamente impactados pelo aumento da 

monocultura e da produção industrial em massa refletindo consequentemente na 

distribuição e consumo dos alimentos (BRAGA, 2004). 

É possível observar significante penetração de multinacionais de alimentos 

processados em países de baixa e média renda, onde o consumo de produtos não 

saudáveis está alcançando e, em alguns casos, excedendo o nível observado até 

então em países de alta renda. Anteriormente se acreditava que a urbanização seria 

a maior explicação para o aumento do consumo desse tipo de alimento, porém 

soma-se a isso, o fato de serem fáceis de obter e de baixo custo. Vale salientar 

também que o maior consumo de produtos alimentícios pouco saudáveis tende a 

ocorrer em países com alto consumo de tabaco e álcool sugerindo um conjunto de 

métodos comumente utilizados por essas indústrias. Vários países de média e alta 
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renda têm preservado seu crescimento econômico sem consumir grandes volumes 

de produtos nocivos, o que sugere que as escolhas da política interna podem ser 

cruciais para mitigar o risco futuro de doenças crônicas não transmissíveis 

(STUCKLER et al, 2012). 

Essas transformações nos padrões de consumo tiveram efeitos nos sistemas 

alimentares especialmente no que tange a sua sustentabilidade. Um sistema 

alimentar sustentável é aquele que além de fornecer alimentos nutritivos e 

acessíveis para todos, também possibilita a preservação dos recursos naturais e dos 

ecossistemas para atender as necessidades humanas atuais e futuras. A melhora 

das características e o funcionamento dos sistemas alimentares é fundamental para 

garantir uma boa nutrição, entretanto, considerar o crescimento demográfico, as 

demandas impostas pela vida urbana, o poder de compra das famílias, a 

conveniência e as preferências culturais da população se faz necessário (FAO, 

OPAS, 2017).  

 Diante desse cenário, é notório que os esforços devem ser direcionados para 

a preservação e fortalecimento da soberania alimentar nacional e da sua 

biodiversidade agroalimentar bem como a proteção dos sistemas alimentares antes 

que estejam altamente dominados pelas grandes corporações transnacionais 

alimentíceas (SWINBURN et al, 2015). 

 Nesse sentido, a agricultura familiar tem um papel muito importante como 

fornecedor de alimentos uma vez que já fornece uma proporção majoritária dos 

alimentos base para a constituição de dietas saudáveis na região. No entanto, para 

que a disponibilidade e a acessibilidade se reflitam nos mercados domésticos, os 

agricultores familiares precisam estar integrados nas cadeias de valor e ter acesso 

aos mercados. Os circuitos curtos nas cadeias agroalimentares, a agricultura urbana 

e peri-urbana, e ainda, os mercados ou centrais de abastecimento constituem uma 

boa oportunidade de implementação de relações diretas entre produtores e 

consumidores por reduzir as distâncias entre eles, aproximando a produção da 

demanda local de alimentos e reduzindo os custos com transporte e comercialização 

devido a ausência ou mínima necessidade de intermediários (FAO; OPAS, 2017). 

A ampliação do diálogo a respeito da saúde pública para a população 

possibilitando o empoderamento desses indivíduos como agentes de mudança é 

uma importante estratégia para aprimorar o conhecimento e estimular a participação 
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em torno de um problema comum através de refinamento e simplificação das 

informações direcionadas ao público (HUANG et al, 2015). 

É reconhecido que políticas públicas destinadas a capacitar pessoas a 

levarem vidas saudáveis enfrentam oposição de muitos lados, visto que o poder de 

mercado prontamente se traduz em poder político. Fato esse, que pode afetar a 

capacidade dos governos e sistemas de saúde de proteger e preservar a saúde da 

população (OMS, 2013). 

A FAO e a OPAS (2017) em recente relatório reforçam que para pensar nos 

determinantes de consumo alimentar das famílias há de se considerar quais são os 

alimentos disponíveis nos mercados alimentares e se a população tem acesso a 

eles, se são adequados para sua inclusão na dieta, e ainda, se a população está 

disposta a incluí-los em seu padrão de consumo. Sem a existência de uma oferta 

variada e acessível de alimentos de diferentes espécies, será impossível para os 

países promoverem mudanças nos padrões de consumo que permitam o 

estabelecimento de uma ampla alimentação saudável. 

Sistemas alimentares mundiais e nacionais devem proporcionar hábitos 

alimentares sustentáveis, não apenas do ponto de vista da segurança e da 

viabilidade econômica, mas também que promovam saúde, equidade e 

sustentabilidade ambiental (SWINBURN et al, 2015). 

Após diversas ponderações acerca das multideterminações das escolhas 

alimentares, sejam elas relativas à população adulta ou infantil, percebe-se que, 

para atuar no empoderamento e na capacitação desses indivíduos para levarem 

vidas mais saudáveis, há de se favorecer inicialmente o exercício da autonomia 

familiar nas tomadas de decisões através de estratégias mediadoras entre pessoas 

e ambientes, uma vez que todos são partes integrantes de um sistema complexo 

que influenciam as escolhas e possibilidades alimentares.  

 

 

1.8 O AMBIENTE ALIMENTAR ATUAL 

 

 O ambiente alimentar não apenas diz respeito a qualidade dos alimentos 

disponíveis a população na região onde vivem e trabalham, mas também como 
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esses ambientes podem interferir nas condições de alimentação, de aquisição e de 

consumo, da população (HOLSTEN, 2009; SWINBURN et al, 2013).  

O perfil alimentar da população brasileira apresenta expressivas mudanças 

nos últimos trinta anos, o que corresponde ao período mais característico da 

transição nutricional no país. Período de transição de padrões e estilos de vida 

devido ao progresso científico e tecnológico, mercados globalizados que operam 

excedentes de produção, migrações maciças do campo para a cidade, 

transferências radicais de ocupações do setor primário para o secundário e para o 

terciário, substituições progressivas do trabalho físico por engenhos mecânicos ou 

eletrônicos, vacinação, antibióticos, saneamento ambiental, difusão de 

conhecimentos sanitários, universalização de medidas básicas de saúde, controle de 

natalidade, redução da atividade física e uso crescente de alimentos industrializados 

em substituição aos produtos in natura, representam uma grande inflexão no perfil 

qualitativo da dieta na modernidade (FILHO; ASSIS; KAC, 2007). 

As formas graves e clássicas de desnutrição infantil diminuíram sua incidência 

em algumas regiões geográficas do Brasil e instalou-se o sobrepeso e a obesidade 

construindo um conjunto de comorbidades reunidas em torno de fatores comuns de 

riscos. Essa coexistência da dupla polarização de modelos aparentemente 

conflitivos entre os excessos nutricionais e inadequações alimentares de um lado, e 

a persistência ou até mesmo agravamento de situações carenciais, por outro, pode 

ser observada tanto nacional como internacionalmente (FILHO; ASSIS; KAC, 2007). 

Entre as causas subjacentes das diversas formas de inadequações 

nutricionais no mundo estão às rápidas mudanças ocorridas no padrão alimentar a 

partir da década de 80. Observa-se uma diminuição em preparações culinárias 

tradicionais baseadas em alimentos frescos, preparados e consumidos no lar, e uma 

presença e consumo cada vez maior de produtos ultraprocessados com baixa 

densidade de nutrientes, mas alto conteúdo de açúcar, sódio e gordura. Até algumas 

décadas esse fenômeno estava associado aos países desenvolvidos, mas desde a 

década de 1990 essa dieta se massificou na oferta e no consumo em países que 

ainda estão em desenvolvimento. O relatório da FAO e OPAS aponta que o 

consumo de alimentos ultraprocessados é cinco vezes maior em países de média e 

baixa renda, em comparação com os países desenvolvidos. Enquanto que em 

âmbito mundial as vendas dessa categoria de produtos aumentaram 43,7% entre 



53 

 

 

 

2000 e 2013, na América Latina aumentaram em 48%. Dessa forma, observa-se que 

quanto menor o PIB per capita, maior o aumento na venda de produtos 

ultraprocessados. Esse aumento no consumo se deve a uma maior disponibilidade e 

acessibilidade propiciadas pela liberação e desregulamentação dos mercados, 

rápida urbanização e adoção de formas de vida moderna e presença de amplo 

marketing (FAO, OPAS, 2017). 

Dentre as profundas mudanças que ocorreram ao longo dos anos no estilo de 

se alimentar das populações, aspectos que envolvem além da questão nutricional 

isoladamente merecem ser valorizados e resgatados. A desqualificação do alimento 

como fonte primordial da vida e a sua progressiva configuração como mercadoria 

distanciando-o de saberes tradicionais, dos biomas locais e da sazonalidade, além 

da impessoalidade do ato de se alimentar que vem acentuadamente corroendo laços 

milenares das relações simbólicas do comer e da sociabilidade (CONSEA, 2007). 

A mundialização da esfera alimentar desloca o alimento moderno 

desconectando-o de sua tradição geográfica, enquanto a industrialização corta o 

vínculo entre o alimento e a natureza e desconecta parcialmente o comedor de seu 

universo biocultural. Com isso, a transformação culinária também se industrializou 

propondo produtos cada vez mais perto do estado de consumo, dessa maneira, 

atingiu a função socializadora da cozinha gerando alimentos padronizados e 

homogeinizados que passam a não ser reconhecidos pelos consumidores e visto 

como “„sem identidade‟, „sem qualidade simbólica‟, como „anônimo‟, „sem alma‟, 

„saído de um local industrial não identificado‟, numa palavra, dessocializado” 

(POULAIN, 2004, p. 51). 

 Essa situação contemporânea de desconhecimento da origem e do conteúdo 

dos alimentos, bem como, das formas de preparo, atinge o processo de 

identificação, reconhecimento e consequente significação dos alimentos gerando um 

conflito interno nos comensais e uma intensa desconfiança (FONSECA et al, 2011). 

Como consequência de questões trazidas pela contemporaneidade como 

mudanças no mercado de trabalho, industrialização, ampliação do comércio e a 

feminização da sociedade, Fonseca et al (2011) aborda o conceito de modernidade 

alimentar, ou seja, momento histórico em que a preocupação do comensal 

contemporâneo de saber o que comer e em que proporção, de maneira criativa e 

original, que dialogue com as orientações dietéticas presentes inclusive nas receitas 
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culinárias, se evidencia claramente. Dessa forma, o exercício da autonomia frente às 

diferentes escolhas alimentares tornou-se algo particularmente delicado.  

Em resposta a esse quadro e a crescente busca por qualidade de vida, é 

perceptível que atualmente a alimentação se reificou em nutrientes o que a torna 

quase equivalente a medicamento. Como consequência, algumas abordagens de 

orientação nutricional passaram a ter um forte caráter prescritivo pautado na gestão 

do possível risco de adoecer. Dessa maneira, a alimentação vem se distanciando 

dos aspectos que influenciam a saúde e o bem-estar. Consumir tantas gramas de 

um determinado nutriente isoladamente via suplemento alimentar passa a ser mais 

importante do que o consumo de alimentos combinados entre si, as características 

do modo de comer, as dimensões culturais e sociais dos comportamentos 

alimentares, o prazer proporcionado pela alimentação e o ambiente onde se dá e se 

partilha de refeições. 

Ao se analisar a disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil em sua 

evolução de 1974 até 2003, foram encontrados resultados que apontam tendências 

desfavoráveis e preocupantes quanto ao padrão alimentar das famílias brasileiras. 

Nesse período, evidenciou-se o declínio no consumo de alimentos básicos, como 

arroz e feijão, aumentos de até 400% no consumo de produtos ultraprocessados, 

como biscoitos e refrigerantes, persistência do consumo excessivo de açúcar e 

insuficiente de frutas e hortaliças, bem como, aumento na dieta do teor de gorduras 

em geral e gorduras saturadas (LEVY-COSTA et al, 2005).  

Após esse período, dois novos inquéritos alimentares nacionais, a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003 e a POF 2008-2009, evidenciaram a 

persistência da mesma tendência inadequada da evolução da disponibilidade 

domiciliar de alimentos no Brasil. Novamente, o contraponto entre o baixo consumo 

de hortaliças e o aumento da participação de industrializados no hábito alimentar do 

brasileiro foi demonstrado, visto que, apenas um quarto das recomendações para o 

consumo de frutas, legumes e verduras foram atingidas representando 2,8% das 

calorias totais ingeridas, enquanto que as refeições prontas e misturas 

industrializadas corresponderam a 4,6% do total calórico relatado (IBGE, 2010b). 

O mais recente VIGETEL, importante sistema de vigilância por inquérito 

telefônico para monitorar a frequência e distribuição dos principais determinantes 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em escala nacional mostrou que 
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apenas 35,2% da população adulta brasileira consome frutas e hortaliças em cinco 

ou mais dias da semana, no entanto, desses, apenas 24,4% apresentam frequência 

de consumo recomendado e diversificado desses alimentos, isto é, segundo o 

estudo, três porções diárias de frutas, no máximo uma porção de suco e quatro 

porções diárias de hortaliças. Quanto ao consumo de feijão apesar de ainda 61,3% 

terem relatado o hábito de consumi-lo em pelo menos 5 dias da semana, essa 

frequência vem diminuiu de 2011 para cá. No que concerne à substituição das 

refeições por lanches como sanduiches, salgados ou pizza em sete ou mais vezes 

da semana, foi mencionada por 13,9% dos entrevistados. Apesar da frequência de 

consumo de refrigerantes vir apresentando redução desde 2007, ainda 18% da 

população tem o hábito de consumir alimentos doces pelo menos 5 dias da semana 

(BRASIL, 2017).  

Corroborando com o achado nacional de consumo de açúcar acima do 

recomendado por mais da metade da população, o consumo de bebidas açucaradas 

como sucos, refrigerantes e refrescos, particularmente referidos pelos adolescentes 

foi muito elevado (BRASIL, 2011). Esse dado vem ao encontro do diagnóstico feito 

pelo governo de Londres onde a inadequação no consumo desse tipo de bebida 

nessa faixa etária é responsável por quase um terço do consumo total de açúcar 

(DAVIES, 2014).  

Conforme apontado anteriormente, concomitantemente ao cenário nutricional 

brasileiro, observa-se aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e 

redução de alimentos in natura ou minimamente processados (MARTINS et al, 

2013).  

Atualmente, essa classificação relacionada ao tipo, intensidade e finalidade 

de processamento é relevante ao que compete os diferentes tipos de alimentos do 

ponto de vista da saúde humana. Dietas que incluem uma grande quantidade de 

alimentos ultraprocessados, projetados para serem portáteis, convenientes e 

acessíveis, são nutricionalmente desequilibrada e prejudiciais à saúde. Apesar de 

pequenas vantagens nutricionais, como o enriquecimento com micronutrientes, as 

alternativas alimentares da sociedade pós-moderna disseminam a oferta e 

estimulam o consumo exagerado de alimentos de baixo valor nutritivo e alto valor 

calórico que induzem padrões alimentares inadequados como comer fora de hora, 
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pular refeições importantes, comer distraído e isolado (MONTEIRO, 2009; PONTES 

et al, 2009).   

Ainda referente a esse descompasso entre densidade energética e de 

nutrientes a grande preocupação recai sobre as crianças, pois apesar de 

apresentarem necessidades energéticas maiores do que dos adultos para garantir o 

desenvolvimento adequado, a demanda por alimentos ricos em nutrientes é muito 

maior do que por alimentos com alta densidade energética (LOBSTEIN et al, 2015). 

Um estudo realizado com crianças de 6 a 8 anos de idade em Minas Gerais, 

identificou o consumo frequente de lanches em estabelecimentos comerciais como 

fator de risco associado à obesidade, visto que, a maioria desses alimentos 

apresenta alta densidade energética, o que favorece o ganho de peso excessivo 

quando consumido com frequência (NOVAES; FRANCESCHINI; PRIORE, 2008). 

Nesse mesmo estudo, outros comportamentos alimentares se mostraram 

associados à obesidade como não realizar as refeições com a família, substituir as 

refeições, especialmente o jantar, por lanches e não ter horários regulares para 

realizar as refeições. 

Além disso, as lojas de fast-food e as máquinas de venda automática têm 

expandido a disponibilidade de alimentos de alta densidade energética, a baixo 

custo e altamente palatáveis favorecendo a expansão do hábito atual de comer além 

das refeições em lanches intermediários (BIRCH; DAVISON, 2001). 

Barbosa (2007) realizou um importante estudo para compreender os hábitos 

alimentares da sociedade nacional contemporânea sob uma perspectiva mais 

ampla. Um importante achado foi o fato de o número de refeições diárias ter 

diminuído para três ou no máximo quatro por dia, em contrapartida tem se tornado 

comum a prática de „beliscar‟ entre as refeições. Entretanto, do ponto de vista 

cultural o ato de „beliscar‟ não é reconhecido pelas pessoas como uma refeição, isto 

é, os „beliscos‟ são colocados em uma posição hierárquica inferior a uma refeição.  

Ao pensar a respeito dos ambientes alimentares especificamente para a 

população infantil, se faz necessário abordar o ambiente alimentar escolar, uma vez 

que esse ambiente pode desempenhar um importante papel nos padrões de 

consumo das crianças (WELKER; LOTT; STORY, 2016).  

A alimentação escolar corresponde a todo alimento oferecido no ambiente 

escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo e deve, entre 



57 

 

 

 

outras exigências, contribuir para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e 

para a melhoria do rendimento escolar, visando garantir segurança alimentar e 

nutricional dos alunos (IBGE, 2016). Todavia, alguns estudos apontam uma série de 

inadequações e não cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2013b) e da PNAN (BRASIL, 2012a) que 

preconiza em suas bases o incentivo à criação de ambientes institucionais 

promotores de alimentação adequada e saudável.   

O PNAE que teve início na década de 40, visa a oferta de alimentação escolar 

e ações de EAN a estudantes de todas as etapas da educação básica pública 

(FNDE, 2017). A Resolução FNDE nº 26/2013 determina que os cardápios devem 

conter gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências nutricionais, 

os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na 

sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação 

saudável e adequada. Em seus artigos, fica estabelecida a oferta mínima de três 

porções de frutas e hortaliças por semana, sendo que, as bebidas à base de frutas 

não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura. Determina também 

como vedada a oferta de bebidas com baixo valor nutricional, tais como refrigerantes 

e refrescos artificiais, bebidas à base de xarope de guaraná ou groselha, chás 

prontos para consumo e outras bebidas similares. Adicionalmente, a oferta de 

alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais 

alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações 

semiprontas ou prontas para o consumo e alimentos concentrados (em pó ou 

desidratados para reconstituição) também devem ser restritos. Além do que compete 

ao cardápio oferecido, a resolução também preconiza que sejam realizadas ações 

de EAN como uma prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 

multiprofissional, que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas 

alimentares saudáveis (BRASIL, 2013b). 

Estudo desenvolvido com alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais 

mostrou baixa aceitação e adesão ao PNAE. O consumo de alimentos não 

provenientes do Programa foi referido por 83,5% dos alunos. Desses, a grande 

maioria relatou comprá-los em locais próximos à escola ou na cantina escolar e 

alguns compram de ambulantes ou de pessoas na escola. Dentre os alunos, a 

minoria relatou levar de casa, todavia esses alimentos levados pelos alunos não 
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apresentaram perfil diferente daquele consumido na cantina e no entorno escolar. 

De forma geral, a maioria dos alunos considera a alimentação escolar boa ou 

regular, principalmente devido ao que os próprios chamaram de monotonia do 

cardápio e pela não oferta de frutas no período escolar (SILVA et al, 2013).  

Experiências de regulamentação da comercialização de alimentos não 

saudáveis em cantinas escolares, como forma de controlar a qualidade nutricional 

dos alimentos ofertados, têm sido desenvolvidas em alguns estados e municípios 

brasileiros. Assim, a Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição do Ministério 

da Educação defende a não existência de cantinas nas escolas públicas (BRASIL, 

2012d).  

Entretanto, mesmo em estados onde legislação específica já está em vigor, é 

possível se observar inadequações em sua aplicação. Estudo que avaliou as 

cantinas escolares da rede pública estadual da cidade de Porto Alegre no Rio 

Grande do Sul identificou que a maior prevalência de alimentos ofertados pelas 

cantinas foi de alimentos caracterizados como menos saudáveis por serem ricos em 

açúcares simples, sódio, além de gorduras saturadas e trans. Soma-se a isso, o fato 

de apenas menos da metade das cantinas estudadas comercializarem frutas. Outro 

importante dado que merece destaque é que apenas 30% das cantinas incentivam o 

consumo de alimentos mais saudáveis, mas a maioria delas desempenha esse 

incentivo exclusivamente através da retirada de preparações fritas (WILLHELM; 

RUIZ; OLIVEIRA, 2010). 

A situação nas escolas estaduais da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

não é divergente, pois a lei que regulamenta as cantinas de escolas públicas e 

privadas do estado de Minas Gerais não é aplicada em sua totalidade. Alimentos 

processados e ultraprocessados, proibidos pela lei estadual, apresentam elevada 

disponibilidade para comercialização nas cantinas, sendo os salgados assados e as 

bebidas artificias, como os refrigerantes comum, light e zero e sucos 

industrializados, os alimentos que apresentaram o maior percentual de venda 

(FILHO; MENDES, 2016). 

A mais recente Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar confirma esses 

achados e sinaliza que a ausência de uma normativa nacional que regule a venda 

desse tipo de alimento no ambiente escolar pode estar comprometendo a promoção 

de hábitos saudáveis entre os estudantes (IBGE, 2016). 
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Outro aspecto importante de ser considerado é a exposição dos estudantes 

ao ambiente alimentar ao redor das escolas. Leite et al (2012) avaliaram a 

disponibilidade e o acesso de alimentos ultraprocessados e minimamente 

processados nos pontos de vendas localizados nos perímetros de três escolas 

públicas de ensino infantil e fundamental localizadas em regiões com diferentes 

níveis socioeconômicos do município de Santos. Para as autoras, ficou evidente que 

as crianças que frequentam as escolas avaliadas estão expostas a um ambiente que 

incentiva o consumo de alimentos altamente processados, uma vez que, os pontos 

de vendas que ofertavam, em sua maioria, esse tipo de alimento, estavam 

significativamente mais próximos das escolas do que aqueles que ofertavam maioria 

de alimentos com menor grau de processamento. 

Corroborando com o estudo acima, Albuquerque et al (2016) também 

observaram que características físicas do entorno escolar muitas vezes dificulta ou 

inviabiliza as escolhas saudáveis, ao mesmo tempo em que favorecem o consumo 

de alimentos com pouco valor nutricional e elevado teor calórico. Além disso, 

Albuquerque et al (2014) tiveram a oportunidade de constatar a interferência desse 

comércio no entorno escolar através de uma fenda no muro da escola que dá 

acesso a vendedores de doces em algumas das escolas avaliadas.  

A prática alimentar e nutricional pública a qual a grande maioria dos escolares 

fica exposta poderá contribuir positiva ou negativamente para o processo de 

transição nutricional e de saúde que atualmente é experimentado. Assim, Silva et al 

(2013) sinalizam para a importância da atuação da Secretaria de Estado da 

Educação na revisão das ações voltadas à melhoria da execução do programa. 

Diante desse quadro de intensas mudanças nos padrões alimentares e das 

ameaças ao patrimônio alimentar nacional, o grupo de trabalho do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) intitulado Alimentação 

Adequada e Saudável construiu um conceito sobre a alimentação adequada e 

saudável visando a valorização do componente simbólico-cultural na teia de 

representações do alimento, alimentação e da comida:  

A alimentação adequada e saudável é a realização de um direito 
humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de 
forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos 
aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo 
de vida e as necessidades alimentares especiais, pautada no 
referencial tradicional local. Deve atender aos princípios da 
variedade, equilíbrio, moderação, prazer (sabor), às dimensões de 
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gênero e etnia, e às formas de produção ambientalmente 
sustentáveis, livre de contaminantes físicos, químicos, biológicos e 
de organismos geneticamente modificado (CONSEA, 2007). 

 
Dito isso, para melhor atuar na elaboração e na avaliação das políticas 

públicas ou mesmo nas ações de orientação nutricional, é vital entender que a 

prática alimentar é um fenômeno social e não apenas um conjunto de resultados 

centrado na lógica biomédica (FONSECA et al, 2011). Os costumes alimentares não 

estão fundados somente na racionalidade humana. Dessa forma, o acesso ao saber 

científico não determina uma mudança no comportamento alimentar, uma vez que 

pesa sobre ele a tensão existente entre o saber científico, os valores simbólicos e os 

prazeres, sejam gustativos, psicológicos ou sociais (ROMANELLI, 2006).  

Esforços para prevenir e reduzir a obesidade infantil têm o maior efeito 

quando se tem em vista não apenas o indivíduo, mas também o ambiente em que a 

pessoa vive, aprende, trabalha e brinca (WELKER; LOTT; STORY, 2016). 

Ainda, diante dessas premissas sobre a forte presença do consumo e do 

mercado de produtos e serviços no atual mundo globalizado, requer-se identificar 

possibilidades para traçar diferentes rumos para a sociedade e de operar na 

produção do desejo, construindo outras possibilidades para olhar e produzir os 

modos de viver, individuais e coletivos, sempre visando o fortalecimento da 

autonomia dos indivíduos e das coletividades. Remetendo as palavras de Bauman 

(2011, p.193), isso significa possibilitar que o sujeito seja empoderado, isto é, que 

ele seja “capaz de fazer escolhas e atuar efetivamente sobre as escolhas feitas; 

isso, por sua vez, significa uma capacidade para influenciar a gama de escolhas 

disponíveis e as configurações sociais nas quais as escolhas são feitas e buscadas”. 

 

 

1.9 CONTEXTO FAMILIAR 

 

 

Desde os primeiros anos de vida, a criança exerce um papel ativo, 

influenciando os cuidados e as relações familiares em que está envolvido ao mesmo 

tempo em que é influenciada por aqueles ao seu redor (TADDEI et al, 2009). 
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Durante esse período, elas são capazes de aprender amplamente a respeito dos 

alimentos e das práticas alimentares, e esse aprendizado ocorre prioritariamente no 

contexto familiar (BIRCH; DAVISON, 2001). 

Envolver pais ou responsáveis pelas crianças, bem como conscientizá-los 

sobre a importância da manutenção de um peso saudável na infância, é primordial 

para o sucesso das ações de promoção da saúde. 

Nesse aspecto, vale salientar a importância dos pais como referências a 

serem seguidos na construção do hábito alimentar das crianças durante o seu 

desenvolvimento, isto é, seus comportamentos alimentares deverão ser condizentes 

com aqueles preconizados aos seus próprios filhos (PONTES et al, 2009). 

Carvalho (2011) destaca que independente das múltiplas formas e maneiras 

de se organizar que a família apresente, ela é o primeiro sujeito que referencia e 

totaliza a proteção e a importante e primordial socialização na vida das pessoas, 

assim, constitui um canal de iniciação e aprendizado dos afetos e das relações 

sociais. 

Esse primeiro ambiente para socialização retratado pela família e os 

alimentos que são um dos principais símbolos de união dos grupos, constituem 

grande influencia no desenvolvimento do comportamento alimentar das crianças e 

na configuração da cultura alimentar na qual a criança vai sendo introduzida após o 

desmame. Todavia, além da influência desse ambiente microssocial, é preciso 

considerar que a sociedade atual, intensamente voltada ao consumo, é uma 

sociedade obesogênica (VIEIRA; MONTEIRO; RESENDE, 2011).  

Bauman (2008) alerta sobre a sociedade contemporânea ser uma sociedade 

constituída essencialmente por consumidores, o que influencia diretamente o 

processo de construção da identidade desses indivíduos, uma vez que, para fazer 

parte dessa sociedade é necessário ser consumidor. Esse padrão cultural 

consumista apresenta um forte caráter persuasivo, especialmente no tocante às 

crianças que apesar de possuírem poder de julgamento e discernimento ainda em 

construção, passam a ter influência sobre as decisões de consumo da família. As 

preferências materiais, bem como, o aprendizado de características e atitudes a 

serem espelhadas, são cada vez mais influenciadas pela mídia em detrimento da 

família (GALINDO; ASSOLINI, 2008; SCHMIDT; RIGO, 2015). 
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Além da importância biológica da comida e da alimentação, elas estão 

impregnadas de importância social. Apesar das refeições variarem dentro e entre 

grupos sociais em relação à participação, planejamento, duração, alimentos, 

sequência alimentar e importância atribuída, o momento das refeições pode ser 

considerado como um lugar cultural para a socialização de crianças na 

comensalidade, na comunicação e nos significados simbólicos, morais e 

sentimentais relativos ao alimento e ao comer, isto é, uma arena fértil para a 

compreensão de mundo. As refeições familiares cotidianas são lugares culturais 

ricos para a socialização das crianças na comunicação onde a participação da 

criança na construção do discurso e a troca de relatos entre familiares é muitas 

vezes o aspecto central da refeição, tão importante quanto os alimentos consumidos 

(OCHS; SHOHET, 2006).  

As práticas alimentares participam da definição da identidade dos indivíduos 

na sociedade. Para entender as práticas envolvidas na socialização do gosto na 

infância, isto é, práticas que socializam as crianças no mundo dos alimentos, um 

importante estudo examinou o discurso do gosto que prevalece nas mesas de jantar 

de famílias norte americanas e italianas de classe média. A partir desse estudo foi 

possível evidenciar semelhanças e diferenças culturais nos discursos do gosto entre 

famílias de classe social equivalente (OCHS; PONTECORVO; FASULO, 1996).  

De forma geral, as famílias americanas atribuem aos alimentos de maneira 

mais elaborada, com imposições e consequências, significados relativos à nutrição, 

bem material e de recompensa. Em contra partida, as famílias italianas reconhecem 

o prazer da comida de forma mais evidente do que os outros valores mencionados. 

Acredita-se que essa diferença derive principalmente da atenção maciça ao alimento 

como objeto de prazer nas mesas de refeição italiana, particularmente por respeitar 

as preferências individuais tanto das crianças, como dos adultos. Dessa forma, os 

jantares italianos eram fundamentalmente organizados ao redor dos gostos dos 

membros da família. Essas práticas familiares indicam que os gostos individuais são 

reconhecidos como um importante componente da personalidade, e por tanto, 

devem ser respeitados. Trocas desse tipo não foram comuns nas famílias 

americanas que dedicam a maior parte do discurso durante a refeição ao que a 

criança deveria comer, isto é, a ênfase nas interações dessas famílias durante a 

refeição estava em associar a preferência alimentar expressa pela criança ao fato de 
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ser criança, e não um indivíduo dotado de personalidade como nas famílias italianas. 

Ainda, de importância particular para a socialização do gosto foi a tendência 

prevalente das famílias americanas enquadrarem o prazer da sobremesa como uma 

recompensa, um instrumento de controle dos pais sobre o comportamento alimentar 

dos filhos assumindo forma de ameaça (OCHS; PONTECORVO; FASULO, 1996). 

A aceleração do capitalismo, o advento da globalização e a pluralização das 

relações afetivas, modificaram a maneira da família viver em sociedade. A família, 

ao mesmo tempo em que sofre influências da própria, também exerce determinadas 

influências sobre ela. É importante verificarmos que as diferentes configurações 

familiares são, em sua maioria, devidas às circunstâncias da vida e não uma opção 

de vida. Os arranjos diferenciados de famílias reconfiguram as representações das 

relações no interior das mesmas e redefinem os papéis de cada membro do grupo 

familiar (OLIVEIRA, 2009). 

Dentre várias possibilidades de configurações familiares, vale destacar 

a família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e 

filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a 

criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade 

(BRASIL, 2009).  

Outros integrantes das famílias como avós, tios, primos também 

desempenham um importante papel nos hábitos alimentares das crianças prestando 

apoio econômico, compartilhando gastos relacionados à alimentação além de 

organizarem-se para fazer as compras, preparar as refeições, alimentar e cuidar das 

crianças (UICAB-POOL, 2009). 

A partir do entendimento de que a criança representa a parte de um todo e 

não um elemento isolado do grupo familiar, as questões nutricionais que envolvem o 

processo de mudanças de estilo de vida das famílias devem ser incluídas e 

articuladas com as interações que se estabelecem entre esses familiares (TASSARA 

et al, 2010).  

Os comportamentos alimentares dos próprios pais, relativo às preferências, 

escolhas e disponibilidade de alimentos, consumo restrito ou desmedido, bem como, 

suas ações e práticas em relação ao hábito alimentar de seus filhos, como a 

restrição de acesso e a pressão para o consumo de determinados alimentos, são 

passíveis de influenciar o desenvolvimento dos comportamentos alimentares das 
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crianças. Entretanto é pertinente salientar que os comportamentos alimentares 

parentais não são induzidos exclusivamente pelo aspecto do sabor, mas sim um 

complexo resultado do contexto cultural e econômico mais amplo, incluindo o custo, 

a conveniência e a disponibilidade dos alimentos (BIRCH; DAVISON, 2001).  

Conforme mencionado acima, o caráter socioeconômico também impacta no 

planejamento e na realização das refeições familiares. Os efeitos combinados de 

morar em bairros de baixa renda, ser pais solteiros e ter tempo limitado disponível 

para planejar ou estar presente na rotina familiar, demonstrou aumentar a 

vulnerabilidade para efeitos negativos na saúde infantil, como a obesidade. Um 

grande número de mães descreve malabarismos para conseguir coordenar as 

múltiplas obrigações cotidianas, a rotina de horário das refeições e de dormir das 

crianças, com o horário de trabalho e o transporte público, sendo necessário por 

vezes adequar sua programação diante dessas dificuldades 

(FIESE; HAMMONS; GRIGSBY-TOUSSAINT, 2012). 

O estilo de vida das famílias e seus comportamentos alimentares vêm sendo 

alterados. Pais cada vez mais desempenham funções fora do ambiente familiar, e 

com isso, o tempo disponibilizado para a preparação das refeições e as escolhas 

alimentares se modificou (PATRICK; NICKLAS, 2005).  

As mudanças adaptativas nos modos de vida das famílias em decorrência do 

progresso da urbanização, industrialização, profissionalização das mulheres, 

elevação do nível de vida e educação, além de outras mudanças sociais que 

facilitaram o acesso a alimentos com alto teor de açúcar e gordura impactaram na 

prevalência epidêmica da obesidade (MORAES; DIAS, 2012). 

Como resultado do ritmo acelerado típico da vida contemporânea, Baader 

(2011) nos alerta quanto a perda de espaços de encontro entre os membros da 

família prevalecendo espaços de individualização, onde cada um pode experimentar 

os seus aromas e sabores de modo cada vez mais singular. Além disso, os 

momentos de alimentação tendem a tornar-se cada vez mais rápidos, práticos, e de 

certo modo, menos artesanalmente estruturados.  

A qualidade das refeições compartilhados na família é uma das rotinas do 

cotidiano familiar que vem sendo associada a saúde infantil. Estudo realizado para 

analisar a relação entre o ambiente e as interações familiares no momento das 

refeições e o peso de escolares, observou que comparativamente às famílias com 
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crianças com peso saudável, as famílias com crianças acima do peso, além de 

gastarem menos tempo envolvidos nas refeições e no planejamento das mesmas, 

também gastam menos tempo durante as refeições compartilhando entre seus 

membros sentimentos e interesses além do alimento que está sendo servido. 

Entretanto, os próprios pesquisadores salientam que apesar da importância dos 

resultados, não basta estimular que as refeições sejam compartilhadas quando a 

existência de fatores como a falta de tempo necessário e de recursos sociais que 

possibilitem uma comunicação positiva entre os familiares perpassa o cotidiano 

familiar (FIESE; HAMMONS; GRIGSBY-TOUSSAINT, 2012).  

Deve-se demarcar a falta de tempo oriunda do ritmo acelerado da vida 

moderna onde as alternativas alimentares precisam propiciar cada vez mais 

facilidade de transporte, armazenamento e de preparo das refeições levando a uma 

simplificação e homogeneização das preparações culinárias em decorrência do 

aumento das ofertas e da demanda por comidas já prontas ou de preparação rápida, 

baratas e saborosas (MORAES; DIAS, 2012).  

Todavia, apesar da conquista das mulheres por espaços antes não ocupados 

e por consequência, das mudanças na divisão das tarefas domésticas, na estrutura 

e nas relações familiares, as modificações no ritmo de vida moderna não foram 

suficientes para efetivamente alterar a vida cotidiana das mulheres, bem como, sua 

centralidade no que compete a alimentação (BRAGA, 2004; FONSECA et al, 2011). 

Segundo Barbosa (2007), escolher o que comer diariamente ainda é tarefa exercida 

em 70% dos casos pelas mulheres. O reconhecimento da persistência dessa 

característica cultural concomitante a assunção do mercado de trabalho pela mulher 

é relevante para o entendimento das dinâmicas alimentares de algumas famílias 

contemporâneas. 

Através de estudo de famílias com obesidade infantil, Tassara (2006), 

observou de forma evidente que as crianças são definidas como preguiçosas, 

relaxadas, paradas, e que essas definições se entrelaçam numa relação de extrema 

dependência com a mãe, no sentido de que a criança realiza as coisas, 

principalmente quando a mãe vigia e cobra.  

De forma geral, a maioria das mães demonstram preocupação quanto ao 

hábito alimentar de seus filhos e com as consequências para a saúde, entretanto, o 

significado de uma alimentação inadequada para as mães pode ser bem divergente. 
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Para algumas, essa inadequação se relaciona ao não consumo de um ou mais 

grupos de alimentos, enquanto que para outras, está relacionado também com a 

baixa ingestão quantitativa de alimentos (MARINS, 2005). Em contrapartida, em sua 

revisão bibliográfica, Ramos e Stein (2000) verificaram que a maior preocupação 

dos pais centra-se na quantidade de alimentos, e não em desenvolver hábitos e 

atitudes direcionados a padrões de alimentação mais adequados do ponto de vista 

qualitativo. 

É interessante notar que frequentemente a preocupação dos pais quanto à 

alimentação infantil, acaba sendo expressa em constante limitação no consumo de 

certos alimentos. Esse fato já demonstrou estar relacionado ao aumento de peso na 

infância tanto por aumentar o desejo da criança por esses alimentos proibidos, que 

quando existe a oportunidade, são consumidos em excesso, quanto por promover 

na criança perda do controle da saciedade, tornando-as menos capazes de regular 

sua ingestão alimentar (BIRCH; DAVISON, 2001; NOVAES; FRANCESCHINI; 

PRIORE, 2008). 

 Nesse aspecto, vale aduzir a respeito das crenças e atitudes maternas 

como importantes fatores que contribuem para a obesidade infantil. Apesar de amplo 

conhecimento acerca das práticas para um estilo de vida saudável, muitas mães 

consideram prejudiciais as dietas para redução de peso e sentem receio de causar 

danos, físicos e psicológicos, aos seus filhos. Acreditam impactar negativamente na 

baixa auto-estima e pobre imagem corporal de seus filhos, possibilitando assim, o 

desencadeamento de alguma desordem alimentar. Além disso, pelo fato de muitas 

mães apresentarem problemas pessoais não resolvidos a respeito de sua própria 

obesidade, temem serem lembradas como excessivamente insistentes ou até mães 

ruins (DRUON; FRASER; ALEXANDER, 2008). 

Através da investigação a respeito do papel das famílias relativo à obesidade 

infantil, a literatura científica aponta ser comum entre os pais a não percepção 

quanto ao excesso ponderal de seus filhos (CAMARGO et al, 2013). 

Ao ser analisada a aceitação de alimentos de crianças de 4 a 6 anos de 

idade, bem como as atitudes e práticas alimentares exercidas pelos pais, chamou 

atenção o fato de apenas 20% desses pais perceberem o excesso de peso dos 

filhos. A maioria dos pais estudados tendeu a subestimar o peso de seus filhos. 

Soma-se a isso, o fato de 64% das crianças com excesso de peso ter pais obesos. 
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Uma das suposições relacionadas a esse aspecto é que as crianças provavelmente 

imitam a prática alimentar de seus pais quanto à escolha do tipo e da quantidade de 

alimentos. Assim como os pais não tem a real percepção do estado nutricional de 

seus filhos, o inverso também pode ser possível (JORGE, 2011).  

A associação positiva entre peso corporal de pais e filhos, bem como a falta 

de percepção do excesso de peso dos filhos, são fatores importantes de serem 

considerados na prevenção e no tratamento da obesidade, uma vez que, podem ser 

fatores que influenciam os comportamentos alimentares familiares (XU et al, 2011). 

Estes estudos divergentes supracitados remetem à complexidade e 

multifatoriedade que influem nesse processo, assim como abordam Tenorio e 

Cobayashi (2011) em sua revisão bibliográfica sobre a percepção dos pais a 

respeito do peso corporal de seus filhos. Estas autoras constataram uma diversidade 

de crenças culturais relacionadas ao peso, além de fatores como sexo e idade das 

crianças, a renda e a escolaridade dos pais podem moldar a percepção dos mesmos 

referente ao peso corporal dos filhos, o que explicaria as diferenças no 

reconhecimento do peso corporal infantil.  

Por isso, pensar em cuidados de saúde direcionados a compreensão dos 

mecanismos familiares, suas relações internas, experiências pessoais, significados 

da alimentação e do peso corporal pode ser de grande importância para as ações de 

prevenção e tratamento da obesidade. Segundo os pesquisadores Davison, Lawson 

e Coatsworth (2012) para que a colaboração familiar seja efetiva é preciso pensar 

em ações que visem empoderar as famílias de forma que seus membros sejam 

participantes ativos de todas as etapas do processo de melhora do estilo de vida. 

 

 

1.10 O ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL 

 

 

Considero essencial para iniciar a reflexão acerca da intervenção nutricional 

desempenhada por mim, pesquisadora e nutricionista, pontuar os pressupostos 

teóricos da ação educativa desenvolvida nesta unidade de saúde em questão. 

Sustento-me na teoria do aconselhamento nutricional.  
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Vale salientar a diferença observada na nomenclatura utilizada pela literatura 

que aborda essa temática: aconselhamento dietético e aconselhamento nutricional. 

Apesar de usados como sinônimos, o termo “dietético” e o termo “nutricional” são 

permeados de valores simbólicos divergentes.  

Diferentemente do significado que o termo “aconselhamento dietético” 

possuia quando primeiramente foi utilizado na década de 70, a sociedade ocidental 

atual compreende o termo “dieta” sob a forma de uma restrição onde o conceito é, 

de forma redutora, imediatamente associado à necessidade de emagrecer por 

questões estéticas, possivelmente, devido à força simbólica que o corpo, enquanto 

objeto estético assumiu na contemporaneidade. A representação simbólica de 

“nutrição” é muito mais adequada ao propósito educacional da alimentação, pois 

remete a manutenção de um adequado estado de saúde através da ingestão de 

alimentos (FALCATO; GRAÇA, 2015). 

 Assim sendo, opto por manter ao longo da redação desse capítulo os termos 

originalmente utilizados pelos referidos autores, contudo, após a explanação acima, 

considero que o termo “aconselhamento nutricional” mais adequadamente 

representa seu conceito.  

De maneira genérica, o aconselhamento é considerado uma prática capaz de 

trabalhar conteúdos culturais e intersubjetivos, essenciais para que o sujeito seja 

promotor do seu próprio cuidado. Segundo o Ministério da Saúde, reconhecer-se 

como sujeito de sua própria saúde e transformação, depende do estabelecimento de 

uma relação de confiança entre os interlocutores que vise resgatar recursos internos 

do indivíduo (FILGUEIRAS; DESLANDES, 1999). Para tanto, a construção de 

vínculo entre profissional e indivíduo se dá através de relações nas quais 

sentimentos, experiências, crenças e atitudes de cada um são valorizadas (ULIAN et 

al, 2105).  

Inicialmente a Associação Americana de Dietética (ADA) definiu o 

aconselhamento dietético como a orientação profissional individualizada para ajudar 

uma pessoa a ajustar seu consumo diário de alimentos, a fim de atender às 

necessidades de saúde (LING et al, 1975). Entretanto, é reconhecido atualmente, 

que esse conceito visa além da melhora do conhecimento de nutrição. O 

aconselhamento nutricional é um processo de apoio que envolve estratégias 

individualizadas que auxiliem a resolução de dificuldades alimentares 
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potencializando mudanças de comportamento através do desenvolvimento de 

habilidades de enfrentamento e do estímulo à responsabilidade para o auto-cuidado 

(NITZKE; FREELAND-GRAVES, 2007; SPAHN et al, 2010; ULIAN et al, 2105). 

Motta, Motta e Campos (2011, p. 61) distinguem o aconselhamento nutricional 

de expressões semelhantes, tais como, orientação, informação ou recomendação 

nutricional a partir do entendimento de que aconselhamento é uma “atividade 

interpessoal (de duas ou mais pessoas) voltada para a consideração de algo, ou 

seja, uma relação face a face, na qual uma pessoa é ajudada a resolver dificuldades 

e a utilizar melhor os seus recursos pessoais”. Ressaltam que o aconselhamento 

nutricional se dá através do “encontro entre duas pessoas para examinar com 

atenção, olhar com respeito e deliberar com prudência e justeza sobre a 

alimentação”. Embora a finalidade de auxílio visando à promoção ou tratamento da 

saúde através da alimentação seja semelhante em todos esses termos citados 

acima, as autoras apontam o aspecto “interpessoal” e a “melhor utilização de seus 

recursos pessoais” como atributos específicos do aconselhamento, uma vez que, é 

através de conversa e diálogo que a influência de aspectos socioeconômicos, 

culturais, cognitivos, afetivos e motivacionais pode ser reconhecida.  

A educação alimentar e nutricional (EAN) é considerada mais ampla do que o 

aconselhamento, uma vez que, este constitui uma estratégia para um determinado 

tipo de intervenção educativa em nutrição (RODRIGUES; SOARES; BOOG, 2005). 

Ela está vinculada à produção de informações que sirvam como subsídios para 

auxiliar a tomada de decisões dos indivíduos (SANTOS, 2005) e é conceituada pelo 

Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas como o: 

 ... 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. A prática da EAN deve fazer uso de 
abordagens e recursos educacionais problematizadores e 
ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos 
populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, 
etapas do sistema alimentar e as interações e significados que 
compõem o comportamento alimentar (BRASIL, 2012c, p. 23).  

O aconselhamento dietético pode ser definido como uma modalidade de 

intervenção de educação nutricional, efetuada por meio do diálogo, criação de 

vínculo e valorização do indivíduo enquanto sujeito de sua história. Esta técnica 

apresenta proposta central de encorajamento do cliente para relatar seus problemas. 

Cabe ao profissional nutricionista sempre analisar a questão alimentar no contexto 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nitzke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17682300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nitzke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17682300
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biopsicossociocultural da pessoa para assim buscar entender os conflitos envolvidos 

e buscar soluções que permitam a criação de estratégias para o enfrentamento dos 

problemas alimentares na vida cotidiana (RODRIGUES; SOARES; BOOG, 2005).  

Nesse contexto, Snetselaar (2010, p. 503) reforça que “o aconselhamento 

envolve o estudo dos sentimentos, experiências, pensamentos, crenças e atitudes 

do cliente e a criação de uma forte ligação, que possibilita a orientação na desafiante 

jornada que é uma mudança comportamental”. 

Um pensamento que perpassa várias obras do educador Paulo Freire é o de 

que educar é deixar emergir a fala do educando (BOOG, 2011). Diante disso, para 

que o aconselhamento nutricional seja centrado na pessoa, se faz necessário saber 

ouvir de forma empática, estar atento ao estado emocional do cliente e os 

pensamentos e desejos expressaos por ele, propiciando um ambiente favorável, 

sem críticas e a construção de vínculo. A escuta efetiva do sujeito possibilita que o 

próprio percepção sua fala do inconsciente, e assim, a ressignifição de suas 

representações e afetos, permitindo reconstruir sua relação com o alimento e com o 

próprio corpo (MOTTA; MOTTA; CAMPOS, 2011). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

Descrever, interpretar e compreender as vivências familiares relativas ao 

processo de aconselhamento nutricional para crianças com obesidade infantil.  

   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Conhecer os contextos de vida dos sujeitos da pesquisa e suas influências na 

expressão dos comportamentos alimentares; 

2. Identificar significados e sentimentos relacionados aos alimentos; 

3. Identificar os comportamentos alimentares que permeiam o ambiente e dinâmica 

familiar; 

4. Entender qual o impacto do aconselhamento nutricional na dinâmica familiar; 

5. Refletir sobre a abordagem nutricional direcionada às crianças com excesso de 

peso e seus familiares. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPO DO ESTUDO 

 

 

Quanto à metodologia de pesquisa que pretendo aplicar ao trabalho, 

considero a da pesquisa qualitativa a mais pertinente, uma vez que segundo Felippe 

(2003), ouvir o que os sujeitos têm a colocar a respeito de um tema é abrir uma 

escuta para além do que é dito, mas também sentido, possibilitando a partir da 

discussão, da socialização e da polemização uma transformação de uma dada 

situação.  

A pesquisa qualitativa se utiliza de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo descrevendo momentos, significados rotineiros e 

problemáticos na vida dos indivíduos uma vez que seus estudos se baseiam em 

ambientes naturais, isto é, ressaltam a natureza socialmente construída da realidade 

para assim, tentar interpretar os fenômenos em termos dos significados que as 

pessoas a eles conferem (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Nesse tipo de pesquisa, a identificação se relaciona aos significados que as 

pessoas atribuem às suas experiências e como elas compreendem a sociedade na 

qual estão inseridas. Assim, frequentemente o pesquisador qualitativo tem que 

questionar suposições presentes no senso comum ou em ideias tidas como corretas 

(POPE; MAYS, 2006).  

No tocante aos estudos sobre o consumo alimentar, a pesquisa qualitativa 

considera o alimento um mediador subjetivo de relações, sendo essas, permeadas 

pela cultura e pela história de indivíduos que se motivam e se relacionam entre si, 

isto é, os alimentos são carregados de significados (BOSI et al, 2011). 

O grande objetivo da pesquisa qualitativa é o de compreender o sentido ou a 

lógica interna que os sujeitos atribuem a suas ações, representações, sentimentos, 

opiniões e crenças (MINAYO; GUERRIERO, 2014). Vale mencionar também a 

importância da pesquisa qualitativa no reconhecimento da subjetividade e do 

simbólico como partes integrantes da realidade social (MINAYO, 2010). 



73 

 

 

 

Desta forma, o estudo buscou responder a seguinte pergunta problema: o que 

a família vivencia ao longo do processo de aconselhamento nutricional para crianças 

com obesidade infantil? 

 

 

3.2 O CENÁRIO DO ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi realizada na Policlínica Centro do Município São Bernardo do 

Campo/SP. Localizado a sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, São 

Bernardo do Campo é uma das integrantes da região do Grande ABC. Limita-se com 

São Vicente, Cubatão, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e São Paulo. 

Possui um território de 408,45 km², sendo 118,21 km² em zona urbana, 214,42 km² 

em zona rural, além de ter 75,82 km² pertencentes à represa Billings. Até o ano de 

2015, estima-se que população total do município era de 816.925 habitantes 

(PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, S.D.).   

De grande importância na questão econômica e rural, é uma cidade rica em 

história e de grande representatividade no cenário nacional. Inicialmente contou com 

grande número de indústrias moveleiras que ajudaram a desenvolver a cidade no 

início do século XX, foi também, mais tarde, berço da indústria automobilística 

nacional (PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, S.D.). 

A Policlínica Centro conta com diversas especialidades da área da saúde, 

adulto e infantil, além do Centro de Testagem e Aconselhamento 

HIV/Sífilis/Hepatites Virais B e C e do Serviço de Infectologia e Atenção em 

DST/Aids/Hepatites Virais, Hanseníase e Tuberculose. Para ter acesso a maioria 

dos serviços é necessário encaminhamento da unidade básica de saúde 

(PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, S.D.). 
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3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 Os sujeitos participantes desta pesquisa foram um dos familiares, sejam eles 

os pais ou outros, que fazem parte da dinâmica familiar cotidiana de crianças entre 7 

e 9 anos de idade e que realizam acompanhamento nutricional na Policlínica Centro 

de São Bernardo do Campo devido diagnóstico de obesidade, segundo a OMS 

(2006). 

 No intuito de diminuir as interferências da inapetência característica da fase 

pré-escolar (de 1 a 6 anos) pela diminuição na velocidade de crescimento, bem 

como, de mudanças relacionadas à adolescência (de 10 a 20 anos), optei por uma 

faixa etária com características de transição entre o período pré-escolar e o 

encerramento da fase escolar (de 7 a 10 anos), uma vez que, com o avançar dessa 

fase do desenvolvimento ocorre ganho de peso acelerado devido ao pré-estirão 

pubetário (VITOLO, 2003; SBP, 2012). 

Nessa faixa etária, apesar dos hábitos alimentares familiares ainda exercerem 

influência sobre as práticas alimentares, a criança vai apresentando uma crescente 

e gradativa socialização, independência e autonomia onde as influências do meio 

começam a sugestionar e influenciar seu hábito alimentar. Além disso, assegurei um 

distanciamento da adolescência, período que confere um prisma tanto fisiológico 

como social diferenciado (SBP, 2012; BRASIL, 2012b). 

 Como critério de exclusão, inviabilizando a participação no estudo, 

considerou-se os familiares das crianças que não participam do cotidiano alimentar 

da família, bem como, os familiares de crianças com diagnóstico de doenças 

crônicas, tais como, diabetes, hirpentensão, nefropatias, hepatopatias, ou ainda 

transtornos psíquicos e questões do neurodesenvolvimento. 
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3.4 PRODUÇÃO DOS DADOS 

 

 

A estratégia utilizada para produção dos dados foi de grupos focais, 

instrumento esse que permite a partir de uma provocação, um debate entusiasmado 

e participativo que promova condições de aprofundamento (MINAYO, 2010). A idéia 

central de um grupo focal é fazer avançar uma dinâmica de grupo onde as pessoas 

se estimulem e se encorajem mutuamente para explorar semelhanças e diferenças 

de opinião (BERNARD; RYAN, 2010). 

Tipicamente, esse método envolve um grupo de pessoas com contextos 

culturais e sociais similares, ou ainda, que vivenciam experiências e preocupações 

similares. Além de estimular o indivíduo a manifestar seu ponto de vista, a fala 

coletiva, também auxilia a relembrar experiências. A discussão em um grupo focal 

possibilita aos participantes uma discussão de um tópico em maior profundidade, 

todavia, essa discussão depende integralmente da interação entre os participantes 

(LIAMPUTTONG; EZZY, 2005). 

Vale ressaltar a importância da técnica por promover uma ampla 

problematização sobre um tema específico a partir da interação grupal onde 

frequentemente é possível se obter resultados inesperados e informações 

escondidas por se tratar de um grupo de discussão livre (LIAMPUTTONG; EZZY, 

2005; OLIVEIRA; FILHO; RODRIGUES, 2007; BACKES et al, 2011). 

Oliveira, Filho e Rodrigues (2007) agruparam alguns dos principais conceitos 

a respeito de grupo focal segundo autores renomados quanto a temática, e 

concluem com base nesses conceitos que “grupo de foco é uma modalidade de 

entrevista, estabelecida de acordo com um roteiro que tem o propósito de atingir os 

objetivos pretendidos pelo pesquisador”.  

Trad (2009) e Gondim (2003) realizaram uma trajetória histórica sobre a 

utilização de grupos focais como técnica de coleta de dados perpassando desde sua 

origem no final da década de 1940 no cenário da pesquisa social, inicialmente pelo 

campo da política e posteriormente pelos seus diversos setores, até sua utilização 

como técnica para examinar os feitos persuasivos da propaganda política e a 

eficácia do treinamento das tropas durante a Segunda Guerra Mundial. A partir disso 
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passou a ser muito utilizada também por pesquisas sociais que trabalham com 

marketing, propaganda e comunicação. Entretanto, foi a partir da década de 80 que 

a técnica passou a ser utilizada de maneira mais veemente inclusive pela área da 

saúde. 

O grupo focal apresenta como principal objetivo coletar informações 

detalhadas que proporcionem a compreensão de percepções, crenças ou atitudes 

sobre um tema, produto ou serviço a partir de um grupo de participantes 

selecionados segundo critérios previamente determinados pelo pesquisador (TRAD, 

2009).  

Através da interação direta entre pesquisador e participantes proporcionada 

pelo grupo focal é possível a observação de respostas não-verbais entre os 

participantes, o que pode ser valioso na interpretação das informações coletadas 

(LIAMPUTTONG; EZZY, 2005). 

Inicialmente foi realizado um pré-teste do grupo focal com o objetivo de 

avaliar a dinâmica programada, o roteiro de questões norteadoras e antecipar 

algumas discussões.  

Os grupos aconteceram na Policlínica Centro de São Bernardo do Campo 

com duração média de 40 minutos a 1 hora e 45 minutos. Os encontros foram 

gravados e, para favorecer uma análise mais sistemática, foram imediatamente 

transcritos na íntegra. Os autores Bernard e Ryan (2005) destacam que apesar das 

gravações incluírem dados brutos, ouvi-las diversas vezes favorece um 

entendimento aprofundado do contexto e suas nuances. Durante a realização das 

transcrições foi possível realizar apontamentos de aspectos relevantes que surgiram 

nos discursos. 

No tocante a amostragem, por não se basear em critério numérico para 

garantir sua representatividade, foi considerado suficiente para o estudo uma 

amostra qualitativa que refletisse a totalidade do problema investigado em suas 

múltiplas direções segundo o critério de saturação (MINAYO, 2010). Entretanto, foi 

considerado como indicativo de saturação quando após imediata transcrição do 

conteúdo gerado nos grupos focais novos temas e informações relevantes para o 

aperfeiçoamento da reflexão teórica já não mais emergiram dos dados coletados.  
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Durante a fase de delineamento do estudo, considerando a viabilidade dos 

encontros, estimei uma projeção de 20 participantes que seriam divididos em grupos 

compostos por no máximo 10 indivíduos.  

A seleção dos indivíduos, que se encaixavam nos critérios de inclusão 

propostos pelo estudo, teve início imediatamente após a elaboração do projeto. A 

partir do contato com as famílias durante o acompanhamento nutricional 

ambulatorial, ao ser identificada a compatibilidade com o estudo, esses pacientes 

foram sendo tabulados para serem convidados a participar da pesquisa em 

momento oportuno.    

Após a aprovação do projeto pelo comitê de ética, iniciei os contatos 

telefônicos para convidar os indivíduos pré-selecionados para participarem dos 

grupos focais. Para relembrar o participante do dia dos encontros combinados 

através do contato telefônico e esclarecer possíveis dúvidas, mandei mensagem de 

celular pelo aplicativo WhatsApp® dois dias antes do dia acordado. A seleção inicial 

perfez um total de 34 indivíduos que se enquadravam nos critérios de inclusão da 

pesquisa e que foram convidados a participar dos encontros. Para compor cada 

grupo focal, foram convidados 10 participantes por vez. A média de participação nos 

grupos focais foi de 1 a 4 participantes por encontro. Diante disso, foi necessária a 

realização de um número de grupos focais maiores do que o previsto inicialmente, 

até que uma abrangência integral da temática abordada nos grupos tivesse sido 

atingida, totalizando 12 encontros e 13 participantes.  

Cada grupo participou de dois encontros realizados em dias distintos, cada 

qual com eixos temáticos ligados aos objetivos específicos da pesquisa. O eixo 

temático abordado no primeiro encontro foi a percepção e envolvimento dos 

familiares, e no segundo encontro, foram as escolhas, o ambiente e as práticas 

alimentares. Em anexo (ANEXO 2), elenco algumas questões norteadoras 

relacionadas aos eixos temáticos propostos. 

O grupo focal formado para este estudo era composto por pessoas até então 

desconhecidas entre si, o que naturalmente pode trazer certo constrangimento no 

momento de expor suas experiências. Pensando nisso, logo no início, propôs-se um 

bate-papo sobre as recordações que as participantes tinham em relação à 

alimentação durante a infância, de forma a favorecer uma atmosfera de 

receptividade e interesse por aquelas pessoas e por suas histórias, buscou-se, 
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assim, uma ambientação, para deixá-las à vontade para compartilhar com o grupo 

seus relatos de vida. Em seguida, buscou-se identificar a relação, significados e 

sentimentos, dos familiares com a comida, bem como, identificar o impacto do 

aconselhamento nutricional na dinâmica de vida familiar. Em encontro posterior, 

almejou-se aprofundar o conhecimento da dinâmica familiar e possíveis redes de 

suporte, identificar como se dá o processo de escolha alimentar, bem como, as 

características do ambiente alimentar doméstico.  

Para garantir maior cobertura dos dados, fluidez da discussão nos grupos 

focais e encorajar o informante a continuar a narrativa utilizou-se a técnica de 

probes, entretanto, atenção especial foi dada para não se colocar palavras na boca 

dos entrevistados, induzindo respostas e assim, comprometendo a qualidade do 

grupo focal.  

Na referida pesquisa, os grupos focais foram organizados por um moderador, 

que segundo Gondim (2003) é um facilitador do processo de discussão. Esse 

moderador ficou responsável por esclarecer sobre a dinâmica das discussões e seus 

aspectos éticos, introduzir o tópico, interagir com o grupo, coordenar a discussão 

estimulando o debate através de questionamentos, sondar informações e, acima de 

tudo, proporcionar um ambiente confortável para que os participantes se sentissem 

à vontade para expressar sua opinião. Além do moderador, os grupos contaram 

também com o apoio de um observador que auxiliou o moderador e zelou pelos 

instrumentos de registro, anotando algumas falas e reações não verbais e 

monitorando o equipamento de gravação. Também ficou a cargo do observador, 

atentar ao nível de envolvimento e participação de cada integrante do grupo, ou 

seja, qual participante domina ou apenas escuta. Ambos contaram com um roteiro 

de questões e atribuições pertinentes a cada um para garantir que o grupo focal 

tivesse seus objetivos alcançados.  
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados se deu pela análise de conteúdo por se tratar de um 

“conjunto de métodos para codificação e análise sistemática de dados qualitativos” 

com o objetivo de “explorar no texto significados explícitos e encobertos” além de 

“testar hipóteses sobre os textos” (BERNARD; RYAN, 2010, p. 287). Esse tipo de 

análise não busca a descrição literal dos conteúdos das comunicações, mas sim 

entender os significados atribuídos por alguém, seja um grupo ou uma cultura, a um 

contexto específico (KRIPPENDORFF, 1989). 

Minayo (2010) considera a análise de conteúdo uma importante técnica que 

através de procedimentos científicos visa dar consistência interna às operações e 

permite tornar válida uma interpretação mais profunda, mediante inferências, sobre 

os dados coletados a respeito de um determinado contexto, ultrapassando o alcance 

meramente descritivo da mensagem e seus sentidos manifestos. 

Classicamente, a Análise de Conteúdo abrange 3 fases. Na primeira, 

nomeada pré-análise, o material é organizado para posterior análise e contraposição 

com os objetivos e questões do estudo. A segunda fase é referente à exploração do 

material, momento no qual pode haver necessidade de leituras diversas de um 

mesmo material. Na terceira e última fase é realizado o tratamento dos resultados 

obtidos, inferência e interpretação, isto é, além dos dados quantitativos (a exemplo 

das regras de contagem) gerados, nesse momento deve-se tentar desvendar o 

conteúdo subjacente ao que está sendo manifesto como, por exemplo, ideologias, 

tendências e outras determinações características dos fenômenos que se está 

analisando (BARDIN, 2009). Minayo (2010, p. 306) nos alerta que apesar do rigor 

matemático poder ser uma meta, ele nunca deve “substituir a intuição e a busca do 

sentido das falas”. Todavia, outras importantes etapas perpassam essas 3 fases 

propostas por Bardin conforme descrito na figura 3.  
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Figura 3: Etapas da análise de conteúde (XAVIER, DORNELAS, 2006). 

 

Para dar início ao processo de codificação todas as respostas produzidas nos 

grupos foram codificadas com base em categorias, isto é, padrões ou temas com 

elementos em comum que se relacionam entre si. A partir disso, essas categorias 

foram classificadas e organizadas em núcleos temáticos (GONDIM, 2003; GOMES, 

1994). Para isso, é de extrema importância considerar além das palavras, seus 

significados e trechos significativos, o contexto em que as ideias foram expostas, 

além da firmeza e da frequência dos comentários (OLIVEIRA; FILHO; RODRIGUES, 

2007), uma vez que, as categorias podem estar expressas diretamente no texto ou 

derivarem dele através de análise (HSIEH; SHANNON, 2015). 

Nessa técnica analítica de pesquisa qualitativa, os dados são preservados em 

sua forma textual e organizados a partir da seleção e agrupamento de partes dos 

dados em temas parecidos, conforme descrito acima (POPE; ZIEBLAND; MAYS, 

2006). Muito utilizada para responder as hipóteses formuladas acerca da pesquisa 

antes de se iniciar o trabalho de investigação, bem como, para se descobrir além 

das aparências do que está sendo comunicado pelos participantes da pesquisa 

(GOMES, 1994).  

 Ao longo das repetidas leituras dos dados transcritos, marcações e 

sinalizações com post-its foram sendo realizadas para assegurar imersão nas 

informações. A leitura flutuante possibilita conhecer o texto tornando a leitura cada 

vez mais precisa e permite que o pesquisador seja invadido por impressões e 

orientações (BARDIN, 2009). 

 Baseado nos objetivos do estudo, os temas elencados emergiram dos dados 

sendo considerados índices a posteriori, isto é, indutivos. Ao se utilizar argumentos 

indutivos tem-se como objetivo levar a conclusões muito mais amplas do que as 

premissas nas quais se basearam a sustentação teórica (LAKATOS, MARCONI, 

2003). 
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Nesta pesquisa, a unidade de análise escolhida, isto é, segmentos do texto ou 

de outro dado qualitativo codificado e analisado, foram os discursos de cada uma 

das participantes, podendo compreender uma ou mais sentenças, suficientes para 

fazer referência aos temas estipulados a posteriori (BERNARD; RYAN, 2010). Após 

essa etapa, utilizei a técnica de cutting and sorting, proposta por Bernard e Ryan 

(2010), onde recortei os exemplares extraídos, e os ordenei em pilhas por 

semelhanças de tema. Cada trecho recortado foi identificado no verso com 

informações sobre quem mencionou o trecho e sua localização no texto. 

 Para garantir a identificação dos temas presentes nos dados, foi elaborado 

um codebook com a descrição completa do tema em questão. O codebook de cada 

tema foi composto pelo seu nome, abreviatura, descrição curta e detalhada, critérios 

de inclusão e exclusão, exemplos típicos e atípicos e um exemplo nomeado de 

“close but no”, conforme recomendado por Bernard e Ryan (2010).  

 Com o intuito de garantir confiabilidade e rigor, ainda conforme indicado 

pelos autores acima, após a elaboração do codebook, além da pesquisadora, um 

avaliador convidado também o aplicou em um pequeno trecho dos dados 

previamente selecionado. Problemas em relação aos códigos e à codificação que 

surgiram foram discutidos e corrigidos. Posteriormente o codebook foi aplicado em 

todo material produzido nos grupos focais. Para assegurar consistência, os 

resultados dos trechos codificados foram submetidos a uma análise de concordância 

entre avaliadores através do cálculo do coeficiente Kappa com o auxílio do 

GraphPad QuickCalcs e a partir disso as codificadoras discutiram suas codificações 

até que o consenso fosse atingido. Os coeficientes finais atingidos para cada tema e 

subtema constam na tabela abaixo (1), indicando acordo quase perfeito entre os 

codificadores. 
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Tabela 1: Teste de confiabilidade da aplicação do codebook e número de segmentos identificados 
para cada categoria e subcategoria. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
COEFICIENTE 

KAPPA
1
 

NUMERO DE 

UNIDADES
2
 

Memórias alimentares da 
infância dos familiares 

Tipo, origem e preparo dos 
alimentos 

1.0 25 

Local e momento das refeições 1.0 9 

Imagem corporal das 
crianças 

Percepções dos familiares 0,843 10 

Construção pelos familiares da 
autoimagem corporal das crianças 

1.0 9 

Dimensão afetiva do 
comportamento alimentar 

O comer com papel afetivo 0,831 5 

Comportamento alimentar como um 
meio de exteriorização de 
sentimentos 

1.0 5 

Manifestações infantis 
sobre o aconselhamento  
nutricional 

 
1.0 7 

Experiências familiares 
após as orientações 
nutricionais  

Dificuldades enfrentadas pelos 
familiares 

0,843 27 

Mudanças nas práticas alimentares 
após o aconselhamento nutricional 

1.0 26 

Atitudes dos familiares diante da 
resistência alimentar infantil 

0,806 14 

Sentimentos dos familiares acerca 
do aconselhamento nutricional 

1.0 9 

Rede de apoio social aos 
familiares no cuidado as 
crianças 

 
1.0 12 

Comportamento alimentar 
familiar 

Em ambiente doméstico 1.0 48 

Em situações de lazer 1.0 22 

1 Coeficiente Kappa para análise de concordância entre dois avaliadores 

2 Número de segmentos codificados em cada categoria 

 

 Para realizar a descrição dos temas foi seguida a proposta de Bernard e Ryan 

(2010) de classificar os segmentos segundo seus aspectos centrais, fortes e fracos, 

e periféricos. Ao longo das descrições procurou-se salientar a tendência central ou 

foco, o intervalo, detalhes e exemplos de citações. Também foram incluídos nas 

descrições dos temas os dados quantitativos obtidos através de indicadores de 

frequência da ocorrência dos temas, visando identificar a importância de cada tema 

uma vez que quanto maior a frequência, maior a importância. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos 

éticos e científicos pertinentes. Para tanto o projeto foi encaminhado ao Plataforma 

Brasil, base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 

humanos para todo o sistema CEP/CONEP, conforme deliberado pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado sob o parecer número 

110639/2017. Além disso, o projeto de pesquisa também foi ser direcionado à 

Secretaria Municipal de Saúde para sua ciência e autorização. 

Ainda segundo deliberação da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, os participantes do estudo foram informados através do termo de 

consentimento livre esclarecido sobre todas as informações necessárias, em 

linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, visando o mais completo 

esclarecimento sobre a pesquisa, para que assim pudessem manifestar, de forma 

voluntária, a sua anuência à participação através da assinatura do mesmo. 

Os nomes próprios citados ao longo do estudo são fictícios, garantindo o 

sigilo e resguardando a verdadeira identidade e intimidade de cada participante da 

pesquisa.  

 

 

3.7 CUSTOS E FINANCIAMENTO 
 

 

Os custos financeiros relativos a condução dessa pesquisa envolveu a 

aquisição de material para registro de imagens e áudio dos grupos. Além disso, foi 

oferecido um lanche durante os encontros com os sujeitos da pesquisa nos grupos 

focais. Todos os custos citados foram de inteira responsabilidade da pesquisadora 

em questão.  
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4. INTERPRETAÇÃO COMPREENSIVA DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Conforme descrito anteriormente, a produção dos dados se deu a partir de 

grupos focais realizados com os familiares de crianças que realizam 

acompanhamento nutricional na unidade de saúde em questão. Com o intuito de 

auxiliar a identificação dos participantes que serão mencionados de agora em 

diante, nesse primeiro quadro abaixo, encontram-se algumas informações sobre 

eles, como também, das respectivas crianças (tabela 2). 

 

Tabela 2: Informações referentes aos participantes da pesquisa e as 
respectivas crianças. 

Participante Criança  

Nome 
(fictício) 

Idade 
Trabalha 

fora 
Parentesco 

Nome 
(fictício) 

Idade 

Clara 45 Não Mãe Bianca 9 
Beatriz 57 Sim Mãe Vitor 7 

Ana 37 Não Mãe Sabrina 7 
Tamires 44 Não Mãe Luiz 9 

Rita 34 Não Mãe Gabriela 8 
Cláudia 45 Não Mãe Jéssica 8 

Cida 32 Sim Mãe Marcela 9 
Simone 27 Sim Mãe Isis 9 
Renata 35 Não Mãe Sara 8 
Carolina 37 Sim  Mãe Rafael 7 

Sofia 66 Não Avó 
Yasmin 7 

Márcia 29 Não Tia 
Cristina 31 Não Mãe Talita 7 

 

Da amostra estudada (13), 100% eram mulheres. Quanto ao parentesco, 11 

delas eram mães, apenas 1 era avó e 1 era tia das crianças que realizam o 

acompanhamento na Policlínica (tabela x). A avó e a tia participantes eram 

familiares da mesma criança, totalizando assim 12 crianças envolvidas nos relatos 

dos familiares (tabela 3).  

Tabela 3: Descrição das características de sexo e 
faixa etária das crianças envolvidas na pesquisa. 

Variáveis n % 

Número de crianças 12 100 
Sexo    
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Feminino 9 75 
Masculino 3 25 

Idade    
7 anos 5 42 
8 anos 3 25 
9 anos 4 33 

 

Vale destacar que dos 21 participantes pré-selecionados e convidados, porém 

que não compareceram nos encontros dos grupos focais, apenas 3 eram pais que 

costumam acompanhar seus filhos nas consultas de nutrição (tabela 4). O 

predomínio da figura feminina, especificamente materna nos cuidados de saúde dos 

filhos, fica evidente no grupo de pessoas que participaram, direta ou indiretamente, 

desse estudo.  

Tabela 4: Distribuição do número (n) e porcentagem (%) do 
grau de parentesco dos familiares que foram convidados para 
participar do estudo, tanto os que compareceram como os que 
estiveram ausentes. 

Parentesco 

Compareceram na 
coleta de dados 

Não compareceram 
na coleta de dados 

N % n % 

Mãe  11 84 17 81 
Pai  0 0 3 14 
Avó  1 8 1 5 
Tia  1 8 0 0 

Total  13 100 21 100 

 

A prática de cuidado não é distribuída de modo homogêneo entre as pessoas 

que assumem responsabilidades tutelares em relação à criança, cabendo seu 

exercício muito mais ao gênero feminino do que ao masculino. Esse fato também foi 

evidenciado em estudo realizado em unidades de CAPS IJ (Centros de Atenção 

Psicossocial Infanto-juvenil) do estado de São Paulo que demostrou papel 

hegemônico dos cuidados prodigados, no âmbito familiar, pelas mães e avós à 

população infanto-juvenil. Segundo os autores, mesmo quando a mãe era a 

responsável pela renda da casa, ela também era a responsável mais frequente pelo 

cuidado da criança (MUYLAERT; DELFINI; REIS, 2015). 

Ainda que venha ocorrendo grandes mudanças políticas e sociais e intensos 

questionamentos sobre os tradicionais papéis masculino e feminino, as relações 

assimétricas entre os gêneros ainda se mantêm determinando uma ascensão 

desigual das mulheres em diversos aspectos (MARTINS, 2013). Apoiado em 

fundamentos do feminismo, Gilligan (1982 apud MUYLAERT; DELFINI; REIS, 2015), 

sinaliza que alguns aspectos éticos e morais do feminino se assentam na provisão 
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de cuidados, isto é, na ideia da responsabilidade em relação ao outro. Essa 

expectativa quanto a responsabilidade feminina do cuidado, em especial dos filhos, 

seja por parte das próprias mulheres, mas também por parte dos homens, pode ser 

observada na fala a seguir. Ao ser questionada sobre a participação de seu marido 

em atividades escolares da filha, ela relata que apesar de em alguns momentos ele 

comparecer em compromisso escolares, seu envolvimento e participação são 

superficiais, não sendo possível compartilhar ativamente com a esposa o conteúdo 

da reunião escolar. 

“Tudo sou eu, tudo. Teve uma reunião que eu precisei ir ao médico. Aí 
ele foi. Perguntei se ele tinha anotado. Aí ele disse que não sabia. 
“Como você não sabe? Você estava lá na reunião!”. Aí depois eu falei 
com a professora. Ele vai porque tem que ir, mas eu acho que na 
cabeça dele a responsabilidade é só da mãe.” (Clara) 
 

O reconhecimento do cuidado como compromisso feminino, também foi 

relatado em estudo realizado com famílias monoparentais chefiadas por mulheres 

em situação de extrema pobreza. Algumas entrevistadas apontaram que a chefia 

familiar feminina é uma posição impossível de ser mudada, uma vez que, mesmo 

com a presença de um companheiro, os seus filhos e a sua casa continuariam 

sendo responsabilidade delas. Na fala dessas mulheres ficou também demonstrado 

desânimo em relação a essa condição e à contínua responsabilidade que elas têm 

(CARLOTO, 2005). Situação semelhante foi descrita por essa outra mãe, que apesar 

de ser casada, manifesta sobrecarga e falta de reconhecimento por parte de seu 

marido. 

“Eu fiquei 150 dias com hemorragia. Eu arranquei o útero em janeiro. 
Meu marido queria separar de mim porque eu não tinha ânimo. Ele 
queria que eu cuidasse da minha casa que eu descesse para cuidar da 
vó e eu não tinha ânimo. Ele falava “Nossa, vamos separar porque 
você não tem vontade de fazer nada”. Aí alguns dias depois ele me 
encontrou quase morta no banheiro. Estava desmaiada. Aí ele foi 
perceber que não era frescura (...) Tenho algumas dores só que eu sou 
uma pessoa que não posso esperar ninguém. Com dor eu faço as 
coisas só que tem hora que você está cansada. Você quer descansar 
Só que em casa eles acham que eu sou uma máquina. Eles não 
conseguem enxergar que eu sou um ser humano. Que nem, eu venho 
para cá, é como se eu estivesse vindo passear, mas é para cuidar do 
meu filho, cuidar da família, mas eles acham que sabe? Meu marido 
fala que eu não faço nada. Aí eu pensei em arrumar um serviço e 
trazer dinheiro para casa e não vou fazer nada porque daí acho que vai 
dar valor. Você lava roupa até de domingo. Comida eu faço a qualquer 
hora. Se tiver que cozinhar feijão no domingo às 10 horas da noite eu 
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vou cozinhar. Se alguém chegar eu não tenho preguiça de fazer. A 
casa está sempre arrumadinha. Nota boa as crianças. Meu filho teve 
diarreia e não foi para escola. Eu fiquei o dia inteiro medindo a febre 
dele, vendo como ele está. Isso não é trabalho?” (Tamires) 

 
Acredito que um dado de extrema valia tenha surgido muito antes de se 

analisar os discursos dos sujeitos produzidos nos encontros. Dentre os possíveis 

fatores que podem justificar a baixa participação no estudo diante do número de 

indivíduos que foram convidados (tabela 4), está a vulnerabilidade socioeconômica 

do universo ao qual este estudo se direciona, bem como, a dinâmica das questões 

de gênero (marcadamente presente nos relatos). Fatores comumente presentes no 

dia a dia da Policlínica como o custo do transporte público, os compromissos 

cotidianos, os afazeres domésticos e a não liberação durante o horário de trabalho 

são possíveis explicações para o significativo absenteísmo nas reuniões agendadas.  

Dentre as participantes do estudo, apenas 4 exercem atividade laboral, 

entretanto esse dado não coincide com a atual dupla jornada de trabalho da mulher 

brasileira que muitas vezes precisa conciliar o trabalho remunerado e as 

responsabilidades familiares.  

Os dados da Pnad Contínua 2016 divulgados pelo IBGE demonstram que as 

mulheres dedicam o dobro de tempo em cuidados de pessoas e afazeres 

domésticos compradas aos homens. Essa desigualdade também se observa nas 

mulheres que ocupam o mercado de trabalho, pois ainda assim são as maiores 

responsáveis por executar afazeres domésticos e cuidar das crianças uma vez que 

somando-se as horas dedicadas a essas atividades no domicílio e à ocupação 

propriamente dita, as mulheres ocupam uma carga horária média que ultrapassa 54 

horas semanais enquanto a somatória masculina totaliza 51,5 horas semanais 

(LOSCHI, 2017). 

Sendo assim, pode-se aventar que essa dificuldade em conciliar o trabalho 

com o cuidado, tenha repercutido na participação das mulheres convidadas a 

participar do grupo de conversa. Além disso, é possível presumir também que a 

dificuldade que alguns empregadores direcionam aos seus funcionários para liberá-

los durante o horário de trabalho tenha influenciado no não comparecimento às 

reuniões agendadas, como pode ser exemplificado através do seguinte relato: 

“Quanto a trabalhar, eu sempre trabalhei. Eu conheci meu marido 
trabalhando. Parei a 3 anos atrás que a minha filha começou a tomar 
as vacinas aí eu tinha que faltar no emprego e patrão não quer saber. 
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Eu trabalhava em uma empresa de tinta. Aí ela tinha uns 4 aninhos 
quando eu fui mandada embora. Aí eu fui para uma loja na Marechal, 
mas no comércio o patrão não quer te liberar, nem para pegar 
medicação. Aí eu comecei a ver que quando eu precisava marcar meus 
médicos eu entrava 9 horas da manhã, então eu tinha que correr, 
marcar às 7 horas da manhã médico para mim porque se não eu não ia 
me cuidar. Marcava as 7 horas, ia para o médico, corria, ia trabalhar, 
chegava em casa, tinha as coisas para fazer” (Clara). 
 

Em estudo que buscava compreender as vivências relacionadas à 

alimentação de mães de filhos obesos, Bechara (2015) também descreve situações 

semelhantes onde por ser a principal ou única cuidadora da alimentação dos filhos, 

a mãe se sentiu obrigada a abandonar suas atividades ocupacionais ou mesmo 

adaptá-las, quando possível, para que fossem realizadas em domicílio. 

A fim de caracterizar os núcleos familiares, observou-se que das 12 famílias 

estudadas, 5 apresentavam estrutura familiar clássica, nuclear, formada pelo casal  

e filhos. As famílias monoparentais maternas somaram 50% da amostra, entretanto, 

3 eram compostas exclusivamente pelas mães e seus respectivos filhos e as outras 

3 contavam com a presença das avós maternas na mesma residência. Merece 

destaque a composição familiar de uma criança específica que possui lares 

compartilhados, sendo que em três dias da semana ela reside com sua mãe e avó 

materna e nos outros dias da semana, reside com os avós paternos, seu pai e sua 

tia paterna. Entretanto, participaram do estudo sua avó e tia paterna, familiares que 

sempre acompanham a criança nas consultas (tabela 5). Mais uma vez chama 

atenção à influência feminina, seja materna ou da avó, na criação dos filhos e netos. 

 

Tabela 5: Frequências e percentuais das composições familiares. 

Composição familiar Frequência  Percentual  

Nuclear 5 42 
Monoparental materna e filhos 3 25 

Monoparental materna, avó materna e filhos 3 25 
Monoparental paterna, avós paternos e tia paterna 1 8 

Total 12 100 

 

Esta constatação observada no grupo estudado reflete as novas 

configurações da família brasileira, permitido novas concepções de família e de 

organização da vida de seus membros. A estruturação da família está intimamente 

associada com o momento histórico que atravessa a sociedade da qual ela faz parte 

(PRATTA; SANTOS, 2007). Embora a família nuclear, aquelas constituídas por dois 
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adultos de sexo diferentes e os respectivos filhos, continue a ser a mais prevalente, 

o aumento das famílias denominadas monoparentais ou uniparentais, aquelas 

constituídas pela mãe ou pelo pai e seus filhos, vem aumentando acentuadamente, 

particularmente de maneira mais expressiva as famílias cuja responsabilidade é 

feminina (DIAS, 2011).  

O último censo demográfico do IBGE de 2010 aponta que a ocorrência de 

famílias monoparentais femininas está entre as três mais comuns na sociedade 

brasileira e seu aumentou, comparativamente ao censo do ano 2000, vem mantendo 

maior prevalência do que as monoparentais masculinas, 16,2% e 2,4% 

respectivamente. Em contrapartida, embora a estrutura familiar nuclear ainda 

prevaleça no país, o mesmo censo indica que essa configuração familiar está em 

declínio (IBGE, 2010c). 

Frente às novas configurações familiares e ao aumento da expectativa de vida 

a família extensa vem se constituindo como um dos modelos da atualidade. Assim, 

tem-se observado um aumento de famílias multigeracionais permitindo uma maior 

participação dos idosos na vida de seus familiares em especial das avós que 

acabam por assumir importante papel como fonte de apoio, segurança, suporte 

emocional, coeducação e responsabilidade pela saúde e cuidados diários dos netos 

(MAINETTI; WANDERBROOCKE, 2013, DEUS; DIAS, 2016). A atuação dessas 

avós tem sido tão impactante que quando questionadas sobre o que é ser avó, as 

próprias demostram representar esse papel como similar ao papel de mãe se 

identificando prioritariamente com o papel de cuidadoras (MAINETTI; 

WANDERBROOCKE, 2013, CARDOSO; BRITO, 2014).  

A intensa presença feminina, predominantemente da mãe, avó e tia, 

corroborando com a realidade das famílias aqui estudadas, pode ser notada por 

Rabinovich, Moreira e Franco (2012) em uma complexa rede de papéis que envolve 

desde a criação das crianças, a oferta de tradições, maneiras e costumes à elas, os 

afazeres diários domésticos, até a preservação das relações familiares. Essas 

constatações contribuem para dar visibilidade ao lugar ocupado pelas mulheres na 

sociedade atual. 
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4.2 AVALIAÇÃO DAS VIVÊNCIAS FAMILIARES 

 

 

Para efetivamente descrever, interpretar e compreender as vivências das 

famílias participantes dessa pesquisa, apresento a partir de agora todos os temas e 

subtemas que foram identificados através da etapa de codificação e categorização 

dos dados produzidos (figura 4).  

 
 
 

Figura 4: Denominações das categorias e subcategorias identificadas após todas as etapas de 
tratamento dos dados produzidos na pesquisa. 
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4.2.1 Memórias Alimentares da Infância dos Familiares 

 

 

Esta primeira categoria se subdivide em duas subcategorias nomeadas de Tipo, 

Origem e Preparo dos Alimentos, na qual serão apresentadas as lembranças dos 

alimentos consumidos na infância dos familiares, suas origens e formas de 

manipulação; e Local e Momento das Refeições, que retratará, por sua vez, as 

lembranças dos familiares acerca dos ambientes e das situações onde se davam as 

refeições. 

As lembranças que um indivíduo carrega estão associadas ao que é, ou foi, 

importante em um determinado momento de sua vida. Entretanto, para que estas 

recordações aflorem, tais eventos, de alguma forma, produziram um significado, ou 

seja, uma representação (BRANDÃO, 2011). Nesse sentido, Figueiredo (2011) e 

Santos (2011), acrescentam que o ato de alimentar-se envolve situações cercadas 

por significados e emoções, portanto, rememorar experiências alimentares favorece 

o resgate dessas emoções e significados, trazendo sentido e reflexão sobre si 

mesmos pelos sujeitos. 

Nesta categoria, fica notório nas falas das participantes a maior vinculação 

feita por elas com memórias relativas aos alimentos em si, seus sabores, 

combinações culinárias e cultivo, seguido da lembrança da figura materna no 

preparo das refeições. Embora presente, porém de maneira mais sutil, apareceram 

dois ambientes, o escolar e o doméstico, que apesar de serem habitualmente 

marcantes na infância em diversos aspectos, nesta pesquisa tiveram uma força 

menor nos relatos trazidos. 

 

1) Tipo, Origem e Preparo dos Alimentos 

 

Esta subcategoria engloba segmentos dos discursos dos sujeitos 

participantes da pesquisa que vão desde (a) à responsabilidade do preparo das 

refeições; (b) preparações habitualmente consumidas; (c) a vida no campo, o cultivo 

de hortifrútis e a criação de animais; até (d) o contraponto entre as preparações 

caseiras na infância e o hábito atual do consumo de industrializados.  
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A critério metodológico, considerou-se enquanto aspecto central forte desta 

subcategoria as lembranças relativas à responsabilidade do preparo das refeições. 

Ao retomar sua infância, 11 participantes, isto é, a grande maioria atribuiu a 

responsabilidade deste preparo às suas mães.  

Relatos como “minha mãe sempre cozinhou e muito bem” (Sofia), “minha mãe 

fazia algumas coisas no fogão a lenha” (Tamires), “minha mãe sempre foi de deixar 

muitos legumes já cozido para a gente comer” (Renata) e “minha mãe fazia sempre 

assim, não era um prato, eram vários pratos” (Sofia) exemplificam o quanto essa 

memória da figura materna emergiu carregada de simbolismos como os sabores 

identificados, o prazer em comer, os equipamentos utilizados no preparo das 

refeições e a organização adotada por ela.  

Da mesma maneira, estudo realizado com mulheres acima de 60 anos na 

cidade de São Paulo também identificou a figura materna associada às lembranças 

alimentares para a maioria das participantes. Para as autoras que conduziram o 

estudo, a representatividade do preparo das comidas está além do simples aspecto 

nutricional, pois a figura materna é, na maioria das vezes, a mais próxima da 

criança, responsável por transmitir ensinamentos e proporcionar a sensibilização aos 

alimentos e seus aromas (SILVA; GATTI; GOULART, 2015).  

Neste quesito, apenas 2 participantes, por motivos diferentes, relataram que 

desde muito jovens eram as responsáveis pelos cuidados gerais da casa, inclusive 

pelo preparo das refeições. Uma delas relata que teve que “aprender a fazer tudo 

sozinha, comida, roupa, tudo” (Ana) depois que seus pais se separaram e ela foi 

morar com seu pai. Já para a outra participante, “minha mãe trabalhava e quem 

cuidava dos meus irmãos era eu (...) eu fazia arroz também, o feijão, a mistura e a 

salada” (Cristina). 

Também com aspecto central forte, as recordações das preparações 

culinárias habitualmente consumidas pela família emergiram entre 8 participantes 

relacionadas à tradicionalidade da comida cotidiana elaborada em ambiente 

doméstico (“era o básico mesmo, arroz, feijão, carne, salada”, segundo a Cida), com 

algumas preparações culinárias regionais (“tinha feijoada, feijão tropeiro”, segundo a 

Cida e “aqui o pessoal chama de cuscuz e lá a gente chama de pão de milho”, 

segundo a Carolina), mas de forma geral, típicas da culinária nacional (“galinha 
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caipira ou a carne de porco ou ovo” segundo a Carolina e “Tinha macarrão, frango, 

batata, bife a milaneza, tinha salada de maionese” segundo a Sofia).  

O hábito alimentar cotidiano descrito pelas participantes nos grupos 

representa a culinária habitual brasileira conforme descrito por Ferraccioli e Silveira 

(2010). Em seu estudo historiográfico e sociocultural, as autoras abordaram a 

construção da culinária habitual brasileira fundamentada pela mescla adaptativa da 

culinária portuguesa, indígena e africana que contribuíram para formação de uma 

identidade propriamente brasileira, suas tradições e preferências gustativas. Na 

base da alimentação popular brasileira evidencia-se uma predisposição pela mistura, 

pelo alimento que transmite saciedade, repleção e prazer caracterizado pela 

mandioca, o milho, a batata e o feijão. 

Os alimentos são sempre ingeridos sob alguma forma culturalizada e é a 

partir da culinária, combinatória entre alimentos e comida, que se dá uma das 

expressões culturais mais significativas. A culinária é um conjunto que engloba 

manipulação, técnicas de cocção, representações e práticas sobre as comidas e as 

refeições, ainda, é o principal mecanismo que transforma o alimento em comida, ou 

seja, nos pratos (BARBOSA, 2007). 

Também foram compartilhadas com grupo lembranças tristes da infância em 

relação ao acesso aos alimentos devido dificuldade financeira vivenciada pela 

família, cujo pai era falecido e sua mãe era responsável por arcar com todas as 

responsabilidades. Nas palavras de Rita:  

“na minha infância, a alimentação para falar a verdade era difícil (...) a 
gente passava dificuldades. Às vezes, se tinha de manhã, não tinha a 
noite (...) Os lanches entre as refeições não costumava ter. Era só 
almoço ou jantar. Era aquele negócio assim, não tinha nada de doce 
por que não tinha condições. Então era mais o arroz e o feijão mesmo, 
para falar a verdade.”  

 
Para Maldonato (2009) as recordações também estão ligadas às questões 

afetivas, que com o passar do tempo, ficam armazenadas até serem solicitadas à 

consciência através de alguma sensação ou de lembranças despertadas. O discurso 

abaixo faz menção a esse simbolismo do afeto, entretanto, relacionado às práticas 

alimentares. Ao relembrar as técnicas culinárias de sua mãe, a participante 

reconhece semelhanças com as suas próprias práticas culinárias atuais, de maneira 

a valorizar os cuidados produzidos por sua mãe e replicá-los a sua família: 
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“Quando era pequenininha, não, mas depois de mais velha, lembro de 
macarrão com frango ou polenta com frango. Minha mãe sempre fazia 
(...) Minha mãe colocava louro, coentro, cebolinha, salsinha, orégano. 
Eu amo colocar tempero na comida. Tudo que era tempero ela 
colocava”.  (Tamires) 
 

Como aspecto central fraco dessa subcategoria, apareceram exposições de 4 

participantes da amostra sobre a vida no campo. O relato abaixo ilustra as carências 

vivenciadas, o cultivo variado de hortifrútis e a criação de animais, seja para 

comercialização ou para consumo familiar, relembrados por algumas participantes: 

“Eu morava na Bahia. Então se a gente plantasse e colhesse, a gente 
tinha. (...) Então eu não tive nenhuma infância de falar hoje quero 
comer isso, amanhã quero comer isso. Era aquilo que tinha. A gente 
não tinha dinheiro (...) Às vezes tinha fruta, no meio da semana, mas 
isso era coisa muito difícil acontecer, mas aí a gente tinha na roça. 
Tinha manga, goiaba, mamão, banana. Então o lanche da gente era 
esse. Tinha cafezinho preto pra quem não ficava sem ele (...) A gente 
criava é porco, é gado, é galinha (...) a gente comia, mas aí de vez em 
quando meu pai vendia uma vaca pra gente poder comprar alguma 
outra coisa que a gente não tinha na lavoura, sabe? (...) Tinha cana. Eu 
andava só com uma sacola do lado e a faca! Eu adorava chupar a 
cana. Meu pai tinha muita lavoura de cana, a gente fazia rapadura e fiz 
até cachaça!” (Cláudia)  

 
A perspectiva da organização do trabalho rural, da divisão de tarefas e do 

compartilhamento das refeições com as outras famílias envolvidas nesse trabalho 

também foi mencionada, conforme relata Carolina. 

 “A gente trabalhava na roça. Vivia na roça no Ceará. Lá a gente 
plantava a gente mesmo. Colhia para poder comer. Era meus pais e 
nós 5 e uma tia, irmã da minha mãe. Ao todo era 8 pessoas (...) era 
arroz, feijão, milho, uma verdurinha, galinha e porco. A gente consumia 
e vendia também. A parte de legumes era tipo dividido meio a meio 
com o patrão. E o nosso almoço ficava sempre uma pessoa na casa 
com a minha mãe para cuidar do almoço. E o almoço era sempre na 
roça. A gente levava a comida para a família e para os trabalhadores 
que estava lá com a gente. Era tudo em grande quantidade, não era só 
para a gente. Sempre tinha mais umas 3, 4 pessoas. Hoje a gente 
pensa que era boa e a gente não sabia.” (Carolina) 
 

A terra como um espaço de trabalho por excelência também é um local para 

significação do modo de vida e uma das principais estratégias de reprodução social 

da família (REDIN, 2013). 

Através desses relatos e da maneira como foram compartilhados com o 

grupo, parece que apesar da dificuldade passada na infância, seja pelo trabalho 
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braçal ou mesmo pelas carências, surge uma valorização desse estilo de vida 

quando comparado com a vida urbana atual, conforme conta Tamires sobre as 

frutas que comia em seu lanche da tarde que eram colhidas por ela e pelos irmãos 

diretamente do pé: “hoje em dia é tudo cheio de agrotóxico e a gente pegava do 

próprio pé”. Uma possibilidade para esse olhar enaltecedor da vida rural pode estar 

relacionado à liberdade usufruída no contato com a natureza, tanto para se alimentar 

como para brincar, conforme destaca Beatriz: 

“Fui criada no Paraná. A gente tinha também na chácara galinha, 
porco. A gente não se preocupava. Meu pai ia mais para a cidade para 
vender. Plantava arroz, feijão, tinha bastante fartura. Plantavam para 
vender. Criava porco, galinha, pato. Quando chocava saia um monte 
de patinho dentro da lagoa. Uma recordação boa que eu tenho (...) Os 
pé de mamão os pardal bicava o mamão para comer por que eles fura 
tudinho. Goiaba, mamão era até bom da fartura (...) Tinha lá as 
plantações de pé de café então as frutas dava muito de laranja, 
mexerica, tudo no meio do cafezal. A melancia também. Por que o 
pessoal da roça trabalhava e chupavam a mexerica e a laranja e 
jogavam a semente e ia semeando. Então no meio do pé de café tinha 
até melancia também. Era um tempo muito bom (...) A gente andava na 
linha do trem. Não tinha esse negócio dos pais ficarem com medo. 
Nossa! Meu filho está lá! É perigoso alguém pegar. Não existia. Não 
tinha isso. Tinha plantação dos milho. Então minha mãe fazia cural, 
pamonha. Comia tudo do pé. Tudo fresquinho. Tinha plantação de 
verdura, couve, alface, tomate. A gente não comprava nada. Tinha de 
tudo. Mudou muita coisa quando a gente foi para a cidade para a gente 
poder estudar. Aí acabou meu reino encantado!”. (Beatriz) 
 

O conhecimento demonstrado no relato sobre a origem dos alimentos 

consumidos também pode estar relacionado com a valorização da vida no interior. 

Um dos motivos levantados atualmente por colaborar com o distanciamento e a 

desconfiança dos comensais em relação aos alimentos é o desconhecimento da sua 

origem e de seu conteúdo, prejudicando o reconhecimento daquilo que se consome, 

influenciando negativamente na sua identificação e consequentemente em sua 

significação (FONSECA et al, 2011). 

Para concluir essa subcategoria, com tendência periférica, apareceram os 

contrapontos entre as preparações culinárias habitualmente preparadas em 

ambiente doméstico pelas mães e o intenso processo de industrialização e 

comercialização dos alimentos na contemporaneidade para 6 das 13 participantes, 

representado pelo seguinte seguimento: 
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“Minha mãe que cozinhava. Fazia macarrão. A gente não comprava. 
Ela tinha a máquina e preparava a massa e passava na maquininha. Aí 
mais no final de semana ela matava uma galinha e fazia o macarrão 
para a gente. Então, a gente adorava. Hoje você vai na despensa e 
pega aquele macarrão (...) A minha mãe, como acostumou no Paraná 
que ela fazia pão em casa. Não tinha esse negócio de comprar pão na 
padaria. Aí quando viemos para cá a minha mãe estava sempre 
acostumada a fazer o pão em casa.” (Beatriz) 

  
Essas colocações exemplificam claramente a maneira como as receitas 

culinárias praticadas por essas mães retratam o contexto no qual surgiram 

(FERRACCIOLI; SILVEIRA, 2010). Pode-se aventar que o contexto social, 

econômico e temporal dessas famílias possibilitava tais práticas culinárias, 

diferentemente do que se observa atualmente devido à tensão vivenciada pelas 

mulheres brasileiras contemporâneas, que precisam dividir seu tempo entre a 

carreira e a família, conciliando antigos e novos papéis (FONSECA et al, 2011; 

MARTINS, 2013). Tal fato foi reconhecido por Cristina:  

“A mãe não comprava pizza, mas ela fazia. Ela fazia com pão de 
forma. Nossa sobremesa era o pão velho que ia sobrando e guardando 
e ia ponhando em uma assadeira. Ela batia um leite moça, ovo, coco 
ralado e mais não sei o que. Isso era a sobremesa. Não era nada do 
que é hoje (...) não tinha nada muito comercializado (...) bem mais 
simples mesmo. Ela que preparava o bolo com a massa dela. Não era 
massa pronta. Tudo ela fazia. E além da indústria tem também a 
correria de hoje. As mães não trabalhavam tanto. Mesmo as que 
trabalhavam, conseguia dar conta.”  
 

Além disso, nessa comparação com a atualidade, aspectos como o baixo 

custo dos alimentos ultraprocessados, a facilidade de acesso e a praticidade 

também foram expostos como fatores que fizeram aumentar o consumo dessa 

categoria de alimentos, como se nota no trecho que segue: 

“Refrigerante a gente nunca tomava assim no dia a dia. Comprava 
aqueles 2 litrinhos no final de semana. No domingo, tomava e acabou. 
Hoje não. Hoje muito mais barato por que antes acho que era mais 
caro para se manter, né? A gente foi crescendo assim, mas a facilidade 
a gente, sabe? (...) Parece que hoje está mais fácil. Assim, o emprego 
está mais difícil? Está! Mas não tá tão caro os produtos 
industrializados. O refrigerante você paga aí baratinho. Uma coca cola 
não, mas um Dolly, você tem acesso fácil. Deveria ser uma coisa mais 
cara para a gente consumir menos (...) seria uma forma de você 
controlar (...) Eu acho que hoje tem mais facilidade com os 
industrializados. O acesso é mais fácil. Igual macarrão que hoje você 
compra um pacote e paga o que? 2,00 ou 3,00 Reais? É mais prático 
você pagar isso do que fazer. É praticidade.” (Clara) 
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Em contrapartida, a sinalização do alto custo das frutas no momento atual da 

vida urbana em comparação com os tempos anteriores no interior, também foi 

mencionado: 

“Eu mesma fui criada no interior, na roça. Hoje você vai no mercado, 
uma metade da melancia é um preço danado.” (Beatriz) 
 

Em seu estudo sobre o ambiente alimentar, Almeida (2015) também pode 

observar que a praticidade e o acesso somados ao menor custo são percebidos 

como fatores de motivação ao consumo dos alimentos ultraprocessados, 

especialmente por indivíduos que vivem em áreas de menor desenvolvimento 

socioeconômico e em um ambiente alimentar menos favorecido.  

Essa percepção quanto ao alto custo das frutas e vegetais comparativamente 

aos alimentos processados e ultraprocessados foi evidenciado pela FAO e 

OPAS/OMS (2017) em decorrência, dentre outros fatores, das longas distâncias 

entre produtores e consumidores e dos altos custos com transporte e 

comercialização. 

Todavia, ainda que se percebam novas tendências mundiais nas escolhas 

alimentares, tais como o aumento acelerado do consumo de alimentos 

ultraprocessados, com consequente prejuízo no consumo de produtos tradicionais, 

de certa forma, a força da cultura prevalece, já que essas tradições alimentares se 

deram através de um longo e contínuo processo de formação. Nesse cenário, 

adaptações e novas combinações de elementos preexistentes coexistem com o 

alimento da modernidade, uma vez que, as preferências pelo sabor original e 

tradicional se deram através de diversas gerações que cultivaram hábitos, 

selecionaram sabores e texturas no paladar brasileiro (FERRACCIOLI; SILVEIRA, 

2010).  

 

2) Local e Momento das Refeições 

 

Esta segunda e última subcategoria das memórias alimentares da infância 

dos familiares apresenta falas que variam desde (a) o momento das refeições; até 

(b) à lembrança da alimentação escolar.  

Com tendência central para a temática da subcategoria, 5 familiares fizeram 

menção a como eram os momentos das refeições em suas casas. Destes, 3 
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demonstraram que em sua infância havia regularidade no momento do encontro 

familiar para a realização das refeições, conforme exemplificado por Simone: 

 “A gente comia junto na mesa, bonitinho, tanto no almoço como na 
janta. Na janta já tinha os meninos (irmãos), né? Chegava e a gente 
jantava.” 
 

 Entretanto, 2 participantes sinalizaram que o hábito de realizar as refeições 

juntos não acontecia na família, tanto pelo desencontro de horários com a mãe que 

trabalhava fora de casa (“cada um comia num horário. Não comia junto não. Minha 

mãe sempre trabalhou muito, então a gente ficava praticamente o dia inteiro 

sozinhos em casa”, segundo Renata) como pelo fato de não ter mesa em casa (“não 

tinha como todo mundo sentar por que a mesa não tinha espaço. Aí cada um 

pegava um prato, sentava na cama”, segundo Tamires). 

Outra importante questão mencionada relativa ao momento das refeições foi o 

caráter cultural dos encontros familiares, já que aconteciam ao redor da mesa com 

preparações culinárias típicas, seja nos grandes encontros com fartura de 

preparações, ou ainda nas visitas corriqueiras, onde a mesa de refeições sempre 

estava preparada para receber visitas, conforme explanado por Clara:  

“Quando se reunia a família toda de família com descendência 
portuguesa, né! Então era muita comilança, muito pão de queijo, assim. 
Muito doce. Sempre com fartura. E a minha mãe até brinca comigo. 
Fala “ah, você não tira a toalha da mesa igual a sua tia”. A minha tinha 
chegava de manhã tinha a toalha posta e você ia embora, a toalha 
estava posta na mesa. Hoje eu tiro, mas como eu lembro disso. Na 
minha tia tinha sempre um cafezinho, uma bolachinha, um pão. A mesa 
dela era cheia de guloseimas, quando chegava um já sentava (...) o 
meu pai e meus avós são italianos. Filhos de pais italianos. Então 
também era a mesma coisa. As macarronadas de final de semana. 
Então da minha mãe portuguesa e do meu pai italiano (...) De domingo 
as mamas ficavam tudo fazendo macarrão. Aquela manhã toda 
conversando. Era o prazer de fazer. Dava trabalho, mas quando 
criança a gente estava lá correndo, brincando.” (Clara) 
 

A relação feita pela participante entre a união familiar, o convívio e o 

compartilhamento de preparações culinárias típicas para sua família se dá 

especialmente pela associação do ato de comer com as relações sociais, as 

escolhas inseridas em cada indivíduo através de gerações e as sensações 

proporcionadas pelos sentidos (FERRACCIOLI; SILVEIRA, 2010). 

Neste sentido, Carvalho, Luz e Prado (2011) reiteram esta relação da 

alimentação com a vida social, uma vez que se organizam em conjunto. Para os 
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autores, a culinária ou a cozinha, o modo de se reunir, de dividir a comida e os 

trabalhos fazem parte da expressão da vida social.  

Por fim, com tendência periférica, foi observada no relato de 3 familiares a 

lembrança da alimentação escolar abordada de maneira positiva.  

Segundo as participantes, a merenda escolar era “mais saudável, mais 

simples” (Clara) e “ótima” (Rita) devido a menor oferta de embutidos (“salsicha era 

muito pouco, era mais carne moída”, mencionado por Clara) e lanches em 

comparação com a atual merenda escolar: 

“Na minha época era mais a comida mesmo na escola. Às vezes tinha 
macarrão com carne moída, tinha arroz e feijão, uma saladinha. Que 
eu me lembre era isso mesmo. Hoje já é mais na parte do pão, né? Na 
escola da minha filha, é mais pão. Na minha época era mais o arroz e o 
feijão mesmo.” (Rita) 
 

As autoras Ferraccioli e Silveira (2010) trabalham com o conceito de 

recordações palatáveis, ou seja, retratos fidedignos do complexo sensitivo 

acumulado ao longo da história alimentar de cada indivíduo, das recordações da 

infância, da comida compartilhada com familiares próximos e das investidas sobre 

novos sabores.  

A construção do paladar e as práticas alimentares se dão através de 

elementos minuciosamente interiorizados. Diante disso, conhecer o processo 

cultural alimentar dos indivíduos, considerando os diferentes usos e costumes 

socioculturais, as tradições propagadas entre gerações, os significados e práticas 

decorrentes das visões do mundo, de estrutura social, dos valores culturais e do 

contexto ambiental, possibilita aprimorar a comunicação entre profissionais e 

pacientes, e consequentemente, auxiliar na promoção de mudanças efetivas nas 

escolhas alimentares (FERRACCIOLI; SILVEIRA, 2010). 

 

 

4.2.2 Imagem Corporal das Crianças 

 

 

A categoria a seguir se subdivide em duas subcategorias. A primeira, 

intitulada por Percepções Familiares abordará a interpretação destes acerca da 

estrutura corporal e da aparência física das crianças, enquanto que a segunda, 
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sobre Construção Pelos Familiares da Autoimagem Corporal das Crianças, discutirá 

as demonstrações, expressões e reações verbalizadas pelas crianças sobre seus 

corpos, mas traduzidas ao grupo focal por seus familiares. 

 

1) Percepções familiares 

 

Por percepção entende-se o processo por meio do qual um indivíduo 

reconhece, seleciona, organiza e interpreta a informação que recebe do ambiente, 

de acordo com suas estratégias cognitivas e experiências vivenciadas (BACHA, 

STREHLAU, ROMANO, 2006).  

 Partindo do conceito de imagem corporal grupal, Schilder (1977 apud 

SECCHI, CAMARGO, BERTOLDO, 2009) afirma que a preocupação com a 

dimensão corporal, apresentada pelas pessoas que cercam o indivíduo, interfere de 

modo fundamental na elaboração da imagem corporal desse indivíduo. Segundo o 

autor, as experiências e sensações obtidas em ações e reações às relações sociais 

também contribuem para a estruturação da imagem corporal. 

Fazem parte dessa subcategoria segmentos dos discursos dos sujeitos 

participantes da pesquisa que expressem a concepção e os pensamentos dos 

familiares sobre a imagem corporal das crianças desde colocações sobre (a) o 

estado nutricional, (b) as mudanças corporais relativas ao desenvolvimento 

maturacional do corpo infantil, até c) simbolismos do peso corporal na infância. 

Considerou-se enquanto aspecto central forte, as percepções familiares sobre 

o estado nutricional das crianças. Do montante total de familiares, 6 verbalizaram 

considerar que seus filhos ou netos estão acima do peso recomendado, a exemplo 

da fala de Clara abaixo: 

“Se a gente estivesse nos Estados Unidos a gente ia preso. Por que 
ela está obesa já. Nós somos responsáveis por ela (...) falo para ela 
“olha, vou deixar você ficar sem comer uns 3 dias por que a gordura 
que você tem, eu acho que 1 mês sem comer, você fica magrinha.” 
(Clara) 
 

 Para outra mãe, apesar de considerar que sua filha ainda está acima do peso, 

ela reconheceu que esse peso vem se ajustando, pois “quando ela veio pra São 

Bernardo ela era bem mais enorme” (Cida). 
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Nesta pesquisa, não houve relatos de familiares que consideram que suas 

criaças estão com o peso recomendado. Todavia, a literatura aponta que não é 

incomum que os pais subestimem o peso de seus filhos (BOA-SORTE et al., 2007; 

MACEDO; FESTAS; VIEIRA, 2012; OKUDA, 2017), como também, é possível 

localizar dados que comprovem concordância da percepção dos pais com a 

classificação do estado nutricional dos filhos (BATTISTI, 2017). Pode-se considerar 

que essa distorção da percepção da imagem corporal influencie de alguma forma as 

atitudes parentais, entretanto, ela não parece ser determinante.  

Em sua revisão bibliográfica Tenorio e Cobayashi (2011) localizaram entre as 

mães a crença de que o excesso de peso na criança não representaria um 

problema, quando seus filhos se apresentassem ativos, com condições de brincar e 

correr (TENORIO; COBAYASHI, 2011). Situação que também pode ser identificada 

em uma das participantes do atual estudo que inicialmente não reconhecia seu filho 

acima do peso recomendado para a sua idade, mas o percebia cansado: “hoje, eu 

sei por que o João, ele mesmo estava se sentindo cansado por que ele estava muito 

acima o peso” (Carolina). A relação feita com a disposição alterada da criança 

pareceu motivá-la muito mais a procurar ajuda profissional do que o peso corporal 

por si só de seu filho.  

A percepção sobre o estado nutricional da criança também se mostrou 

relacionada ao receio materno de que a filha sofresse algum tipo de preconceito no 

ambiente escolar, como exteriorizado por Renata: 

“Então eu falo muito para ela sobre isso “você vai ficar assim, comendo 
esse monte? Você quer que os outros fiquem tirando uma com a sua 
cara na escola, que você tá gordinha, que não sei o que?” (Renata) 
 

Esse receio materno quanto à possibilidade do excesso de peso de sua filha 

poder lhe gerar sofrimento no convívio com os amigos, poderia estar relacionado 

com a sua própria autoimagem, bem como, com experiências pessoais anteriores, 

uma vez que, as crenças que as mulheres possuem em relação à sua própria 

imagem corporal e seus esforços para controlar o peso podem influenciar em sua 

percepção a respeito da imagem corporal de seus filhos (BIRCH; FISHER, 2000). 

Além disso, parte da preocupação materna com o peso de sua filha pode estar 

relacionada a maior atenção que a sociedade dá à imagem corporal feminina 

(TENORIO; COBAYASHI, 2011). 
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Não obstante, a preocupação materna é plausível, visto que, o bullying 

relacionado à aparência corporal e a obesidade infantil talvez seja o fenômeno social 

que mais produz vítimas. A gordura, por si só, comumente, porta um valor negativo 

nas relações sociais e a criança obesa, devido a seu estigma e consequente 

classificação e inferiorização é desconsiderada por conta de sua aparência e sofre 

constantes atos de violência na escola. Não podemos negar que carregar dentro de 

si a dor, as lembranças e os afetos inconscientes das humilhações e 

constrangimentos podem causar uma desorganização completa da subjetividade e 

inúmeros prejuízos na vida de uma pessoa. Todavia, vale frisar que ao estigmatizar 

um amigo obeso na escola, a criança está apenas reproduzindo conceitos, valores e 

simbolismos que lhe foram ensinados pela sociedade (MATTOS et al, 2012) 

Adicionalmente a respeito da percepção sobre o estado nutricional da criança, 

também pôde ser observada a relação concebida entre o tamanho e a forma 

corporal, além do peso corporal por si só, como demonstrado no trecho seguir. 

“eu ficaria contente se ela emagrecesse um pouquinho. Eu sei que ela 
ainda vai crescer, mas ela está barrigudinha. A gente fala “nossa, essa 
menina engordou. Nossa como essa princesa está forte hoje”. Por que 
nas roupinhas dela, a barringuinha é bem grande. Ela dá risadinha. A 
Yasmin em si, não vejo ela gorda, mas ela está barriguda.” (Sofia) 
 

Para Jain et al (2001) a utilização materna de conceitos como “corpo robusto”, 

“sólido”, “forte”, “ossos” e “estrutura corporal grandes”, para descrever os tipos 

corporais de excesso de peso acontece com frequência, possivelmente devido a 

uma conotação cultural mais aceitável que esses termos imprimem, ou como uma 

forma de amenizar os discursos.  

Com tendência periférica mais saliente para a temática, verificaram-se as 

mudanças corporais relativas ao desenvolvimento maturacional do corpo infantil 

expressas por 2 das 13 participantes.  

Simone diz que a filha “tá dando uma esticada, tanto é que agora ela tá 

conseguindo manter o peso e ela tá crescendo”. Já para Renata, sua filha “cresceu 

muito para uma criança de 8 anos, ela engorda tanto assim e cresce muito”. Dessa 

maneira, a associação positiva, realizada pelas mães, entre o crescimento 

longitudinal e a distribuição mais uniforme do peso corporal resultando em melhora 

do estado nutricional infantil se fez presente.   
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Fica a impressão de que emerge nos discursos dessas mães um conflito 

entre as percepções das mudanças corporais da faixa etária e um possível excesso 

de peso. Todavia, parecem se apoioar na confiança de que as crianças estão 

crescendo, o que justificaria um excesso de peso transitório, assim como uma etapa 

comum no desenvolvimento infantil. 

Por fim, para a subcategoria das percepções familiares sobre a imagem 

corporal das crianças, apresentou-se de forma atípica, por ter sido citado por apenas 

1 participante, o simbolismo do peso corporal na infância.  

“minha sogra falava por que ele nasceu gordinho e depois emagreceu 
“dá vitamina para esse menino. Você não está alimentando ele direito. 
Está muito magrinho”. A criança tem que estar com a pele brilhando de 
gordinho. Aí eles falam que está saudável.” (Tamires) 
 

O trecho acima ilustra a significação da gordura corporal na criança como 

indicador positivo de saúde. Para Baughcum et al (2000) e Aparício et al (2011), esta 

significação pode estar relacionada a aspectos culturais mais enraizados, tal como a 

crença de que a criança “gordinha” é mais saudável e recebe melhor cuidado dos 

pais. Para estes autores esta crença pode influenciar na percepção de risco 

associado à obesidade.   

 

2) Construção Pelos Familiares da Autoimagem Corporal das Crianças 

 

A imagem corporal é uma representação mental do nosso próprio corpo, 

entretanto, bem mais abrangente que uma representação unicamente visual. Ela é 

uma construção cognitiva que reflete de maneira intrínseca o modo como nos 

colocamos no mundo, isto é, contempla desejos e atitudes emocionais além da 

interação com outras pessoas (GONZALEZ, 2006; GERBER, 2014).  

Em seu livro, Tavares (2003), frisa que o objeto em foco da imagem corporal 

corresponde ao nosso eu e inclui aspectos conscientes e inconscientes. Ela é 

vivenciada de modo continuo e está totalmente vinculada à nossa identidade e 

experiência existencial.  

Fazem parte dessa subcategoria passagens dos discursos dos participantes 

da pesquisa que expressem desde (a) manifestações das crianças sobre o desejo 
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de emagrecer, (b) idealizações de estéticas corporais, até (c) imagem corporal 

relacionada à identificação familiar. 

Considerou-se enquanto aspecto central forte dessa subcategoria, as 

manifestações das crianças sobre o desejo de emagrecer. Dos 13 familiares 

envolvidos nesta pesquisa, 8 já notaram em algum momento em suas crianças 

demostrações de insatisfação com a imagem corporal relacionada ao excesso de 

peso, conforme exemplificado na fala de Sofia que conta que sua neta fala “eu tô 

gorda”.   

Outros trechos como “às vezes até veste uma roupinha que não cabia nela e 

fala “olha mãe, como eu já emagreci!”” e “ela fica falando “mãe, eu emagreci? Tô 

gordinha?”” mencionados por Cláudia e Cida, respectivamente, parecem demonstrar 

que existe uma forte associação entre sentir-se “gordo” e o imaginário das crianças 

quanto à expectativa dos pais em relação ao seu peso. Assim como aborda um 

estudo realizado por Boa-Sorte et al (2007), segundo o qual a percepção das 

genitoras em relação a seus filhos poderia refletir na autopercepção destas crianças 

em relação ao seu estado nutricional. Nesse estudo, chama a atenção o fato de que 

80% das crianças que superestimaram seu peso eram meninas na faixa etária de 6 

a 9 anos de idade.  

Okuda (2017) endossa esse achado afirmando que a satisfação infantil com a 

imagem corporal está atrelada ao que as crianças acreditam que seus pais 

gostariam que elas fossem, interferindo diretamente na forma como elas se vêem e 

como gostariam de ser.  

Além disso, também é notório o desejo em corresponder à expectativa do 

resultado esperado pelo profissional de saúde que acompanha a criança através da 

frase “um dia desses o Vitor se olhou no espelho e puxou a barriga. Aí ele fez “olha 

mãe! Fala para a médica que eu estou emagrecendo” (Beatriz). 

Neves (2017) demostrou que mesmo para o público infantil, a insatisfação 

corporal é maior nos indivíduos com excesso de peso. A autora alerta que uma 

imagem corporal negativa em idades precoces pode impactar no bem-estar 

psicológico do indivíduo nas próximas fases do desenvolvimento e associar-se a 

transtornos alimentares. Para Drewett (2010), o excesso de peso e os transtornos 

alimentares se inter-relacionam por apresentarem uma série de problemas 
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sobrepostos e, especialmente por que a insatisfação com o corpo também está 

envolvida na etiologia destes transtornos.  

A autoimagem corporal negativa de seu filho, associada ao desejo por 

emagrecer para ser aceito pelo grupo de amigos, também foi citada por uma das 

familiares que relatou que “às vezes ele chora que os meninos brincam com ele pelo 

fato dele ser gordo. Então, ele não quer ser gordo (...) ele mesmo levanta a camisa e 

fala “olha mamãe, tô bem magrinho”” (Carolina). 

 É justamente na infância que as crianças começam a reconhecer que a 

aparência das pessoas pode ser mais ou menos desejável, e tem início um processo 

de reflexão a respeito da opinião que os outros têm de sua aparência, embora ainda 

tenha pouca noção dos limites de seu corpo (GONZALEZ, 2006). 

Uma característica importante e frequente em pessoas que estão acima do 

peso é a depreciação da própria imagem física, quando há insegurança em relação 

aos outros e uma suposição de que estes os vêem com hostilidade e desprezo. 

Essa baixa autoestima traz possibilidades de ansiedade, medo, depressão e uma 

série de outros problemas. Além disso, o excesso de peso frequentemente é referido 

como um fator agravante na interação social, já que pode gerar discriminações e 

interferências nos relacionamentos sociais e afetivos (ALLI et al, 2007).   

Os significados de um corpo gordo constroem sentidos para a vida dos 

sujeitos. Discursos diários de descrédito que ressaltam o estigma do obeso como 

algo ruim, diferente, anormal, entre outros, faz com que o estigmatizado se 

reconheça, ou melhor, ele é convencido, de que seu papel como agente social não 

tem valor. Além disso, se cria um imaginário social em resposta a essas 

classificações (MATTOS et al, 2012). 

Como aspecto central fraco, a autoimagem corporal das crianças 

relacionadas ao desejo de corresponder a um padrão de beleza, foi responsável 

pelas declarações de 3 familiares, conforme exemplo abaixo:  

 “A minha eu percebi, por que eu vendo lingerie (...) Aí ela falava assim 
“não mãe, eu sou criança, não tenho idade pra entrar no de adulto, 
então preciso emagrecer pra caber nesse daqui”. E foi isso que foi 
acontecendo, ela pegou o de criança que vem a calça e o shortinho e 
foi se encaixando lá dentro (...) Agora a idade dela é a vaidade, né? 
Quer se pintar, quer por blusinha curta, short curto.” (Simone) 
 

O trecho “preciso emagrecer para caber nesse aqui” e “ela foi se encaixando 

lá dentro” demonstra como o incômodo com a imagem corporal pode interferir com o 
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senso de autoestima, uma vez que especialmente no contexto moderno, o corpo 

magro é valorizado e as roupas da moda são confeccionadas em tamanhos 

pequenos, fazendo com que o sentimento vivenciado de raiva, angústia e culpa seja 

mais evidente (CARVALHO et al, 2005).  

Alguns aspectos socioculturais negativos do excesso de peso como o 

preconceito, o estigma e a ditadura da beleza magra acabam sendo internalizados 

ocasionando grande sofrimento às crianças. Como consequência, podem ser 

gerados amplos prejuízos na qualidade de vida dessas crianças, a exemplo de como 

dificuldades de socialização, sentimentos de inferioridade e até mesmo 

comportamentos agressivos (RESENDE, ARGIMON, 2008).  

Nessa próxima fala, a conexão feita pela criança entre “ficar fashion” e 

“emagrecer”, bem como, de “estar com o corpo ideal” para participar do Show de 

Talentos da escola, denota a conotação de belo, moderno, de sucesso e da 

habilidade corporal e criativa, vinculado ao magro.  

 “Também muito vaidosa, usa uma maquiagem, meu Deus do céu! 
Pega minha maquiagem, pega até sandália minha às vezes de saltão e 
quer andar no meio da casa. As minhas roupas “mãe, tenho que 
emagrecer por que olha, você vai ver que eu vou ficar fashion, hein”. 
Ela está tendo na escola Show de Talentos. “Ai mãe, tenho que 
emagrecer pro ano que vem que tenho que estar com o corpo ideal por 
que eu vou pra 4ª série e eu já quero estar participando”.” (Cida) 
 

A narrativa abaixo comunica o padrão corporal idealizado pela sobrinha da 

participante ao dizer que barriga “tem que ser magrinha” e a sua insatisfação por 

considerar que está “enorme, olha o tamanho da minha barriga”. Ainda, para reforçar 

esse valor, na tentativa de motivar sua filha ao emagrecimento, o pai da criança 

negociou uma viagem em troca. A cobrança da redução de peso através de 

chantagem não colabora com a mudança de hábitos da criança e o resultado pode 

ser muito decepcionante para ambos, conforme expresso pela própria criança na 

passagem “se eu não emagrecer, meu pai falou que não vai me levar e vai sozinho”. 

“Ela falou para mim que ainda bem que eu era magra. Eu disse que 
não era, mas ela falou “olha como eu estou enorme, olha o tamanho da 
minha barriga”. Aí eu expliquei que ela ainda era pequena e que ainda 
ia crescer que não podia ficar pensando nisso, mas direto ela fala que 
precisa emagrecer por que está gorda (...) Colocam muito isso na 
cabeça dela. Ela diz “queria ser igual a você que não tem barriga”. Eu 
digo que tenho barriga e todo mundo tem, mas ela diz que tem que ser 
magrinha (...) tento tirar da cabeça dela. Falo que ela ainda vai crescer 
e o corpo dela mudar, mas que ela não precisa ficar pensando nisso. 
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Mas aí que está. Tem outro porém. O pai dela negociou com ela uma 
viagem no fim do ano. Ela teria que emagrecer, senão não iria. Aí ela 
fica com isso na cabeça também.” (Márcia) 
 

Em pesquisa com escolares de 7 a 12 anos, Feldmann et al (2009), notaram 

que a criança tem consciência de seu peso e de sua imagem corporal, mas estão 

insatisfeitas com seus corpos e têm uma imagem corporal depreciativa. Demonstram 

que gostariam de mudar, mas cada vez que se sentem rejeitadas, cobradas pelos 

membros de seu convívio social e pressionadas, ficam mais nervosas, com a 

autoestima mais baixa. Assim, é perceptível que a cobrança agrava ainda mais o 

problema. 

A insatisfação com o corpo pode estar associada à discrepância entre o que 

se percebe e o que se deseja relativo a um tamanho e a uma forma corporal. 

Todavia, o tamanho e a forma corporal almejado, são associados a fortes valores 

socioculturais (ALMEIDA et al, 2005).  

Nosso corpo responde muitas vezes diferentemente ao que seria considerado 

adequado em relação à demanda social, a qual embute valores e ideais nos 

indivíduos gerando tensão e sofrimento, tanto individual, quanto coletivo. Somos 

pressionados em numerosas circunstâncias a concretizar, em nosso corpo, o corpo 

ideal de nossa cultura, seja através de castigos, como desprezo e críticas, ou 

mesmo através de gratificações, como o dinheiro, o poder e a admiração 

(TAVARES, 2003). 

Apesar de nessa subcategoria ter aparecido com mais força questões da 

insatisfação infantil com a sua imagem corporal, conforme descrito até então, vale 

destacar que mesmo com característica periférica, também foi observado 1 relato 

onde a imagem corporal esteve relacionada à identificação familiar:  

“(...) então está mais fácil com ela do que com a outra. (...) minha outra 
filha tem 22 anos e está com 118kg (...) eu sempre tive dificuldades 
com ela (...) Na alimentação (...) bem, eu acho que influencia na 
Sabrina sim (...) as duas são muito parecidas. Então ela coloca nela a 
irmã. “Eu sou parecida com ela. Então tenho que ser igual a ela” (...) 
elas são muito iguais como se fosse clone uma da outra. Então ela fala. 
“Eu tenho que ser grande igual a minha irmã. E se eu emagrecer, eu 
vou ser igual a minha irmã?”. Aí eu olho para ela e digo que não sei. 
Que o rosto pode ser que sim, mas o corpo tem que ser diferente, mas 
ela quer ser igual a irmã.” (Ana) 
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Considerando que a imagem corporal se refere a uma imagem mental e não 

meramente visual, essa imagem mental não está vinculada a uma modalidade 

sensorial específica, mas integra experiências afetivas, sociais e fisiológicas 

(TAVARES, 2003). Essa experiência afetiva pode ser observada na passagem 

acima onde a autoimagem corporal se mostrou permeada por afeto, uma vez que, a 

criança se sente insegura diante da possibilidade de se distanciar da aparência 

física de sua irmã, por quem nutri especial admiração e reconhecimento. É 

interessante notar que a criança enxerga sua irmã pela ótica emocional, nomeando-

a de “grande” e não utilizando outros termos com conotação pejorativa como gorda 

ou obesa. 

Ainda quanto a este trecho utilizado chama especialmente a atenção no relato 

de Ana a seguinte frase: “que o rosto pode ser que sim, mas o corpo tem que ser 

diferente”, em resposta ao questionamento e expressão do desejo de sua filha 

caçula sobre emagrecer e ainda assim continuar parecida com a irmã. Durante o 

grupo focal foi interessante observar como essa mãe parece reviver receios e 

preocupações de que sua caçula se assemelhe à primogênita e a envolva em uma 

nova experiênca de ter uma filha com sobrepeso. Fica a impressão de que as 

expectativas de mãe e filha são divergentes, já que para Sabrina parecer com a irmã 

representa uma identificação e pertencimento, enquanto que para Ana pode 

simbolizar sua frustração como mãe e principal cuidadora.   

 Nesse sentido, Tassara et al (2017) abordam a identificação com o ser 

“gordo” como um modelo homogeneizador, dificultando o processo de diferenciação, 

ou seja, de possibilidades de identificações com outras pessoas significativas da 

família. A possibilidade de emagrecer e diferenciar-se gera uma vivência conflituosa 

da criança em relação à identidade.  

 

 

4.2.3 Dimensão Afetiva do Comportamento Alimentar 

 

 

Adentra-se em uma nova categoria, organizada em duas subcategorias: 

Comer com Papel Afetivo e Comportamento Alimentar como Meio de Exteriorização 
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de Sentimentos. A primeira retratará o conjunto de emoções e sentimentos 

envolvidos nas práticas alimentares, com carga simbólica e representantes de 

afetos, memórias e reencontros. Enquanto que a segunda subcategoria versará 

sobre a alimentação e os contextos alimentares, que remetem a sentimentos em 

uma perspectiva ampliada. 

A afetividade, como uma dimensão do psiquismo humano, confere um sentido 

especial às vivências e às lembranças, podendo estar presente em um plano 

cognitivo ou inconsciente e afetando sensivelmente os pensamentos (PINTO, 2007; 

PINTO, 2015). 

Além disso, a dimensão afetiva, que abrange de modo complexo e dinâmico 

um conjunto de emoção e sentimento, é uma das dimensões que constituem as 

práticas alimentares (ROTENBERG; VARGAS, 2004; PINTO, 2007), já que além de 

sua função biológica, o ato de se alimentar pode envolver a emoção, o afeto, 

sentimento e memória (GÓES, 2008).  

Diante disso, parece compreensível que a dimensão afetiva da alimentação 

englobe, ainda, a relação com o outro, já que, está presente nas refeições familiares, 

momentos de encontro, de conversas e de troca de informações, isto é, da criação e 

manutenção de formas de sociabilidade bastante ricas e prazerosas (ROMANELLI, 

2006). 

 

1) Comer com Papel Afetivo 

 

O comer é uma ação concreta de incorporação tanto de alimentos como de 

seus significados, permeada por trocas simbólicas. Envolve uma infinidade de 

elementos e de associações capazes de expressar e consolidar a posição de um 

agente social em suas relações cotidianas (CARVALHO; LUZ, 2011). 

Os significados trazidos pela comida comunicam e evocam uma série de 

ações, sentimentos e pensamentos que foram aprendidos de alguma maneira 

através da cultura (MATTOS et al, 2012). 

Fazem parte dessa subcategoria segmentos dos discursos dos sujeitos que 

expressem desde (a) afetividade na oferta de alimentos e comida, (b) afetividade 

dos encontros para comer até (c) afetividade envolvida na prática alimentar.   
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Considerou-se enquanto aspecto central da temática sobre o comer com 

papel afetivo, a demonstração da afetividade na oferta de alimentos, seja na 

aquisição ou no preparo culinário. Do universo total do estudo, 2 familiares dividiram 

com o grupo esse aspecto.  

Em comum nesses relatos, pode-se perceber, o simbolismo de cuidado e 

carinho que os alimentos representam para essas duas mulheres no desvelo tanto 

aos seus filhos, como a outras pessoas, mesmo que por motivos divergentes. O que, 

de acordo com Fonseca et al (2011) relaciona-se à configuração da alimentação, 

como um espaço potencial múltiplo de significados e informações, capaz de carregar 

a noção de cuidado, seja consigo e/ou com o outro.  

De maneira complementar, Tassara et al (2017) aborda o conceito de 

lealdade invisível, que se configura na transmissão do posicionamento de algum 

indivíduo familiar para outro, cultivando a identidade familiar.  No caso da Tamires, 

ao assumir o preparo das refeições em sua família, a mãe não apenas assumiu o 

ato de cozinhar, mas o simbolismo do prazer em cuidar, em receber e oferecer aos 

outros o carinho que lhe foi proporcionado por sua mãe.  

“Como minha mãe cozinhava bem, eu gosto de cozinhar (...) Eu tinha 
um prazer de comer o bolo dela. Eu trabalhava no shopping e levava 
marmita. As meninas falavam assim “Tamires, eu comprei um 
marmitex, vamos trocar?”. Elas queriam comer a comida da minha mãe 
porque gostava. Então eu tinha, eu quero esse prazer também que as 
minhas crianças comam as coisas que eu faço. Aniversário eu faço 
bolo, eu faço salgadinhos, eu faço docinho, eu faço tudo, até com os 
pontos na barriga eu tava operada eu fui fazer. Minha filha mais velha é 
aniversário em junho, é frio, eu faço caldo de mocotó e suco de 
amendoim. Por quê vai alguns adultos e eu sei que a turma gosta. 
“Nunca vi isso em festa nenhuma”. Aí eu falo “é um carinho que eu tô 
fazendo para vocês”. Então eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer.” 
(Tamires)  
 

Já no relato de Cida, fica a impressão de que a carência, tanto material como 

afetiva, sofrida durante sua gestação, produziu um anseio materno de suprir sua 

filha com os alimentos que ela manifesta interesse. Dessa maneira, parece que ao 

não privar a filha do acesso aos alimentos, ela não rememora a dor e o sofrimento 

vivenciados anteriormente. 

“Foi uma gravidez difícil da Marcela. Passei muita necessidade 
também, fome na barriga dela. O pai dela pegava as coisas para 
vender pra usar droga, passava tanta necessidade. Aí não ia na casa 
da mãe para pedir “ah mãe, tô com fome”. Aí chegou no Natal, dia 2 de 



111 

 

 

 

janeiro, não tinha nada para comer aí comi pão e água, eu e meu filho. 
Por que se eu fosse pedir na casa da minha mãe, ela é ia falar “tá 
vendo, foi isso que você quis, olha o futuro que você escolheu”. 
Entendeu? Aí por isso minha filha hoje é comilona, as vezes eu 
entendo assim. Eu não falo isso para ela o que na gravidez que eu 
passei, mas eu vejo entendeu? Igual, tô grávida de 7 meses, meu filho 
graças a Deus está bem. Eu tô me alimentando bem, mas na gravidez 
dela era raridade comer bem mesmo, “tô com vontade de comer uma 
coisa, isso, aquilo”. Aí de vez em quando ela fala “ai mãe quero comer 
aquilo ali, tô com vontade”. Aí eu dou, faço um apertinho e dou por que 
minha gravidez foi muito difícil.” (Cida) 

 
Romanelle (2006) afirma que a oferta do que não é fundamental para a 

alimentação se traduz para pais e filhos em demonstração de afeto. Dutra (2015), 

por sua vez, reforça esse aspecto pelo viés moderno, onde o consumo é arena da 

expressão dos sentimentos e o comprar pode representar o momento de 

fortalecimento dos laços e expressão de afeto, ainda mais quando o objeto em 

questão é um alimento que carrega uma carga simbólica de nutrir o outro. Dessa 

forma, redefinir o comportamento alimentar infantil implica a redefinição, ou 

reconstrução das relações que os adultos estabelecem com as crianças e consigo 

próprios. 

Também com aspecto central para a temática em questão, considerou-se a 

afetividade dos encontros para comer, também mencionados por 2 participantes, 

como se observa a seguir:  

“De final de semana eu vou para minha mãe. Aí no sábado fazemos 
um lanche. Não faço comida em casa. Minha criação toda foi sábado a 
gente faz um lanche e domingo tinha o almoço e não tinha a janta. Um 
lanche, uma pizza, fogazza, pastel e não jantava. Tomava café com 
pão, frios, alguma coisa. Então a gente permanece assim, mais pela 
união”. (Clara) 

“Eles tinham um quarto que era reservado deles. O meu marido 
gostava muito de futebol e eu não. Então, ele ia para um outro quarto 
com o Vitor e comprava um pacote de bala, de doce e levava tudo para 
dentro desse quarto com os 2 ficavam trancados lá (...) Aquilo era o 
esconderijo deles. Aí eu tirei tudo aquilo. Por que como eu trabalhava, 
o Vitor ficava lá na escolinha e meu marido ia buscar. Quando eles 
chegavam em casa eles iam fazer a arte deles. Eles iam lá para o 
fundo para comer (...) Eu falava para meu marido não dar isso para ele 
por que fazia mal. Ele dizia que fazia mal coisa nenhuma. “Lá no norte 
eu comia e não fez mal. Agora não pode comer isso, não pode comer 
aquilo (...) Ele vai para o quarto do fundo, abre as gavetas e fala “meu 
papai quando tava tinha aqui bastante bala, doce, chocolate” (...) 
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Quando ele vai no mercado, ele fala que tem saudade do pai que 
comprava desse refrigerante para ele.” (Beatriz) 

 
Esses dois relatos abordam os encontros familiares, porém em dimensões 

distintas. É perceptível que o mais importante nessas situações não é 

necessariamente o que se come, mas o motivo do encontro, a razão por estarem 

partilhando aquele momento. Geralmente esses encontros envolvem situações de 

descontração e alegria, onde as regras e imposições acabam dando espaço para a 

expressão da tradição, no primeiro relato, e do desejo, no segundo relato. Assim se 

constrói um importante vínculo, tanto com o grupo familiar, como com algum 

membro em específico, onde o reconhecimento e a valorização de seus gostos, 

desejos e personalidade acabam sendo introjetados nos indivíduos. 

Muito provavelmente devido ao vínculo construído entre pai e filho, no relato 

de Beatriz é perceptível como a figura paterna é imbuída de maior positividade em 

relação à materna. Rabinovich e Moreira (2008) destacam que a figura paterna 

aparece mais ligada ao brincar, ao passeio e é citado o dobro de vezes como mais 

afetivamente pelas crianças.  

Através de diferentes vivências é possível aprender que a comida também 

serve como ponto de contato entre pessoas sendo adotada como parte essencial 

das relações pessoais. Assim, cada emoção vivida, cada experiência arquivada na 

memória, cada sentimento guardado pode envolver o alimento ou alguma situação 

que o alimento estava presente (SCARDUA, 2018). 

Segundo Mattos et al (2012) a aceitação, gosto ou prazer por alguma comida 

pode estar ligado a gestos, sorrisos, carinhos ou até mesmo à hostilidade e 

repugnância pelo fato da prática alimentar ser um acontecimento compartilhado que 

expressa uma variedade de elementos de significação como costumes, usos, 

tradições, mecanismos de controle, instruções e regras. 

Para finalizar, como aspecto periférico para a subcategoria, está a afetividade 

envolvida na prática alimentar, representado pelo único relato que fez menção a 

esse tópico.  

A presença e o incentivo paterno, com quem o filho tinha um importante 

vínculo, conforme descrito abaixo, auxiliava na aceitação alimentar. O mecanismo 

exato que explique essa relação é difícil mensurar, mas parece que a segurança 
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paterna exercida na criança através de seus saberes e modos de relacionamento, o 

encorajava a ampliar seu repertório alimentar.  

“ele pegava a salada e fazia “hum! Olha que gostoso! O pai está 
comendo!”. Aí ele colocava para o Vitor e dizia “gostoso, pai?”. “Isso 
filho, come para você ver”. Aí ele comia tudo, sabe? Às vezes eu faço e 
aí ele pega e chora. Ele fala “ah, meu papai gostava disso. Lembra 
mamãe que ele falou para mim para comer limão por que limão era 
bom? E aí eu chupei e ficou azeda minha boca”. Por que meu marido 
punha na colher e dava para o Vitor e ele tomava. Só que comigo 
agora ele não toma. Por que meu marido bebia e fazia ele beber. Ele 
fazia graça para ele beber. Então muitas vezes ele lembra e chora por 
que ele tem saudades do pai. É muito recente (...) Quando eu fazia 
alguma coisa que meu marido gostava e o Vitor não, ele incentivava o 
Vitor a comer e eu ainda procuro fazer aquelas coisas. Mas ele mudou 
muito na alimentação dele depois do falecimento do meu marido” 
(Beatriz) 
 

Abuchaim et al (2016) ao estudarem a importância do estabelecimento de 

vínculos familiares na primeira infância para o desenvolvimento saudável das 

crianças observaram que para que os vínculos se estabeleçam, os adultos devem 

ser fontes de segurança e acolhimento para as crianças, de modo que elas 

construam uma base segura. Assim, boas experiências afetivas iniciais têm 

influência positiva no desenrolar da vida do indivíduo.  

Diante de todos esses ricos simbolismos do comer, vale citar Freitas, Minayo 

e Fontes (2011) que alertam para o fato de o sentido ser o tema central da comida. 

Assim, compreender e interpretar os significados atribuídos pelos sujeitos sobre 

suas experiências com a alimentação implica imergir no mundo do ator e no mundo 

que o mesmo está inserido e, assim, dar sentido ao comer e à linguagem que 

textualiza esse ato. 

 

2) Comportamento alimentar como meio de exteriorização de sentimentos 

  

 Ao avaliar os relatos coletados notou-se que ao compartilhar com o grupo 

seus comportamentos alimentares muitos participantes manifestavam sentimentos, 

insatisfações, inseguranças e ansiedades percebidas em suas crianças. Apesar 

desta subcategoria não contar com uma variedade grande de relatos, os que 

emergiram nos encontros se mostraram de grande importância para o melhor 

entendimento sobre aqueles indíviduos, suas singularidades, histórias e 
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experiências. Assim, utilizando-se de uma perspectiva ampliada, a seguinte 

subcategoria tem como objetivo a reflexão e interpretação sobre como a alimentação 

e os contextos alimentares podem traduzir e expressar sentimentos, neste caso, das 

crianças. 

 O termo afeto se refere a um sentimento ou uma emoção e conserva o 

sentido de reação de agrado ou desagrado a alguém ou alguma coisa. O afeto é o 

elemento de base e possui dentre suas formas de manifestação a emoção e o 

sentimento. Nesse sentido, o sentimento parece estar mais relacionado a um estado 

afetivo, bastante estável e durável, ligado a representações, emoção e paixão. Em 

contrapartida, uma sensação remete mais a um estado efêmero, além de imediato e 

repentino resultante de um estímulo interno ou externo (FIORIN, 2007).  

Os sentimentos são fenômenos subjetivos, acessíveis apenas à própria 

pessoa. Envolvem compreensão e integração, pois possuem uma avaliação pessoal 

e uma tentativa de alocar um acontecimento específico nas próprias experiências do 

sujeito (CEZAR; JUCÁ-VASCONCELOS, 2016). 

A partir deste embasamento construiu-se esta subcategoria com fragmentos 

dos discursos dos sujeitos que expressem desde comportamentos alimentares como 

meio de exteriorização de sentimentos que variaram desde (a) resposta a situações 

específicas, (b) reação a situações vivenciadas cotidianamente, até (c) reações a 

acontecimentos de longa data.    

Com tendência central à subcategoria consideraram-se as reações infantis a 

situações específicas. Esse tipo de exteriorização de sentimento foi relatado por 2 

mães onde o comportamento alimentar infantil se mostrou permeado de afeto e 

comunicando sentimentos profundos dessas crianças, talvez, como um sinal 

inconsciente de pedido de ajuda.  

No caso de Renata, os ciúmes sentido por sua filha após o nascimento da 

irmã colaborou por aumentar a procura por doces “eu acho que ela pensa assim “ela 

não dá atenção, se eu comer aqui o doce, não vai fazer mal, né?”. Penso eu, né?”.  

Já Simone, que está “numa briga na justiça com pai por causa da pensão” 

notou que a filha está “voltando de novo para o doce”. Além disso, Simone também 

nota que após o falecimento do avô de sua filha, o qual “praticamente tomou o papel 

de pai para ela, começou a entrar besteira. Ela não queria saber de comida, ela 
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queria comer besteira, danone, bolacha, tudo essas coisas. Salgadinho nossa 

senhora! E eu trabalhava e minha mãe comprava, para não vê ela triste.”  

 Essas cenas alimentares expressam a forma como as crianças lidam com as 

suas emoções e demostram o quanto o alimento pode assumir um significado 

acalentador diante das inseguranças, medos e ansiedades sentidas. Dessa forma, o 

sofrimento gerado por conflitos vividos pode levar a fugas através da alimentação. 

Ao olhar para o público infantil, Santos (2003) reforça que frequentemente nota-se 

uma associação entre a alimentação e o refúgio para os seus medos, angústias e 

temores de rejeição.    

O alimento permeia a experiência afetiva e o comer acaba por se tornar uma 

forma de expressão de emoções. Cada opção feita pelas pessoas ao comer pode 

revelar algo de sua história pessoal, uma vez que, os alimentos podem se relacionar 

às emoções sentidas. O uso que se aprende a fazer da comida vai, assim, 

contribuindo para modelar as relações afetivas, seja com os outros, mas também 

com nós mesmos (SCARDUA, 2018). 

Com tendência periférica à temática em questão, considerou-se a reação 

infantil a situações vivenciadas cotidianamente conforme descrito por uma das 

participantes abaixo. 

 “na minha casa todo mundo senta lá na mesa, mas o Rafael fala 
muito. Ele passa a refeição todinha dele falando. Pergunta uma coisa, 
outra. Ele sempre inventa uma fala para durante a refeição. Sempre 
uma história nova (...) Minha filha até briga muito com ele (...) Já virou 
um hábito. Então acho que ele faz isso para chamar a atenção dela. 
Isso é mais quando estamos todos juntos na mesa. Aí ele canta uma 
música (...) eu tenho que ficar o tempo todo chamando a atenção para 
ele comer calado (...) “Pode conversar, mas não assim esse falatório” 
(...) ele põe uma comida na boca e começa a falar, falar. Mas não 
sobra comida no prato. Pelo contrário, ele pede mais (...) ele come 
muito, tanto é que ele tem que ir no banheiro. Ele come correndo para 
continuar comendo. Ele tem que sair correndo para fazer coco ou 
vomitar. Aí ele volta e quer continuar a comer, mas eu não deixo. Por 
que já estou vendo que aquilo está por conta da muita comida que ele 
comeu. Percebo isso no jantar e de fim de semana.” (Carolina) 
 

Para auxiliar na interpretação dessa passagem, vale contextualizar a 

dinâmica de vida dessa família. Carolina é uma mãe solteira, que mora com seus 3 

filhos, uma adolescente que trabalha fora, o menino de 7 anos e a caçula de 4 anos. 

Exerce atividade remunerada fora de casa e conta com ajuda de uma moça que 

cuida de seus dois filhos menores durante seu horário de trabalho.  
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Dito isso, e a partir do entendimento de que comer também é um meio de 

comunicação, capaz de revelar as maneiras como a criança se relaciona consigo e 

com o mundo (RESENDE; ARGIMON, 2008), é notório que o comer rápido e 

demasiado, a agitação durante a refeição, e, até o reflexo gastrointestinal, estão 

comunicando a ansiedade e a empolgação da criança em poder estar com sua 

família reunida, encontro ansiado por ele ao longo do dia. Nesse caso, tanto a 

reação emocional, como fisiológica, estão conectadas e parecem ser responsivas à 

ausência familiar durante o dia. Ainda, segundo Resende e Argimon (2008), o comer 

excessivo pode ser um modo inconsciente de lidar com as frustrações e 

insatisfações, de buscar consolo, prazer, ou até de preencher um vazio afetivo.  

Em estudo realizado por Moraes e Dias (2013) com familiares de crianças 

obesas, a relação entre ansiedade, tristeza, irritabilidade e agressividade presentes 

no cotidiano das crianças também se mostrou relacionada aos episódios de comer 

compulsivamente, conforme os relatos maternos indicaram. 

Com o objetivo de explorar a influência das relações familiares no 

comportamento alimentar das crianças, bem como e no seu ganho de peso, Coelho 

e Pires (2014) realizaram um estudo onde foi constatado, que crianças que se 

sentem apoiadas em seus ambientes familiares, também percebem maior 

envolvimento de seus cuidadores e liberdade para expressar o que sentem. O que 

se relaciona íntima e positivamente a uma ingestão alimentar mais controlada, assim 

como, a um estilo de alimentação mais saudável.  

Por fim, também com tendência periférica ao tópico, considerou-se a reação 

de acontecimento de longa data, conforme relato abaixo referido por apenas 1 

familiar.  

“eu acho que ele não gosta da comida (...) Eu estou tentando fazer 
algumas coisas diferentes para ver se ele come. Vou oferecendo, mas 
eu já fiquei feliz por que ele não comia. E tudo isso quando ele era 
bebe ele comia de tudo misturado. Mas depois que cuspiram no prato 
dele na escola, ele parou de comer quase tudo. Minha filha para ajudar 
come de boca aberta. Ela tem 16 anos. Ou senão, ela faz assim” [gesto 
como se estivesse colocando o dedo na língua e no prato de comida] 
(Tamires) 
 

O excerto acima traduz uma aversão alimentar generalizada em decorrência 

de uma situação traumática vivenciada pela criança, a partir de onde se desenvolveu 

o nojo e a neofobia alimentar. Soma-se a isso, o reforço negativo feito em seu 
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ambiente familiar pela sua irmã, potencializando a insegurança e o medo de provar 

novos alimentos que a criança vem manifestando. 

A literatura classifica o nojo enquanto um sentimento de repulsa que impede a 

ingestão de alimentos, relacionado a fatores ideacionais e a uma percepção de uma 

potencial ameaça ou capacidade de contaminação (ROZIN; FALLEN, 1987; 

FERREIRA, 2013). Já a neofobia alimentar é considerada uma resistência para 

comer e/ou evitar provar novos alimentos (PLINER; HOBDEN, 1992). 

Fica claro, mais uma vez, o importante papel da comida como um sistema de 

comunicação, onde ao ser consumida, ou até mesmo recusada, expõe e transmite 

uma situação, constituindo uma informação e acionando uma grande gama de 

sentidos (FONSECA et al, 2011), corroborando com o que foi observado nesse 

estudo.  

O ato de se alimentar assume sentidos que ultrapassam a lógica consciente 

do discurso. Dessa forma, pensar o que os indivíduos ingerem a partir de suas 

experiências vividas com menos objetividade, implica levar a questão para a 

dimensão da subjetividade, ou seja, “como se come o quê”, segundo as autoras 

Carvalho, Luz e Prado (2011).  

 

 

4.2.4 Manifestações Infantis Sobre o Aconselhamento Nutricional 

 

 

A seguinte categoria pauta-se nos relatos dos familiares participantes desta 

pesquisa acerca das verbalizações e impressões das crianças sobre o 

aconselhamento nutricional proposto.  

 Neste estudo entende-se como verbalização as demonstrações, expressões e 

reações expressas pelas crianças sobre aspectos alimentares.  

 Fazem parte dessa categoria as manifestações infantis sobre o 

aconselhamento nutricional que englobem desde (a) contentamento, (b) 

descontentamento, até (c) rigidez alimentar. 
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Considerou-se enquanto aspecto central forte dessa categoria as 

manifestações de contentamento com o aconselhamento nutricional, perfazendo um 

total de 3 citações a esse respeito.  

Percebe-se nas reações dessas crianças um posicionamento positivo quanto 

às orientações realizadas ao longo do aconselhamento nutricional, já que há 

demonstração de contentamento na incorporação do consumo mais frequente de 

alimentos bases para uma alimentação saudável, tais como frutas, legumes e 

verduras, possível de ser notada através do relato de Carolina:  

“o Rafael não recusa nada. Até a salada ele come. Ele faz “oh mãe, a 
doutora falou que era para comer salada!”. “Sim, filho”. Aí eu ponho e 
ele come” (Carolina) 

 
Trabalhar com a criança de forma lúdica e visual, através da ideia das cores 

dos alimentos, se mostrou assertiva na construção de um hábito alimentar mais rico 

e diversificado em suas cores, sabores e texturas, conforme mencionado por Rita: 

“Aí agora ela está com a modinha de que tem que ter 5 cores no prato. 
Não sei da onde tem que ficar colocando 5 cores no prato! (...) eu falo 
“não, vamos de arroz, feijão e carne”. Aí ela “não, mãe! Tem que ter as 
5 cores no prato”. Mas a Gabi não come sem verduras. Tem que ter o 
alface, brócolis, uma coisa assim tem que ter.” (Rita) 
 

Nesse sentido, Ritchie et al (2010) comprovaram a maior eficácia do uso de 

mensagens mais ilustrativas em intervenções que visam a melhora do hábito 

alimentar dos indivíduos. Para estimular o consumo de frutas e vegetais, em seu 

estudo, os autores utilizaram o termo “coma um arco-íris” em suas conversas e 

orientações e puderam perceber um impacto mais efetivo na mudança das escolhas 

alimentares do que as mensagens que faziam menção a importância de comer esse 

grupo de alimentos com a alegação de benefícios para a saúde. 

  É notório também como ao ampliar seu repertório alimentar a criança acaba 

estimulando as famílias a revisarem suas escolhas alimentares como se pode 

observar no trecho “vamos de arroz, feijão e carne. Aí ela “não, mãe! Tem que ter as 

5 cores no prato””. Vieira, Monteiro e Resende (2011) puderam perceber em estudo 

com reeducação alimentar em grupo para crianças e adolescentes acima do peso 

que o despertar delas para uma maior consciência alimentar mobilizou os familiares 

para a identificação das suas próprias dificuldades quanto à adoção de práticas 

alimentares saudáveis.  
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Com tendência central fraca para essa categoria, considerou-se as 

manifestações infantis de descontentamento sobre as orientações nutricionais 

presentes no discurso de 2 familiares. 

Nessas narrativas é possível localizar duas situações diferentes em relação 

ao descontentamento. A primeira se refere ao desgosto de determinado alimento, 

como o arroz integral, que para o filho de Beatriz é considerado “feio”. Segundo 

Rozin e Fallen (1987), o desgosto é um tipo de rejeição de alimentos, motivado por 

alguma de suas características sensoriais como o gosto, cheiro ou textura.  

A outra situação diz respeito a um descontentamento quanto ao simbolismo 

negativo que a nutricionista representa para a criança, conforme demonstrado logo 

abaixo. A prática materna de fazer menção da profissional no cotidiano familiar com 

o intuito de encorajar a filha a adequar seu consumo alimentar, acaba por coagir a 

criança fazendo com que ela se sinta vigiada e perseguida quanto ao seu hábito 

alimentar, o que reforça a imagem negativa que a mesma vem construindo sobre a 

profissional.  

“Aí eu peguei e fiz pastel, mas eu falei, você vai comer 2 pastel. Aí ela 
fica brava. Sai pisando fundo. Eu digo que não adianta. Digo “você 
lembra da doutora?” Aí ela fala “ai, aquela doutora, viu! Poxa vida! Que 
chata, viu! Você toda vez tem que lembrar daquela doutora”. “É lógico. 
Tenho que lembrar”. Por que comigo não adianta (...) Poxa vida mãe, 
aquela doutora, mãe, mas ela é muito magra!”. Mas aí eu falei “ela é 
muito magra, mas é saudável, é o que ela come” (...) A Bianca está um 
problema. Ela disse “mãe você vai falar para a Dra que eu comi 
salada?”. Esses dias eu fiz. “Fala que eu como salada!”. “Nossa filha, 
você come salada?” (...) Ela fica falando para eu te dizer que está 
comendo alface. “Já sabia que você tinha colocado salada no meu 
prato”. Ela come, mas chora. Fica 1 hora e meia. O prato de comida 
gela.” (Clara) 
 

Diante desse posicionamento de ambas, mãe e filha, há de se considerar 

também, que a abordagem utilizada no aconselhamento nutricional pode não ser 

adequada para essa família, uma vez que, flexibilizar melhores escolhas alimentares 

não deve ser uma mera obediência ao que é recomendado. 

Ao se considerar o paciente apenas através de aspectos clínicos em geral, é 

possível incorrer ao erro de direcionar os cuidados em saúde de maneira prescritiva, 

o que impede a participação ativa do sujeito no processo e valoriza a “obediência”, 

em detrimento do estímulo à autonomia na tomada de decisões sobre a alimentação 

no cotidiano, além de cercear os comportamentos alimentares, e, assim, favorecer a 
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disseminação de representações culturais antagônicas do comer, como “certo” ou 

“errado” (RODRIGUES-CIACCHI; CAMPOS, 2011). 

Por fim, como aspecto periférico ao tema, a rigidez alimentar também pode 

ser notada em 2 falas dentre as diferentes manifestações infantis sobre as 

orientações nutricionais. 

Os relatos como “eu não posso comer isso” da filha da Ana, bem como, “você 

viu as calorias ali, a gordura, o óleo pingando? Isso engorda. Pára. Você vai virar um 

bolão!” da filha da Cida ao ver seu primo comer um pão com ovo, denotam uma 

inflexibilidade alimentar e uma tendência a atribuir um valor negativo, absoluto e 

determinante, a alguns tipos de alimentos.  

Diante dessa postura é de extrema importância desmistificar esse tipo de 

crença que pode levar a posicionamentos alimentares restritivos, que ferem o 

princípio da moderação e reforçam a díade entre alimentos certos e erados, bom e 

ruins, e ainda estimula uma preocupação exagerada com a alimentação. Trabalhar 

com adequações alimentares flexíveis e sem radicalismos colabora com a 

incorporação gradativa de melhores escolhas alimentares. 

Rodrigues-Ciacchi e Campos (2011) falam sobre o contexto atual onde os 

sujeitos se vem capturados pelos conceitos predominantes da sociedade, uma vez 

que, coexistem tradições e valores familiares, “modelos adequados” de consumo e 

práticas alimentares incitados por aqueles que detêm o conhecimento técnico e 

ainda a própria sociedade, incentivando atitudes inovadoras que formam ideais.  

Ao elaborar abordagens nutricionais, se faz necessário considerar a mudança 

que vem ocorrendo no papel das crianças diante do processo de modernização da 

sociedade. Segundo Dutra (2015), cada vez mais a criança vem sendo reconhecida 

como sujeito dotado de subjetividade, singularidade e capacidade de autonomia e 

tratada como parceira com a qual é necessário negociar. Dessa forma o consumo 

alimentar infantil tem se tornado uma arena de batalha de significados que envolve o 

conflito entre sua crescente autonomia e o discurso hegemônico regulador das 

práticas e visões de mundo de nossas instituições e da sociedade.  
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4.2.5 Experiências Familiares Após o Aconselhamento Nutricional 

 

 

Esta categoria fala a respeito das experiências familiares após o 

aconselhamento nutricional e se subdivide em: 1) dificuldades enfrentadas pelos 

familiares; 2) mudanças nas práticas alimentares após o aconselhamento nutricional; 

3) atitudes dos familiares diante da resistência alimentar infantil; e 4) sentimentos 

dos familiares acerca do aconselhamento nutricional. 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca 

(BONDÍA, 2002). Em termos absolutos, as experiências não são boas nem más, 

dependem do caráter subjetivo com que cada um as vive.  A realidade é vivida por 

inúmeras pessoas e cada uma tem um modo particular de senti-la, construindo 

subjetivamente os significados, isto é, uma leitura pessoal dos acontecimentos por 

que passa tornando as experiências exclusivas e parte integrante da identidade de 

cada um (VIEIRA, 2008). 

 

1) Dificuldades enfrentadas pelos familiares 

 

O manejo da obesidade na infância pode ser ainda mais difícil do que na fase 

adulta por envolver o enfrentamento de dificuldades relacionadas a mudanças de 

hábitos de vida e até mesmo a disponibilidade dos pais (MELLO; LUFT; MEYER, 

2004).  

As dificuldades alimentares podem ser entendidas como um termo amplo, 

indicador de algum tipo de problema alimentar, que afeta negativamente a garantia 

de alimentos e consequentemente de nutrientes à criança, podendo variar entre 

apetite reduzido, seletividade e fobia alimentar (KERZNER et al, 2015; MARANHÃO 

et al, 2018). 

Por serem reproduzidas diariamente há grande possibilidades de 

enfrentamento de dificuldades nas práticas alimentares. Algumas destas dificuldades 

enfrentadas nas mudanças alimentares se dão, pois as práticas alimentares são 

reproduzidas diariamente, em diferentes contextos ou situações ao longo do dia, 

além de serem dependentes do meio social a que o sujeito pertence, uma vez que, 
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práticas que encontrem apoio social do grupo são mais efetivas (DIEZ-GARCIA, 

2011).  

Para a família, as dificuldades alimentares representam uma das 

preocupações mais importantes enfrentadas na infância, sendo causa frequente de 

conflitos no núcleo familiar nas suas relações familiares (ALMEIDA et al, 2012).  

Fazem parte dessa subcategoria dificuldades enfrentadas pelos familiares 

desde (a) comer entre as refeições; (b) alimentação escolar; (c) influência dos 

hábitos alimentares dos familiares; (d) comer no quarto na presença de 

equipamentos eletrônicos; (e) seletividade alimentar das crianças; (f) situação 

financeira; até (g) hábito de comer em fast-food. 

 Com tendência central forte ao tema considerou-se o hábito infantil de comer 

entre as refeições, citado por 7 das 13 famílias participantes. Dessas citações, 5 

referências foram feitas aos alimentos de sabor doce (doces em geral, gelatina, suco 

artificial, e bolo), como destado por Cristina: 

 “O problema está sendo o suco, por que isso ela já tem hábito (...) a 
questão da bolacha e do suco. Fico brigando com ela e ela fica brava 
comigo. Explico que não pode. Depois da janta ela come tudo, mas aí 
ontem comeu abacaxi e quando foi mais tarde ela pediu a gelatina. 
Quando foi mais tarde ainda, fui ver ela estava indo atrás de suco de 
novo. Briguei com ela e ela ficou brava.” (Cristina)  

  
As outras 2 referências relativas ao hábito de comer entre as refeições foram 

relacionadas ao consumo de leite, a exemplo de Carolina: 

“A moça que fica com eles diz que eles pedem muito leite durante o 
dia. Estou tentando controlar, mas está muito difícil. Ele está chorando 
muito a noite. Não estou nem conseguindo dormir. Se você não der o 
leite ele não acalma. Eu me seguro. Deixo ele chorar (...) Por que 
mesmo ele tendo comido o arroz e feijão ele sempre quer o leite em 
seguida. Ele come super bem. Coloco o suficiente que eu sei que ele 
vai precisar, mas ele sempre repete e ainda quer o leite.” (Carolina) 
 

Através dos relatos desses familiares é possível perceber um reconhecimento 

de que essa prática de comer excessivamente entre as refeições, especialmente 

alimentos ultraprocessados, não é recomendada, toda via, a resistência e a 

persistência infantil vêm ocasionando dificuldade para que elas consigam adequar a 

situação, conforme demonstrado por Renata: 

“Olha o que está sendo difícil é doce, doce. E quando fala para ela que 
não vai ter doce, ela fica muito nervosa. Ela fez alguma coisa eu vou 
tirar o doce dela (...) Aí tem aquele dia que eu falo: “não, hoje não tem 
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doce”, aí ela fica brava (...) ela não insiste, mas ela faz cara feia, faz 
birra, bate pé.” (Renata) 

 
Todavia, apesar do entendimento de que essa prática é contraindicada, 

Barbosa (2007) atenta ao aspecto cultural presente no ato de “beliscar”, “comer 

porcarias” ou comer uma “besteirinha”, sendo referido de forma geral, no diminutivo 

como uma possível forma de minimizar a ação e não entendido como uma refeição.  

O hábito de comer entre as refeições pela população infanto-juvenil é muito 

recorrente. Fagundes et al (2008) relacionaram esse hábito com o estado nutricional. 

Apesar de ser um costume mais significativo entre as crianças e adolescentes com 

sobrepeso e obesidade, 75% e 58,3%, respectivamente, 70,2% dos eutróficos 

também apresentaram esse hábito, indicando ser uma prática amplamente difundida 

nessa faixa etária.  

Dentre os padrões alimentares identificados em um amplo estudo que avaliou 

1326 crianças entre 5 a 7 anos, o hábito de beliscar entre as refeições também foi 

amplamente citado pelos pais (MICALI et al, 2011). 

Hábito semelhante também foi descrito em estudo que avaliou os itens 

alimentares mais representativos no hábito alimentar de crianças de 7 a 10 anos 

onde a participação de guloseimas e bebidas doces nessa faixa etária foi relevante. 

Além disso, também foi observada uma participação considerável do leite no hábito 

alimentar dessas crianças, o que coincide com o relato das mães no presente 

estudo, indicando que este grupo populacional ainda mantém hábitos alimentares 

comuns em idades menores (HINNIG; BERGAMASCHI, 2012).  

Através do trecho “ele diz que vai comer só arroz e feijão, que não quer mais 

nada, mas aí uma hora depois ele quer mamar” (Beatriz) elucida o quanto uma 

ingestão alimentar pouco variada e sem o estímulo para que a criança aprenda a 

reconher suas percepções de fome e saciedade podem impactar no 

desenvolvimento de bons hábitos alimentares (LAUS et al, 2011). 

Além disso, a preferência infantil por guloseimas é amplamente reconhecida e 

sofre grande influência ambiental. Fiates, Amboni e Teixeira (2008) puderam 

comprovar essa relação em seu estudo onde 98% das crianças em idade escolar 

costumavam “beliscar” alguma coisa enquanto assistiam à TV sendo as principais 

escolhas as bolachas, salgadinhos de pacote, pipoca e guloseimas doces. Além 
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disso, 77,5% dos estudantes referiram que, às vezes ou sempre, costumam pedir 

aos pais que comprem alimentos anunciados na televisão. 

Para o autor Romanelli (2006), interesses mercantis mobilizam-se para 

difundir, promover e incentivar o consumo de determinados alimentos, sobretudo do 

supérfluo, comumente chamado de “guloseimas”, destinadas especialmente a 

crianças e adolescentes. Como consequência, além do fato das guloseimas serem 

consideradas saborosas pelas crianças, também passam a ser dotadas de valor 

simbólico diverso, estando associado ao universo alimentar de classes sociais mais 

abastadas. A partir da aquisição dos produtos, o consumidor acredita estar adquirido 

um determinado status social, uma vez que, os produtos são associados a estilos de 

vida específicos, ou, até mesmo, a um ideal subjetivo (ANDRADE; BOSI, 2002). 

Enquanto aspecto central fraco ao tema sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos familiares considerou-se a alimentação escolar. Do total das participantes, 5 

familiares relataram ter problemas com a escola, como exemplificado abaixo: 

“não é todo dia que eles dão a fruta (...) aí dão pão com salsicha (...) 
toda semana tem (...) eles dão aquele suco de saquinho com 
canudinho” (Tamires) 
 

Os discursos dos familiares revelam uma postura inadequada das escolas 

públicas, tanto em relação aos itens alimentares oferecidos para os escolares, 

quanto pela diferenciação dos alunos através de relatórios médicos e nutricionais 

que comprovem a necessidade de adequações na merenda devido problemas de 

saúde. 

O trecho “toda reunião de pais os professores falam que se tem restrição 

alimentar a gente tem que levar a cartinha do médico e aí sim, eles abrem uma 

exceção. Eles não têm restrição alimentar. Só têm que comer direito” relatado por 

Clara, expressa essa necessidade, imposta pela escola, de diagnósticos para que a 

criança possa ter uma adaptação da merenda oferecida. Atitudes como essa, fazem 

com que a criança se sinta diferente de seu grupo, favorecendo a estigmatização do 

aluno por considerar que alguns necessitam de um cardápio diferenciado, e ainda, 

não fortalece nas crianças o conceito de promoção da saúde através de escolhas 

alimentares mais saudáveis. Conforme exemplifica o seguinte trecho mencionado 

por Cláudia: “Aí acabam dando para alguma coleguinha e ela chega em uma 

tristeza”.  



125 

 

 

 

Outro dado que emerge das falas é a recusa da alimentação fornecida na 

escola, expressa por Clara: 

“a minha nunca pode levar nada, nada, nada para a escola (...) pelo 
menos 1 vez por semana tem pão com salsicha (...) E não estão 
colocando o feijão. A minha está fazendo o Tempo de Escola de quarta 
e sexta feira e está ficando o dia inteiro na escola. Ela não queria por 
que ela falava que não queria comer. Perguntei para ela o que ela está 
comendo “ah, mãe, eles dão um lanchinho com frios e 1 suco de 
caixinha”. no almoço ela disse que come só o arroz por que não tem 
feijão e a carne ela não gosta. Eu acho que a escola deveria selecionar 
e não dar pão com frios.”  
 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar endossa esse achado na medida 

em que, embora 86,6% dos alunos brasileiros de escolas públicas informem oferta 

de merenda escolar, apenas 38,1% deles consomem estas refeições (IBGE, 2016). 

Apesar do PNAE e do Guia Alimentar para a População Brasileira 

preconizarem uma alimentação escolar adequada, nutricionalmente equilibrada, 

baseada em alimentos regionais e preparações caseiras observa-se que estas 

características não estão presentes na totalidade das situações, já que não são 

acessíveis a todos os escolares (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2014b).  

 Vale mencionar a pesquisa ação realizada por Albuquerque et al (2014) com 

estudantes de 6 a 12 anos de idade de escolas públicas do Distrito Federal com o 

objetivo de conhecer as percepções dos alunos sobre o ambiente e a alimentação 

escolar. Segundo a percepção das crianças, não existe na escola o suporte 

necessário para as escolhas salutares. Seus relatos trouxeram um resultado de 

certa forma surpreendente, já que envolveram pedidos de maior oferta de frutas, 

legumes e verduras, comidas menos gordurosas e menos doces, sugeriram, 

também, que a redução dos lanches não saudáveis fosse feita de maneira gradativa, 

e até, revelaram uma visão de futuro considerando que apesar dessas mudanças 

gerarem um estranhamento para os alunos, um dia eles iriam agradecer.  

Nesse momento, vale destacae a fala de Tamires: “Não sei na escola dos 

filhos de vocês também, mas na do meu filho eles proibiram as crianças de levar 

frutas”. Este relato possibilita uma reflexão sobre como essa proibição (de levar itens 

alimentares de casa) não necessariamente traria prejuízos caso houvessem ações 

educativas, já que há uma importante potência no convívio das crianças ao estarem 

próximas de seus semelhantes na escola, aprendendo e se desafiando mutuamente. 
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O que, talvez, os auxiliaria em melhores escolhas alimentares, tanto na escola, 

como em uma reverberação em suas casas.  

O desenvolvimento de programas educativos voltados para orientação e 

promoção de práticas alimentares saudáveis para crianças em ambiente escolar se 

mostra com importante efetividade nas mudanças de comportamento alimentar 

infantil. Apesar de ter sido realizado em uma escola particular, Cruz, Santos e 

Cardozo (2015) observaram que através de programa de educação alimentar e 

nutricional realizado com escolares de 6 a 8 anos de idade, houve aumento 

progressivo da presença de frutas no lanche dos escolares, demostrando boa 

fixação de conhecimento através do programa desenvolvido.  

Ao longo da história do PNAE, diversas mudanças em seu marco regulatório 

ocorreram e foram fundamentais, a exemplo da incorporação ao programa do Direito 

Humano à Alimentação Adequada, um direito constitucional. Entretanto, ainda 

persiste entre parcela significativa das entidades executoras do PNAE, inúmeros 

obstáculos que dificultam sua concretização enquanto medida de promoção do 

DHAA, tais como: a omissão ou insuficiente atuação dos Conselhos de Alimentação 

Escolar (CAE) no acompanhamento e fiscalização do programa; a oferta de 

refeições monótonas, que desconsideram preferências e cultura alimentar dos 

beneficiários; e ainda, a inexistência de um programa sistemático de Educação 

Alimentar e Nutricional, que contenha definição clara das propostas pedagógicas e 

procedimentos didáticos para formação de práticas alimentares saudáveis 

(SIQUEIRA et al, 2014). É notório que esses obstáculos descritos acima são 

semelhantes aos que as mães desse estudo vivenciam na prática. 

  Também com aspecto central fraco ao tema sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos familiares, considerou-se a influência na alimentação daqueles 

que convivem com as crianças, situação citada por 4 participantes e exemplificada 

através da fala de Tamires: 

“Eu comprei a maquininha de fazer sorvete com a fruta também, só que 
eu como, mas meu marido achou muito ruim e queria tacar leite 
condensado. Aí meu filho também achou. Se ele não tivesse falado 
nada, talvez o menino ia gostar, porque aquilo lá é ótimo. Dá para fazer 
de vários sabores, mas o abençoado acha que tem que tacar leite 
condensado. Sabe quantas latas de leite condensado tem em casa? 
Porque meu marido não deixa faltar. Tudo que meu marido quer comer 
ele taca leite condensado.” (Tamires) 
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De forma geral, os relatos denotam a influência que práticas alimentares de 

familiares próximos das crianças têm sob as práticas alimentares das mesmas. 

Assim, a demonstração de desagrado a certas texturas e sabores; o hábito de 

mascarar o sabor de alimentos com adição de doces; e a recusa para prová-los, 

conforme observado nos relatos, podem ser identificadas como atitudes que 

impactam significativamente na aceitação alimentar de todos aqueles que convivem 

em um núcleo familiar, especialmente para as crianças que estão em processo de 

formação e estruturação de seus hábitos alimentares. 

Laus et al (2011), ressaltam o quanto o comportamento durante as refeições, 

incluindo as reações aos alimentos e as atitudes alimentares dos familiares, são 

fortes fatores preditores de preferências e aversões alimentares, pois servem como 

modelo para as crianças, assim como é possível notar no discurso abaixo:  

“Ela pegou um pedacinho da salada, colocou um pouquinho de azeite, 
sal e vinagre. Aí eu falei “mas você comeu tomate?”. “Ah, eu odeio 
tomate”. Por que ela vê que meu marido fala que não gosta da 
semente do tomate. Eu tenho que tirar toda a semente. Pepino ela não 
come por que tem semente. Eu acho que ela escuta ele falar (...) Fruta, 
toda semana tem feira eu procuro pegar maçã, a fruta que tá na época, 
mexerica, a laranja para fazer um suco. Já parti a laranja para ela 
chupar. A lágrima escorreu. “Chupa metade”. “Não mãe, não consigo”. 
Ela dá uma chupadinha, mas o resto ela cospe. Ela não consegue 
engolir. Meu marido também não consegue. Quando faço o suco ele 
sempre fala que precisa peneirar, mas aí eu digo que é isso que faz a 
melhoria no nosso organismo. É a fibra, mas aí ele fala que isso não 
presta. Eu digo que se está na fruta é por que presta, né! Eu acho que 
ela escuta o pai falar alguma coisa e ela vai selecionando. Então tem 
coisas que ela não quer nem provar.” (Clara)  

 
A passagem “mas mãe, cê também tem que provar. Você não prova!” (Rita) 

indica que a não disponibilidade materna em provar alimentos que a desagradam 

geram em sua filha sentimento semelhante. Em estudo equivalente ao atual com 

familiares de crianças que tem excesso de peso foi observado no sistema familiar 

atitudes que retroalimentam as ações uns dos outros, fazendo com que as 

influências reflitam no comportamento alimentar da criança (MORAES; DIAS, 2013). 

Outra questão que merece destaque, conforme também já foi demostrado por 

Moraes e Dias (2013), são as dificuldades geradas no contexto familiar pela falta de 

apoio e de contribuição de todos para melhorar o ambiente alimentar familiar, 

conforme o trecho a seguir demonstra.  



128 

 

 

 

“eu moro no mesmo quintal que a minha sogra e cunhada. A minha 
cunhada só come tranqueira (...) a comida às vezes estraga (...) Agora 
hambúrguer! (..) um monte de bolacha, um monte de tranqueira. Aí, o 
que acontece? Ela chama meus filhos e eles já sabem onde tem 
tranqueirada. Então mesmo as vezes em casa não tem, mas o 
abençoado vai buscar na tia (...) Às vezes viver perto da família não é 
muito bom.” (Tamires)  
 

A família é considerada um importante agente para a prevenção ou 

manutenção da obesidade, uma vez que, o desenvolvimento e a aprendizagem 

ocorrem na interação com o outro, na troca, ou seja, na relação (WILHELM; LIMA; 

SCHIRMER, 2007). Exerce influência fundamental na formação do comportamento 

alimentar da criança através de uma aprendizagem social, sendo os pais os 

primeiros educadores nutricionais e emocionais dos filhos (SPADA, 2005).  

Dessa forma, o ambiente familiar que não promove e não encoraja boas 

práticas alimentares entre seus membros pode se tornar um ambiente obesogênico, 

isto é, um ambiente onde um conjunto de influências, estabelecidas pelo meio, pelas 

oportunidades e pelas condições de vida, favorecerem o ganho de peso excessivo, 

agindo como uma barreira para a manutenção de um peso saudável (SWINBURN et 

al, 1999). 

Segundo Paulo Freire (1996, p. 16) “pensar certo é fazer certo”, ou seja, 

quando a prática contradiz o discurso e nas palavras faltam “a corporeidade do 

exemplo”, o vínculo de confiança entre os envolvidos no processo de aprendizagem 

é prejudicado.  

 Ainda com aspecto central fraco à subcategoria em questão, considerou-se o 

hábito infantil de comer no quarto, na cama ou no chão na presença de 

equipamentos eletrônicos. Apesar de 4 participantes terem relatado esse hábito 

como uma dificuldade enfrentada, 2 desses relatos se referem a mesma criança, 

verbalizados pela avó e pela tia paternas, ambas participantes da pesquisa.  

Os excertos nos quais os familiares abordam essa prática expõem o quão 

enraizado é o hábito de realizar as refeições em ambientes como o quarto com a 

presença de equipamentos eletrônicos. Esses distratores eletrônicos anteriormente 

englobavam a televisão e o computador. Atualmente, o acesso também é cada vez 

maior aos celulares e tablets, mais portáteis e com a possibilidade de acesso à 

internet. 
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Vale destacar, que os relatos não exprimem apenas um hábito do público 

infantil, sendo possível observar essa prática também pelos adultos. Enquanto 

algumas dessas famílias citadas não se deixam envolver pelo desejo da criança de 

continuar comendo no quarto com eletrônicos associados e fazem valer o que 

acreditam ser melhor para elas, solicitando que desliguem os equipamentos e que 

realizem as refeições à mesa, como Sofia que diz “se ela demora para desligar a 

gente vai e desliga a internet”, outras famílias acabam sendo mais permissivas, tanto 

com a criança, quanto com elas próprias, mantendo seu própio hábito de comer 

assistindo televisão, assim como descrito por Clara:  

“O almoço até eu deixo ela comer se ela quiser comer no quarto, mas a 
janta não. “Você vem para a sala”. Ela quer o desenho. É a hora da 
minha novela. Vai deixar na minha novela. E assim ela come. Ela não 
fica olhando para a televisão. É a voz da novela. Ela só fica escutando. 
E se eu coloco desenho, aí fica uma hora comendo. Até gela, 
dependendo da comida.” (Clara) 
 

Possivelmente a reação de desagrado e de agressividade manifestada por 

algumas crianças esteja relacionada ao fato de na dinâmica dessas famílias essa 

prática nunca ter sido coibida, fazendo com que essa mudança de postura familiar 

não faça sentido inicialmente, conforme caso abaixo: 

“Ele quer tá comendo com tablet do lado e eu não deixo. Aí ele fala 
“mas que coisa!”. O quê que tem?”. Eu falo “não pode. É hora da 
comida”. Aí ele fala assim para mim “mas a televisão tá ligada”. 
Televisão pequena na cozinha. “O problema é a televisão, então vamos 
desligar”. Aí eu desligo a televisão e ele pega o tablet dele com raiva. 
Joga lá, aí ele come. Uns tempo desses atrás se eu deixasse ele tava 
comendo com o tablet ligado do lado. Aí quando eu comecei a 
perceber eu falei “não, pode parar” (Beatriz) 
 

O hábito de assistir televisão durante as refeições já foi intensamente 

comprovado pela literatura científica, tanto entre escolares, como entre 

adolescentes, sendo relatado por mais de 80% dos participantes dos estudos 

(FIATES; AMBONI; TEIXEIRA, 2008; FERREIRA; CLARO; LOPES, 2015). Ao 

estudarem a qualidade das dietas de crianças em fase escolar do município de 

Itajaí/SC, as autoras Michereff et al (2014) também puderam constatar que o hábito 

de consumir alimentos em frente à televisão se relacionou a uma dieta de pior 

qualidade.  

Uma das preocupações que reside nessa crescente prática é a influência da 

televisão nos hábitos, costumes e no comportamento alimentar das crianças. Santos 
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et al (2012) verificaram o interesse da mídia em abordar o público infantil pela 

predominância do horário de divulgação dos comerciais sobre alimentos ser entre 8 

e 12 horas, sendo que 85% anunciavam produtos contendo açúcares, óleos e 

gorduras. Em contrapartida, nessa investigação não foi identificado nenhum 

comercial abordando o consumo de frutas e hortaliças.  

Além do estímulo ao consumo alimentar pela publicidade, o hábito de comer 

enquanto se assiste televisão também já demonstrou reduzir a sensibilidade ao 

reflexo da saciedade, estimulando assim, um aumento do consumo alimentar 

(BRAUDE; STEVENSON, 2014).  

Em pesquisa com mães de crianças obesas, Campos (2017) observou que a 

minoria das mães tenta fazer seus filhos comerem à mesa, mas frequentemente 

estas não comem junto de seus filhos, pois se engajam em outras atividades durante 

esse período. Nesse contexto, as mulheres relataram perceber em seus filhos o 

hábito de comer rápido e em grande quantidade, sem mastigação adequada e em 

frente à televisão. A mastigação acelerada é outro fator que também já se mostrou 

associada ao risco de obesidade infantil, por igualmente gerar um sinal de saciedade 

falho e estimular um consumo alimentar excessivo (BERKOWITZ, 2010; HONÓRIO; 

HARDLER, 2014). 

Ao estudar os rituais envolvidos nas práticas alimentares, Garcia (1997), 

afirmou que a medida que as refeições são deslocadas para outros locais, a 

tendência é que a televisão acabe por centralizar a atenção durante a refeição, e 

assim, a consciência do ato de se alimentar vai sendo enfraquecida.  

O ato de se alimentar é uma atividade social e não solitária, tendo em vista 

que envolve a participação das pessoas e favorece a criação e a manutenção de 

formas ricas de sociabilidade (ROMANELLI, 2006). A comensalidade denota a 

função social das refeições e se relaciona com a atenção dedicada ao comer, o 

ambiente onde ele se dá e a partilha desses momentos (BRASIL, 2014b).  

Atualmente vários estudos interdisciplinares têm identificado que a refeição 

em família contribui para o bom estado nutricional, relacional e para melhor 

qualidade de vida, principalmente entre jovens (MOREIRA, 2010). 

 Apesar desses aspectos, também é importante citar o estudo que buscou 

explorar e comparar os discursos de mães brasileiras sobre as refeições familiares. 

Afora a construção social de que uma refeição ideal deveria ocorrer com a família 
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reunida à mesa, para as participantes da pesquisa as refeições em família podem 

acontecer tanto na mesa, representando o principal símbolo da comensalidade, 

como também no sofá ou no quarto, seja por escolha dos familiares ou por 

precariedade. Para muitas, o sofá e a cama compõem um novo lugar de 

comensalidade e sociabilidade, onde é possível comer e aproveitar a companhia dos 

membros familiares. A presença da televisão nessas situações foi habitual e indica 

uma predominância de assistir televisão ao invés de conversar quando a família 

come no sofá, o que pode interferir na interação entre seus membros. Entretanto, os 

discursos também mostram que algumas famílias conseguem lidar com o comer 

reunido, assistindo televisão e mesmo assim conversando durante as refeições 

(SCAGLIUSI et al, 2016).  

 Assim, o local das refeições e a presença da televisão nesses momentos não 

são determinantes para a garantia da comensalidade e sociabilidade familiar, uma 

vez que diferentes arranjos e dinâmicas de vida podem influenciar na interação entre 

os membros. Todavia, o estudo atual indica um cenário diferente, onde as crianças 

manifestam o desejo de comer isoladas, afastadas de seus familiares e amparadas 

apenas pelos eletrônicos para entretê-las. 

Agora, com tendência periférica à temática das dificuldades enfrentadas pelos 

familiares, considerou-se a seletividade alimentar as crianças, que foi mencionada 

por 3 familiares participantes do estudo. 

Segmentos como “não come nada de vegetais” (Sofia) e “fala eca para quase 

tudo, sem nem provar” (Cláudia) fazem referência a uma postura de recusa 

alimentar infantil prioritariamente direcionada às frutas, legumes e verduras. Parece 

também existir uma negação aos estereótipos alimentares comumente utilizados 

para atrair a atenção infantil e estimular o consumo, como descrito abaixo: 

“Se a maçã estiver um pouquinho torta, ele não come. Tem pera que 
tem mesmo uma certa deformação dela mesma. Aí ele não come! “A 
maçã eu não vou comer por que está torta do lado”. “Eu vou lavar a 
maçã para você direitinho, cortar, o que tem a ver?”. “Não vou comer 
cenoura por que eu não sou coelho”. Aí eu cozinho couve-flor e ele diz 
“ai isso é uma árvore, não vou comer árvore”. (Beatriz) 

 

Essa postura de resistência para o consumo de frutas, legumes e verduras 

pode estar relacionada ao baixo consumo que esse grupo de alimentos vem 

apresentando para o brasileiro, em todas as faixas etárias, segundo dados da última 

POF (IBGE, 2010b; IBGE, 2011).  
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Corroborando com esse dado, ao se estudar o consumo de frutas e vegetais 

especificamente entre as crianças em idade escolar na cidade de Pelotas, também 

foram observados baixos percentuais de consumo frequente desse grupo de 

alimentos. Vale destacar que 12% das crianças não consumiram nenhuma fruta e 

22% não consumiram nenhum vegetal, nos sete dias que antecederam a entrevista 

(CIOCHETTO; ORLANDI; VIEIRA, 2012).  

A familiaridade com um alimento pode mudar e as crianças podem passar a 

aceitá-los como resultado da contínua exposição a uma ampla variedade de 

alimentos. No início da infância, a exposição prolongada é indispensável, uma vez 

que as preferências alimentares são produto da experiência e mudam no decorrer 

das diversas situações em que ocorrem as degustações dos alimentos (DREWETT, 

2010).  

Dentre as dificuldades alimentares mais citadas pelos pais em diferentes 

estudos encontra-se a seletividade alimentar (MICALI et al, 2011; MARANHÃO, 

2018), assim como também observado no atual estudo.  

Atitudes como fazer birras, demorar a comer, tentar negociar o alimento que 

será consumido, levantar da mesa durante a refeição e “beliscar” ao longo do dia 

fazem parte de um quadro de recusa e intensa seletividade alimentar. Esse último 

ponto representa as situações em que o consumo alimentar é altamente limitado e 

há extrema resistência em experimentar novos alimentos, um comportamento típico 

da primeira infância, mas que pode persistir ao longo da própria infância ou até 

mesmo em outras fases da vida (SAMPAIO, 2013). Ainda, essas crianças que 

apresentam ingestão alimentar muito seletiva, podem ter dificuldade no 

desenvolvimento de algumas habilidades envolvidas com o ato de comer (a exemplo 

da mastigação), particularmente se elas consomem apenas alimentos de textura 

macia (KERZNER et al, 2015). 

Similarmente, com tendência periférica à subcategoria das dificuldades 

enfrentadas pelos familiares, considerou-se a situação financeira. Do total de 

participantes, apenas 2 relataram vivenciar esse tipo de barreira para melhorar o 

hábito alimentar familiar. 

Apesar do aspecto financeiro ter sido pouco citado pela referida amostra, 

diversos estudos, em diferentes países, demostram que entre as barreiras 

enfrentadas para se ter uma alimentação saudável, o aspecto financeiro é 
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frequentemente referido (PETROVICI; RITSON, 2006; ALQUAIZ; TAYEL, 2009; 

SANTOS et al, 2012). 

Dois trechos parecem revelar que ao enfrentar escassez de recursos 

financeiros, as famílias precisam realizar mudanças no estilo de vida e buscar 

estratégias para continuar a prover cuidados aos seus entes. Tal situação é ilustrada 

por Cláudia ao dizer que enquanto seu marido estava vivo “não faltava dinheiro em 

casa, mas hoje não, tenho que contar tudo”, ou, ainda, como aponta Tamires, pela 

falta de recurso financeiro para aquisição de alguns itens alimentícios, devido ao 

desemprego de seu marido “meu filho diz “A doutora falou que tem que comer 

peixe“. Só que acontece que não está dando para comprar peixe”. 

A fala de Tamires provoca reflexão sobre o distanciamento que pode 

acontecer entre uma orientação em saúde e a dinâmica da vida prática dos 

familiares, já que este relato parece ilustrar que não se trata apenas de uma 

compreensão ao que foi dito em consulta, mas também dos aspectos que os 

viabilizam, a exemplo da questão socioeconômica.  

As mulheres em situação de monoparentalidade, assim como Cláudia 

descreveu, enfrentam grandes desafios, pois recaem sobre elas a gestão das 

necessidades cotidianas da família, a articulação de seu trabalho com a família, bem 

como as funções de proteção e de provisão (BALIANA, 2013). Ao entrevistar mães 

de famílias monoparentais femininas, Alvares (2003) percebeu que essa situação 

impõe uma grande carga de responsabilidade a elas, já que são responsáveis pelas 

decisões e pela manutenção de suas unidades domésticas. A falta de uma pessoa 

para dividir as despesas financeiras, as tomadas de decisão, assim como para 

auxiliar na educação e na socialização dos filhos é apontada pelas mães como a 

maior dificuldade da chefia familiar feminina. 

A insegurança alimentar, aferida pela disponibilidade de recursos financeiros 

para a compra de alimentos, está associada às dificuldades enfrentadas para uma 

alimentação saudável. Isso porque, em estudo conduzido com usuários de Unidades 

Básicas de Saúde da zona urbana da cidade de Pelotas, mais da metade da 

população estudada relatou como principal barreira o elevado custo dos alimentos 

saudáveis. Além disso, pode-se observar que quanto maior a renda, menor era a 

probabilidade de ter dificuldades, uma vez que o padrão alimentar de uma 

população é influenciado pelo seu poder aquisitivo (LINDEMANN; OLIVEIRA; 
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MENDOZA-SASSI, 2016). Tal relação entre a possibilidade de se manter uma 

alimentação saudável e condições socioeconômicas desfavoráveis também já havia 

sido sinalizada anteriormente por Beydoun e Wang (2008) e Viebig et al (2009). 

O efeito do rendimento familiar é substancial sobre a maioria dos alimentos, 

segundo a POF 2008-2009 (IBGE, 2010b) que aponta que conforme se reduz a 

renda, o acesso ao leite e derivados, frutas, legumes e verduras e carne bovina, 

diminui. Um fator que também demostra a insegurança alimentar associada ao nível 

econômico, é o aumento significativamente mais acentuado, ao longo dos últimos 

anos, no acesso às refeições prontas e misturas industrializadas para os grupos de 

renda mais baixa em comparação com os que têm renda mais elevada. 

Por fim, com tendência periférica à subcategoria das dificuldades enfrentadas 

pelos familiares, considerou-se o hábito de comer em restaurantes de fast-food. 

Nesse estudo, apenas 1 participante relatou esse hábito, conforme segue abaixo: 

“eu acho que o mais difícil está mais na parte do fast-food (...) Mesmo 
com a minha mãe cozinhando, a gente ainda come muito fora (...) Igual 
ontem mesmo, ela saiu da escola e eu falei “vamos no Walmart?”. Aí 
acabamos indo no Mc Donald´s e aí já jantamos por lá e sendo que 
tinha comida pronta em casa.” (Rita) 
 

 Esse excerto demonstra que a busca pelo restaurante no estilo fast-food, no 

caso dessa mãe, vai além da questão de praticidade ou falta de tempo para 

cozinhar, uma vez que sua mãe, avó da criança, que reside com elas, tem o hábito 

de preparar as refeições em casa. Uma possibilidade é que este momento de sair 

para comer fora cumpra um papel de união familiar, um momento de diversão e 

descontração, sendo que esse hábito, segundo seu relato durante o grupo, iniciou 

ainda quando era casada, antes de seu marido falecer. Ela conta que “o tempo que 

eu tinha para cozinhar, ele virava para mim e falava “não cozinha, vamos comer 

fora””.  

A transferência da rotina alimentar para outros espaços, além do doméstico, 

implica em considerar outros valores associados à alimentação (GARCIA, 1997). 

Nesse aspecto, Collaço (2004) afirma que o comer fora representa uma 

quebra na rotina de refeições diárias no ambiente doméstico, orientado pelo viés da 

diversidade e da variedade. Apesar de não ser o caso do relato acima, um aspecto 

que contribui para a apropriação das praças de alimentação é o próprio cotidiano 

urbano, pautado no tempo do trabalho e nas extenuantes atividades rotineiras. 
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Em pesquisa antropológica com usuários de praças de alimentação, a mesma 

autora percebeu que realizar uma refeição fora do lar, tornou-se um hábito difundido 

que coordena um conjunto de variáveis distintas e organiza uma ação social 

específica rica de sentidos. O que organiza as escolhas alimentares e determina 

apropriações e usos dos espaços não é necessariamente a diferença entre esses 

espaços, mas o comportamento adotado entre os vários frequentadores. Para 

muitos, a associação desses espaços como uma alternativa menos dispendiosa de 

divertimento e lazer, que possibilita atender os diversos gostos da família, o comer 

se reveste de sentidos distintos e a casa ganha ares de monotonia e trabalho. Sair 

para comer fora permitiria o acesso a uma refeição incomum em relação àquela 

realizada no cotidiano (COLLAÇO, 2003). 

 

2) Mudanças nas práticas alimentares após o aconselhamento nutricional 

 

Nessa subcategoria serão abordadas as modificações ocorridas nas vivências 

individuais das práticas alimentares familiares após o aconselhamento nutricional 

visando a promoção da adoção de uma alimentação mais saudável. 

 Encorajar o indivíduo para entender as dificuldades e buscar estratégias a 

partir de seus recursos pessoais é de grande importância para o enfrentamento de 

problemas alimentares na vida cotidiana (MOTTA; MOTTA; CAMPOS, 2011; 

RODRIGUES; SOARES; BOOG, 2005).  

Bandeira, Prette e Prette (2006) defendem que as adaptações acontecem a 

partir da relação entre os indivíduos e as situações, ou seja, ocorrem como uma 

consequência da capacidade adaptativa frente às demandas da realidade, que por 

sua vez, operam como condições de adversidade ou de proteção podendo 

potencializar os recursos ou limites pessoais dos indivíduos. 

 Frente ao exposto, é necessário considerar que mudar a alimentação envolve 

o grau de apreciação da comida. Entretanto, essa apreciação além de ser construída 

a partir das características sensoriais dos alimentos, também é constituída 

socioculturalmente através das experiências afetivas, do contexto relativo à 

publicidade, dos valores sociais e até mesmo das questões da vida prática. Alterar 

os hábitos alimentares que foram construídos a partir dessas bases envolve 

ponderar os padrões alimentares solidamente estabelecidos e a viabilização de 
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outras opções, que precisam, por sua vez, estar amparadas nas normas sociais 

daquele grupo, caso contrário sua efetividade será falha (DIEZ-GARCIA, 2011). 

Foram incluídas nessa subcategoria as mudanças nas práticas alimentares 

após o aconselhamento nutricional que variam desde (a) a redução na compra e 

consumo de alimentos ultraprocessados; (b) o aumento no consumo de frutas, 

legumes e verdura; (c) as adaptações na forma de preparo dos alimentos; até (d) a 

redução do volume dos alimentos nas refeições.  

Considerou-se enquanto aspecto central forte à temática da subcategoria, a 

redução na compra e no consumo de alimentos ultraprocessados. Fizeram menção 

a esse aspecto das mudanças nas práticas alimentares após o aconselhamento 

nutricional 9 participantes. 

De forma geral, as famílias reduziram acentuadamente a compra e a 

disponibilidade doméstica dos alimentos ultraprocessados, tais como as bebidas 

artificiais, as bolachas recheadas, os salgadinhos, os embutidos, os preparos 

prontos para mingau e os sorvetes, conforme exemplo da mudança vivenciada por 

Sofia: 

“Ela nem pede mais bolacha, salgadinho. Isso já foi tão cortado dentro 
de casa. As compras mudaram bastante. Não entra mais em casa (...) 
lá na minha casa, refrigerante é bem de vez em quando e olhe lá. Nós 
tomávamos até pouco tempo o Tang (...) Agora é só polpa ou natural.” 
(Sofia) 
  

Medidas que estimulem a redução no consumo desse tipo de alimento são 

muito importantes, uma vez que, representam mais do que um quarto do total 

energético comprado por famílias metropolitanas brasileiras (MONTEIRO et al, 

2010).  

Corroborando com o achado do presente estudo, Lima e Bueno (2016) 

também observaram como principal modificação feita no hábito alimentar, após 

ações educativas com adolescentes, a redução do consumo de alimentos 

ultraprocessados.  

Essa adequação do hábito alimentar é fundamental para melhorar a qualidade 

da alimentação das crianças e de toda a família, conforme menciona Ana: 

 “ela gosta muito da farinha láctea com banana. Então eu estou 
reduzindo. Aí antes dela chegar da escola eu já faço aveia só com um 
pouquinho de açúcar para ela (...) Faço como mingau para ela comer 
por que senão ela quer farinha láctea. Então eu tô trocando.” (Ana) 
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Pelo fato de contarem com elevada quantidade de calorias por grama, por 

conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso por 

comprometerem os mecanismos que sinalizam a saciedade e controlam o apetite no 

nosso organismo aumentando significativamente o risco de obesidade (BRASIL, 

2014b).  

Entre as crianças brasileiras, é possível notar a significativa participação 

desse grupo de alimentos no hábito alimentar. Com o objetivo de avaliar a 

contribuição dos alimentos ultraprocessados no consumo alimentar de crianças de 2 

a 10 anos de idade de uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Porto Alegre, 

observou-se que 47% do total calórico ingerido era oriundo desse grupo de 

alimentos, delineando presença expressiva no hábito alimentar do público estudado 

(SPARRENBERGER et al, 2015). 

Um importante estudo, que serviu de suporte à recomendação central da 

última edição do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014b), 

analisou a participação dos alimentos ultraprocessados na dieta dos participantes da 

pesquisa. Apesar do perfil nutricional desfavorável dessa categoria de alimentos, foi 

possível notar que a alimentação dos 20% dos brasileiros que menos consumiam 

alimentos ultraprocessados atendeu, ou ao menos, se aproximou das 

recomendações internacionais com relação à proteína, carboidratos, açúcar livre, 

fibra, gorduras totais, gordura saturada, gordura trans, fibra e potássio (LOUZADA et 

al, 2015).  

Dessa forma, é notório que uma redução na participação cotidiana desses 

itens na dieta é um caminho para a promoção da alimentação saudável. No caso de 

Clara, a redução no consumo de bolachas recheada por sua família aconteceu de 

maneira acentuada: 

“meu marido pega 10-12 pacotes de bolacha salgada. Se quiser a de 
maisena, eu digo que pode pegar, mas da outra não. Ele disse que vai 
pegar só quatro porque aí sai no preço do atacado no Assai. Antes ele 
pegava de 10 a 12 das recheadas” (Clara) 

 
Em seu estudo sobre a relação entre o ambiente e as práticas alimentares, 

em diferentes contextos socioeconômicos e de acesso à alimentação, em que vivem 

indivíduos no município de São Paulo, Almeida (2015) notou que os indivíduos que 

vivem em áreas de menor desenvolvimento socioeconômico e em um ambiente 

alimentar menos favorecido, o consumo de alimentos ultraprocessados foi maior do 
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que entre os indivíduos que viviam em locais de maior nível socioeconômico e maior 

acesso à alimentação saudável. Apesar da motivação que se destacou para o 

consumo de alimentos ultraprocessados nesse grupo menos favorecido ter sido o 

gosto, a praticidade e o acesso somados ao menor custo percebidos, também foram 

atribuídos aos alimentos ultraprocessados. 

Diante do elevado consumo cotidiano desses alimentos, o montante total dos 

gastos com alimentação acaba por comprometer uma parcela significativa do 

orçamento familiar. Dessas participantes que mencionaram a redução no consumo 

de alimentos ultraprocessados, 3 reconheceram que a mudança em suas compras 

gerou uma redução nas despesas domésticas com alimentação, como demonstrado 

abaixo:  

“Hoje minhas compras são bem diferentes. Se eu pudesse eu tinha 
voltado atrás e economizava muito bem o bolso (...) por que 2 vezes 
por semana era pizza e esfiha, cachorro quente, x-salada. De quinta 
era x-salada, de sexta era pizza, de sábado era esfiha, no domingo 
comia um x-salada ou um cachorro quente. Gastava mais. Refrigerante 
era 3 litros por dia!” (Cida) 
 

Estudo desenvolvido para expor o preço por caloria dos grupos de alimentos 

no Brasil para consumo no domicílio, demostrou que o preço dos alimentos aferidos 

não apresentou quadro favorável ao consumo dos ultraprocessados, pois o valor 

médio desses alimentos foi maior do que aquele verificado para o conjunto dos 

demais alimentos. Desse modo, os resultados indicam a possibilidade de que, em 

cenários de preços semelhantes ao do estudo, as recomendações do Guia Alimentar 

possam ser adotadas sem prejuízo ao custo total da dieta, desde que alimentos 

processados e ultraprocessados sejam substituídos por alimentos in natura ou 

minimamente processados de baixo preço por unidade energética, como exemplo, 

os cereais e leguminosas (CLARO et al, 2016).   

Outro estudo, porém, com crianças de 6 a 9 anos de idade, em ambiente 

escolar, constatou uma redução nos custos dos alimentos trazidos de casa pelas 

crianças para o recinto escolar após a intervenção nutricional. Provavelmente essa 

redução se deu pela menor ingestão de salgadinhos, rosquinhas doces, bolachas 

recheadas, balas, pirulitos e bolos com cobertura, para uma maior preferência por 

frutas e iogurtes no horário do intervalo (RIBEIRO; SANTOS; ALMEIDA, 2016). 

Vale ressaltar que apesar dessas famílias terem feito diversos movimentos de 

adaptação em suas compras de alimentos, também houve o reconhecimento de que 
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essa mudança deve ser moderada, já que a exclusão total do grupo de alimento em 

questão não contribuiria de maneira positiva para a manutenção da adequação 

alimentar a longo prazo. Esta impressão pode ser observada no relato que se segue: 

“Às vezes até compro algumas coisinhas para ele, mas no controle, 
entendeu? Não tirei de uma vez para não dar o choque nele total. Fui 
cortando aos poucos as guloseimas.” (Beatriz) 
 

Um dos princípios da alimentação saudável engloba a moderação, isto é, o 

princípio de limitar e equilibrar o consumo de certos constituintes de alguns 

alimentos, cujo excesso apresentaria risco para a saúde, tais como gordura, sódio, 

açúcar e outros constituintes indesejados (SIZER; WHITNEY, 2003; VOLP et al, 

2010). Dessa forma, quando os alimentos ultraprocessados são consumidos em 

pequena quantidade, acompanhados de alimentos saudáveis, em contextos 

alimentares que resgatem a consciência do ato de se alimentar e a relação simbólica 

entre o indivíduo e aquilo que ingere, seus impactos negativos à saúde podem ser 

amenizados.  

 Relacionado ao princípio da moderação, há de se considerar os simbolismos 

envolvidos no consumo desse grupo de alimentos. Observa-se com frequência que, 

para indivíduos que vivem em locais de menor nível socioeconômico, o consumo de 

alimentos ultraprocessados por parte das crianças é concebido como algumas de 

suas preferências alimentares, e por isso, para esse grupo de pessoas, esses 

alimentos compõem o universo da alimentação infantil, sinalizando a influência do 

contexto social e ambiental nesta prática de consumo (ALMEIDA, 2015).  

 Em seu ensaio a respeito das escolhas alimentares na contemporaneidade, 

Lima (2015) pontua que abrir mão totalmente de produtos industrializados não seria 

possível, nem tão pouco conveniente. Aprender a lidar com a realidade do estilo de 

vida moderno e relativizar o consumo parecem ser o caminho para buscar uma 

alimentação de qualidade que seja construída através do bom senso, da ponderação 

e da moderação diante das escolhas cotidianas. 

 Conquistar uma diminuição na participação dos alimentos ultraprocessados, 

especialmente no hábito alimentar das crianças, não só impacta em uma melhora do 

perfil nutricional, como também preserva e resgata o caráter alimentar das refeições. 

Isso por que, devido a seus sabores padronizados e hiperpalatáveis, sua praticidade 

de consumo e baixo custo, consequentemente se diminui as preparações culinárias 

tradicionais baseadas em alimentos frescos, preparados e consumidos no lar.  
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Com aspecto central fraco para a subcategoria das mudanças nas práticas 

alimentares após o aconselhamento nutricional está o aumento no consumo de 

frutas, legumes e verduras que foi comentada por 6 participantes. 

Os relatos dos familiares exprimem a diferença na aceitação infantil pelo 

grupo das frutas e hortaliças, comparativamente ao hábito de consumo anterior ao 

processo de aconselhamento nutricional. Apesar de em alguns momentos ainda 

coexistir uma certa resistência ao consumo, a ampliação do repertório alimentar 

dessas crianças é inegável, como expõe Tamires: 

 “Eu falei que ele come bastante lanche, mas ele come com bastante 
alface e tomate. Que nem hoje. Eu fiz um hambúrguer para ele. Ele 
colocou 3 folhas de alface e 1 tomate inteiro e ele quer mais ainda. Só 
que ele ainda não come a salada normal, mas no lanche ele come 
bastante. Agora quando, vamos supor, bauru, aí não dá para por 
alface, mas vai 2 tomates (...) antes era só o hambúrguer. Hoje já está 
comendo com alface, tomate (...) aí ele tem comido fruta quando não 
come muito da comida. Fruta tem bastante em casa. Tem mexerica, 
goiaba, laranja, banana, aí ele vai na fruta.” (Tamires) 

 
Dessa forma, seja pelo ganho nutricional devido ao aumento no consumo de 

fibras, vitaminas e minerais, como pelo resgate do hábito de consumir alimentos in 

natura, suas variedades de cores, aromas e texturas, serão de forte relevância para 

a conquista de um hábito alimentar mais saudável, e assim, favorecer o controle do 

ganho de peso excessivo, tanto na infância, como ao longo da vida. Assim, ao 

conseguir fazer com que a filha aceitasse “um dia suco, no outro a fruta” Rita iniciou 

um processo de ampliação das texturas dos alimentos conhecidas por ela.  

O ganho nutricional dessa conquista relatada acima na mudança do hábito 

alimentar se dá, pois esses alimentos de origem vegetal, quando consumidos de 

maneira variada, costumam ser excelentes fontes de fibras e de vários nutrientes, 

além de diversos compostos que contribuem para a prevenção de muitas doenças, e 

ainda, geralmente possuem quantidade relativamente pequena de calorias, 

tornando-os ideais para a prevenção da obesidade e das doenças crônicas 

associadas a ela (BRASIL, 2014b). 

A conquista na melhora do hábito alimentar está estreitamente relacionada à 

redução no consumo de ultraprocessados, apresentado anteriormente, uma vez que, 

esses alimentos tendem a limitar o consumo de alimentos in natura ou minimamente 

processados. Isso se dá, especialmente, porque a imensa maioria dos 
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ultraprocessados é consumida, ao longo do dia, em substituição, por exemplo, às 

frutas (BRASIL, 2014b). 

Conforme já foi apontado em tópicos anteriores, o consumo nacional de frutas 

e hortaliças vem sendo muito inferior ao recomendado, atingindo apenas um quarto 

das recomendações para esse grupo de alimentos (IBGE, 2010b).  

Como consequência a esse cenário nacional descrito quanto ao consumo de 

frutas e hortaliças, os dados referentes ao consumo desse grupo de alimentos entre 

as crianças em fase escolar também são preocupantes, conforme apontado por 

Costa, Vasconcelos e Corso (2012). Em seu estudo, apenas 2,7% dos escolares 

avaliados apresentaram consumo adequado de frutas e hortaliças (> 5 vezes ao 

dia), enquanto 26,6% não chegaram a consumir esses alimentos sequer uma vez 

por dia (COSTA; VASCONCELOS; CORSO, 2012). Resultado semelhante foi 

observado entre as crianças avaliadas por Michereff et al (2014), onde os dados 

também apontaram uma dieta de má qualidade com baixo consumo de frutas e 

hortaliças. 

Além dos adultos, conforme demonstrado por Almeida (2015), a falta de 

exposição aos alimentos é considerada, portanto, um obstáculo para o consumo 

entre crianças e adolescentes também (MACHADO; FEFERBAUM; LEONE, 2016). 

Por isso, envolver a criança nas etapas de planejamento, escolha e preparo dos 

alimentos tende a favorecer seu reconhecimento e consequente aceitação, por fazer 

com que elas se sintam valorizadas e parte integrante de todo o processo que 

antecede o consumo alimentar.  

Nesse contexto, a partir do desenvolvimento de uma atividade de educação 

alimentar com crianças de uma escola pública de Botucatu/SP, que visava através 

do diálogo a participação dos alunos no desenvolvimento de um material didático, as 

autoras Tomasi e Spazziani (2008) puderam notar a importância e o significado do 

conhecimento construído em conjunto para que seja possível a sua continuidade. 

Dessa maneira, envolver o indivíduo no processo de elaboração e produção do 

conhecimento faz com que ele se reconheça como um membro ativo e parte de todo 

o processo, como autor e não apenas expectador. 

Ao se estudar as percepções sobre as características do ambiente alimentar, 

a associação entre o custo elevado de frutas, folhas e legumes, bem como, a sua 

indisponibilidade, foram citados como fatores adicionais que dificultam seu consumo. 
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Para esses participantes da pesquisa, o fato de se dispor de maior quantidade de 

estabelecimentos especializados no comércio desses alimentos, poderia trazer aos 

indivíduos mais possibilidades para de aquisição, contribuindo com a maior 

presença deles no cotidiano alimentar e, consequentemente, com uma aceitação 

mais ampla (ALMEIDA, 2015). Além disso, já foi claramente demonstrado que 

conforme aumenta a renda dos indivíduos, o consumo alimentar de frutas, folhas e 

legumes, em geral, também aumenta (IBGE, 2011). Assim Claro e Monteiro (2010) 

apontam para a necessidade de ações governamentais para que a redução dos 

preços possa influenciar positivamente a participação de frutas e hortaliças na 

alimentação da população brasileira. 

Ainda assim, o Guia Alimentar para a População Brasileira alerta que embora 

legumes, verduras e frutas possam ter preço superior ao de alguns alimentos 

ultraprocessados, o custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura 

ou minimamente processados ainda é menor no Brasil do que o custo de uma 

alimentação baseada em alimentos ultraprocessados. Para assegurar economia, o 

Guia recomenda compras de vegetais que estão na safra, preferencialmente 

adquiridos diretamente dos produtores, ou até, em locais onde não há intermediários 

entre o agricultor e o consumidor, como sacolões ou varejões (BRASIL, 2014b). 

 Enquanto aspecto periférico para a subcategoria em questão, considerou-se 

as adaptações realizadas na forma de preparo dos alimentos mencionadas por 3 

familiares.  

 Os trechos acima ilustram uma das mudanças feitas pelas famílias após o 

aconselhamento nutricional. Todos os familiares que relataram terem feito alguma 

adaptação no modo de preparo, referiram a redução do teor de gordura da comida, 

seja pela mudança da técnica de cocção, segundo Tamires que tem “assado a 

linguiça ao invés de fritar”, ou mesmo pela redução no óleo de adição à preparação 

culinária, conforme conta Cláudia: 

“Minha comida ficou muito diferente, mas a gente vai acostumando e 
levando a vida assim mesmo. Uma garrafa de óleo de canola passo 
mais de 60 dias com ela.” (Cláudia) 
 

Para esta mesma participante, parece claro que apesar de sentir diferença em 

relação ao paladar, uma vez que para ela, a gordura se relaciona ao sabor, ainda 

assim, ela considera que ao incrementar a preparação temperando com uma erva 

aromática de sua escolha, além do sabor final da preparação não ter sido 
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comprometido, ainda lhe foi aprazível. Quanto a técnica de cocção, também é 

perceptível o reconhecimento de que ao não se submeter o alimento que está sendo 

preparado à fritura de imersão, substituindo-a pelo calor seco do assado, o resultado 

final da preparação contaria com um menor teor de gordura, mas ainda assim seria 

possível preparar e consumir o alimento desejado, como demonstrado a seguir: 

Eu gosto de acrescentar um temperinho, um cheiro verde. Eu já tenho 
a minha horta (...) Só que minha farofa não fica tão boa por que não 
posso ponhar muito óleo. Na Bahia é com bastante banha de porco 
que se faz, mas eu faço com bastante cheiro verde e fica muito 
gostoso.” (Cláudia) 
 

Reconhecendo a importância do preparo dos alimentos, o Guia Alimentar 

para a População Brasileira recomenda a utilização de alguns ingredientes culinários 

como os óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao elaborar as 

preparações culinárias. Apesar de serem produtos utilizados para temperar e 

cozinhar alimentos, devido ao alto teor de nutrientes e elevado valor calórico cujo 

consumo excessivo pode ser prejudicial a saúde, seu impacto sobre a qualidade 

nutricional da alimentação dependerá da quantidade utilizada nas preparações 

culinárias. Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com 

base em alimentos in natura ou minimamente processados, esses itens contribuem 

para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem que fique 

nutricionalmente desbalanceada (BRASIL, 2014b).  

Um estudo que buscou avaliar as mudanças dos hábitos alimentares 

realizadas após a intervenção educativa com mulheres adultas também constatou 

dentre as principais mudanças avaliadas, a forma de preparação dos alimentos 

como uma das mais frequentes, sendo que cerca de 38,5% referiram diminuição na 

quantidade de óleo das preparações (TEIXEIRA et al, 2013). 

Buscando entender o impacto da preparação dos alimentos na nutrição e na 

saúde, Raber et al (2016) desenvolveram um modelo conceitual sobre os 

comportamentos culinários saudáveis, uma vez que, os comportamentos envolvidos 

na preparação das refeições também podem afetar a qualidade nutricional dos 

alimentos e, por sua vez, os resultados para a saúde. Assim, eles propõem usar 

certas metodologias ou técnicas ao preparar alimentos, a redução ou substituição de 

ingredientes alimentícios que em excesso são prejudiciais à saúde além de estimular 

a adição de ingredientes naturais saborizantes e aromatizantes aos pratos.  
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Entretanto, a questão da forma de preparo dos alimentos é algo que preocupa 

bastante as pessoas responsáveis por essa atividade. Em todos os relatos pode-se 

observar o embate vivenciado entre o sabor e a saúde, entre as técnicas culinárias 

habituais e as novas formas de preparo, ou ainda, entre o prazer e o recomendado. 

O ato de cozinhar vai muito além de apenas oferecer alimentos, pois essa oferta é 

permeada por um intenso simbolismo de cuidado, seja de reprodução culinária 

baseada nas tradições, ou na criação a partir de novos significados. Santos (2005) 

acrescenta que além de entregar sabor, a cozinha também confere sentido aos 

alimentos, pois fazem parte dela a intimidade familiar, os investimentos afetivos, 

simbólicos, estéticos e econômicos. 

Fonseca et al (2011) alerta que a experimentação culinária vivida pelo 

comensal moderno precisa dialogar entre as orientações dietéticas e as diversas 

fontes de conhecimento que foram sendo integradas ao seu saber culinário ao longo 

da vida, como os ensinamentos familiares, os materiais técnicos sobre culinária, e 

até, as dicas de pessoas que o cerca, em um intenso processo de reaprendizagem 

que expressa a sinergia dessas diversas influências.  

Comer é mais que ingerir um alimento, além de envolver gostos e desejos, 

também significa as relações pessoais, sociais e culturais. Dessa maneira, os 

métodos de processar os alimentos estão intimamente ligados à expressão cultural e 

social de um povo (LEONARDO, 2009). Sendo assim, Morais diz que apesar dos 

novos padrões alimentícios e nutricionais demandarem uma redução nas gorduras, 

todavia, não se deixa de consumir os pratos considerados tradicionais. Na 

contemporaneidade, a dinâmica alimentar é mais do que nunca marcada pelo jogo 

de interação, influência e convivência entre inovações e tradições, onde os saberes 

e fazeres culinários se fundem e se materializam em sabores, texturas e práticas. 

Para finalizar, considerou-se como aspecto periférico para a subcategoria das 

mudanças nas práticas alimentares realizadas pelos familiares após o 

aconselhamento nutricional, a redução do volume dos alimentos nas refeições das 

crianças. Os relatos que abordaram essa temática perfizeram um total de 3 

participantes. 

Os segmentos que fazem menção ao menor volume de alimentos ingeridos 

exemplificam dois diferentes aspectos que podem ter possibilitado a redução do 

volume alimentar ingerido, tanto em relação à comida, como também, em relação 
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aos lanches. Um deles está relacionado ao fato da criança ter aumentado o 

consumo de nutrientes que favorecem a saciedade, como as fibras, presentes nas 

hortaliças, e a proteína, presente no feijão, possibilitando assim, a diminuição da 

porção de outros itens da refeição, como se observa no relato de Ana: 

“A janta ela está comendo muito pouco. Ela come bastante feijão preto, 
todo dia, e salada sem tempero nem sal, nem óleo, nada (...) ela agora 
está comendo só 2 bisnagas. Lembra que ela tinha dito que comia 5?” 
(Ana) 

  
Já outro aspecto que pode ter favorecido a diminuição da quantidade de 

alimento consumido na refeição, pode estar relacionado a uma adequação global do 

hábito alimentar dessas crianças (maior diversidade alimentar, fracionamento das 

refeições ao longo do dia, melhora da mastigação, maior consciência alimentar), 

favorecendo uma maior saciedade, tal como, a sua percepção. Dessa meneira, foi 

possível que o filho de Beatriz dividisse o consumo de um alimento muito apreciado 

por ele ao longo do dia: 

“Meu filho pediu sonho outro dia. Por que meu marido comprava, né? E 
eu não compro. Aí ele falou “ai, compra aquele bolinho com recheio 
dentro que meu pai comprava com açúcar”. “É um sonho”. Aí fui e 
comprei um para ele, cortei no meio, dei uma partezinha para ele 
comer de manhã e a outra eu guardei para de tarde.” (Beatriz) 

 
Alguns autores se dedicaram a compreender os mecanismos envolvidos entre 

o tamanho das porções e volumes das refeições na percepção de saciedade e na 

ingestão calórica dos indivíduos. Ao estudar essa relação em pré-escolares, Fisher, 

Rolls e Birch (2003) observaram que as crianças que comeram maiores quantidades 

quando foram servidas com grandes porções, tenderam a ter maior ingestão mesmo 

na ausência de fome. Dessa forma, o tamanho da porção tem efeitos sobre a 

ingestão de energia das crianças por envolver uma baixa resposta à saciedade, o 

que poderia promover sobrepeso infantil. Corroborando com esse achado, Rolls, 

Morris e Roe (2002), também observaram que a quantidade de comida apresentada 

durante uma única refeição, diretamente afeta a ingestão energética, pois o tamanho 

da porção influencia a sensação de fome e de saciedade.  

Nesses relatos não foi mencionado a característica da mastigação dessas 

crianças, mas conforme apontam Berkowitz et al (2010) e Ochiai et al (2012), 

respectivamente, a mastigação rápida, que leva a maior ingestão calórica por 

minuto, e o fato de não mastigar completamente os alimentos, estão relacionados ao 



146 

 

 

 

risco de ganho de peso excessivo na infância. Já a associação entre o ritmo de 

mastigação e o volume das porções ingeridas pôde ser constatada em um grupo de 

mulheres que realiza acompanhamento nutricional em clínicas escolas da cidade de 

Vitória, uma vez que, a grande maioria das participantes que mastigaram 

lentamente, demostraram saciedade com a ingestão da porção pequena 

(APOLINÁRIO; MOARES; MOTTA, 2008).  

O desenvolvimento de ações educativas voltadas para a melhora da 

qualidade da alimentação de um grupo de jovens de uma escola da rede pública 

proporcionou uma série de modificações em suas práticas alimentares, dentre elas, 

a redução nas porções das refeições, coincidindo com o atual estudo. Outras 

semelhanças nos achados também foram observadas, como a redução do consumo 

de alimentos ultraprocessados, a redução no consumo de refrigerantes e sucos 

industrializados e o aumento do consumo de verduras e legumes (LIMA; BUENO, 

2016). 

 

3) Atitudes dos familiares diante da resistência alimentar infantil  

 

Essa subcategoria das experiências familiares após o aconselhamento 

nutricional abarca os posicionamentos assumidos pelos familiares em resposta a 

situações de rejeição e oposição alimentar infantil, tanto direcionando, como 

desviando o consumo infantil de determinados alimentos, seja forçosamente, 

disfarçadamente ou através de orientações e esclarecimentos.  

 Para o autor Duque (2008), as atitudes compõem um conjunto relativamente 

estável de sentimentos, predisposições e intenções comportamentais em face de 

algo específico. Envolvem o que as pessoas pensam e sentem, podendo se 

modificar com o tempo conforme novos conhecimentos são assimilados, e, também, 

novas vivências e sentimentos são experimentados (DEUTSCH, 1999). 

No ambiente familiar, os estilos educativos parentais vêm sendo alvo de 

estudo, pois entende-se que as práticas de alimentação, ou seja, estratégias 

comportamentais empregadas pelos pais para controlar o hábito alimentar de seus 

filhos, pode adquirir um caráter de prevenção, ou, ao contrário, constituir um fator de 

risco ao desenvolvimento infanto-juvenil. Essas práticas utilizadas pelos pais e a 

experiência que as crianças têm com os alimentos estão relacionadas com a 
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formação da maioria das preferências alimentares infantis (MAYER; WEBER; TON, 

2014).   

Quanto aos tipos de atitudes parentais sobre o contexto alimentar infantil, 

Hughes et al (2005) destacam aqueles nomeados por exigentes, que demonstram 

controle, exigências maduras e supervisão. Além desse, os autores destacam, 

ainda, os responsivos, que demonstram afeto, aceitação e envolvimento. Kakinami 

et al (2015) complementam esse conceito abordando as diferentes dimensões entre 

esses dois estilos. Para esses autores, os autoritativos, são aqueles que mostram 

equilíbrio entre práticas educativas de exigência e de responsividade; o autoritário, 

não apresenta práticas responsivas, mas é exigente; enquanto que o permissivo é 

responsivo, mas não exigente; por último, o negligente, compreendido como aquele 

que não tem práticas nem responsivas, nem exigentes.  

Essa subcategoria sobre as atitudes dos familiares diante da resistência 

alimentar infantil foi composta por atitudes que vão desde (a) atitudes controladoras; 

(b) promoção do diálogo e encorajamento; (c) camuflagem e o disfarce dos 

alimentos; até (d) elaboração de preparações culinárias prediletas da criança.  

Considerou-se enquanto aspecto central forte da atual subcategoria, as 

atitudes controladoras dos familiares em relação ao comportamento alimentar 

infantil, tendo sido descritas por 5 participantes. 

 Os segmentos que abarcam esse tipo de atitude familiar expõem algumas 

práticas de controle autoritárias e exigentes em relação a condução do hábito 

alimentar infantil, como exemplificado a seguir:  

“Tem que pegar no pé. Eu já falo “controla sua boca, porque você vai 
sofrer lá na frente” (...) Ela sempre quer uma sobremesa. Minha mãe 
fez pudim ontem. “Oh mãe, me dá um pedaço daquele pudim?”. De 
manhã eu falei não. Disse que ela já tinha tomado café da manhã. 
Depois do almoço você come. “Ah, mãe, poxa vida!”. Aí eu sempre falo 
“olha a doutora!”.” (Clara) 

 
De forma geral, foi possível encontrar no grupo estudado atitudes permeadas 

por exigência isolada, ameaça e retaliação devido ao comportamento tanto 

alimentar, como global das crianças, que acaba por amedrontá-las, ao invés de 

ensinar pela firmeza afetiva e pelo envolvimento dos familiares, conforme se 

observar no relato abaixo:  

“Ela fez alguma coisa eu vou tirar o doce dela (...) falo que ela não vai 
comer bala, não vai comer nada por 1 semana. Assim, no primeiro dia 
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ela fica muito irritada, não que sai batendo nada, mas você vê na 
expressão dela, mas nos outros dias ela já fica boazinha então ela 
sabe que não pode (...) faço isso como um castigo que ela fez alguma 
coisa entendeu? (...) o pai dela fica insistindo para ela comer alguma 
coisa. Eu digo que se ela não quer é só deixar de lado. Ela pede para 
tirar do prato, mas eu falo para só deixar de lado (...) já ele fala “ai filha, 
para de frescura e come por que isso é bom”.” (Renata) 

 
Alguns estudos demostram que esses comportamentos dos familiares podem 

impactar negativamente na saúde das crianças e na formação do hábito alimentar 

delas. Em uma grande amostra de crianças canadenses de 0 a 10 anos coletada 

entre 1994 e 2008, foi observado que os pais que tinham um estilo autoritário no 

cuidado da alimentação de seus filhos, isto é, exigentes e que não demonstram 

envolvimento, se mostrou consistentemente associado com maior risco de 

obesidade infantil (KAKINAMI et al, 2015). 

Corroborando com esses autores, Maranhão et al (2018), também 

constataram maior ocorrência de dificuldades alimentares nos filhos de mães com 

perfil controlador, indulgente ou passivo. Assim, atitudes favoravelmente responsivas 

(aquelas com demonstração de afeto, aceitação e envolvimento) em relação à 

alimentação das crianças, que evitem a restrição de alimentos, podem ter um papel 

protetor, uma vez que, comportamentos impositivos dos pais não predizem mudança 

de comportamento das crianças. Além disso, a pressão exercida diminui ainda mais 

o prazer dos filhos durante as refeições (MARANHÃO et al, 2018). 

 No que compete à restrição alimentar, Birch e Fisher (2000), do mesmo 

modo, observaram que mães com estilos alimentares restritivos impuseram mais 

controle sobre a alimentação de suas filhas, e como consequência, tiveram filhas 

que mostraram evidência de autocontrole de ingestão energética reduzida e maior 

ingestão de lanches apetitosos de acesso livre após o almoço na ausência de fome. 

Do mesmo modo com tendência central forte, a promoção do diálogo e o 

encorajamento infantil ao consumo alimentar foi responsável por 5 relatos a esse 

respeito.  

As citações que se seguem são exemplos de como as famílias costumam 

lidar com a necessidade de controle diante de pedidos ou recusas alimentares que 

as próprias consideram não ser favorável para as crianças.  

“outro dia, ela não quis comer carne no almoço. Preferiu comer só 
arroz com batata frita. Aí expliquei que se ela comesse só arroz com 
batata frita, ela não ia poder comer doce e qualquer tipo de salgado por 
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que a gente ia sair. Aí, chegando lá ela pediu. Mas eu disse que ela 
tinha preferido comer só o arroz com batata frita. Então não ia ter nada. 
Ela fica bicuda, mas voltou para casa sem nada (...) por que se eu 
ceder vira bagunça. Ela vai achar que pode fazer o que quiser.” 
(Márcia) 

 
Essas participantes demostraram buscar a compreensão infantil através da 

conversa, explicação e orientação sobre os riscos e motivos pelos quais não 

aprovam determinada situação. Em decorrência disso, pode-se perceber o incentivo 

para provar alimentos recusados e até mesmo negociações quanto as possibilidades 

de escolha, conforme se observa na fala de Cláudia:  

“ela pede muito, só que assim, eu sempre converso com ela por que eu 
vivo de um salário mínimo, então eu não posso abrir mão de tudo que 
ela pedir eu dar. Por que se eu fazer isso, no final do mês eu não tenho 
como comprar o básico para ela. Então eu dou, quando eu posso dar 
uma coisinha ou outra, mas não tudo que ela pede (...) eu fiz aquele 
mexido, eu acabei ficando sem nada. Ela fez “credo mãe, quem come 
isso?”. Aí falei para ela provar. No fim ela gostou e eu fiquei sem 
aquela comida. Ela sempre faz isso comigo e no final ela come. Eu falo 
“prova, se você não quiser você pode jogar aqui no pratinho”, mas ela 
acaba gostando.” (Cláudia) 
 

É perceptível também que esses familiares costumam demonstrar para a 

criança a importância de ponderar o consumo de alimentos considerados menos 

saudáveis, adquirindo-os apenas em compras alternadas, como descrito a seguir:  

“tem hora que dou uma brecada. Essa semana fui no mercado e não 
trouxe a Nutela dela da vez. Expliquei que no mês passado tinha 
comprado e que só ia comprar de novo no próximo mês. Ela disse “tá 
bom”. Ela aceita tranquilo, não fica reclamando. Eu converso com ela.” 
(Simone) 

 
Nesse quesito, Petty, Escrivão e Souza (2013) sugerem que a ação familiar 

de limitar, ao invés de excluir, a ingestão de guloseimas parece ser mais efetiva para 

a melhora do hábito alimentar infantil do que a imposição de práticas restritivas.  

A literatura tem demonstrado a relação existente entre as condutas dos 

familiares e as posturas alimentares infantis. Em recente estudo sobre o 

desenvolvimento de dificuldades alimentares em pré-escolares Maranhão et al 

(2018) notaram que as mães com perfil responsivo, isto é, aquelas demonstram 

afeto, aceitação e envolvimento, tiveram menos dificuldade alimentar com seus 

filhos, em comparação às mães não responsivas. Dessa forma, foi demonstrado que 
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a interação entre mãe e filho, característica desse perfil materno, é um fator protetor 

contra o desenvolvimento de dificuldades alimentares.  

Apesar de alguns estudos indicarem essa relação, Okuda (2017) observou 

em seu estudo uma maior prevalência de estilo parental autoritativo (85,2%), isto é, 

aqueles que mostram equilíbrio entre práticas educativas de exigência e de 

responsividade. Todavia, apesar de ter sido percebido uma tendência de que as 

famílias autoritativas protejam a criança contra o excesso de peso, isso, ainda, não 

está totalmente elucidado na literatura demonstrando que outros fatores, como os 

ambientais, culturais e psicológicos, podem influenciar essa interação.  

Cuidar de crianças implica lidar com experiências singulares e intersubjetivas, 

sendo de extrema relevância a interação entre a criança e seus cuidadores de 

maneira a contribuir para um adequado crescimento e desenvolvimento. Assim, a 

valorização do diálogo é um meio essencial para dinamizar as relações, produzir a 

responsabilização e favorecer a construção conjunta dos processos de cuidar 

(ABUCHAIM et al, 2016). 

 Enquanto aspecto periférico, a camuflagem e o disfarce dos alimentos foi 

responsável por 3 citações dentre as participantes.  

Dentre os relatos, podem-se observar duas situações distintas entre as 

atitudes dos familiares diante da resistência alimentar infantil. Em uma delas, se 

verifica a prática de camuflar os alimentos que a criança recusa em preparações que 

normalmente aceitaria, para assim, favorecer o consumo, a exemplo de Clara que 

conta que sua filha “chora para comer beterraba. Eu coloco no feijão. Depois de 

cozido, eu pico e ela come“, ou ainda a exemplo de Rita, que tenta favorecer o 

consumo do arroz integral “quando tem o feijão preto que disfarça melhor o arroz 

integral”. 

A outra situação que se observa, é o disfarce pela alteração da embalagem 

do produto alimentício habitualmente consumido e reconhecido pela criança, 

realizado por Ana que conta ter comprado o “requeijão zero, e para ela não perceber 

eu troquei as tampinhas”. 

A prática de inserir os alimentos nas refeições de forma que a criança coma 

sem perceber é uma das estratégias mais utilizadas para melhorar a aceitação 

alimentar infantil, tanto pelos pais (MARINS; REZENDE, 2011), como pelos 
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profissionais que trabalham com crianças em instituições como as creches 

(MARINHO; ASSAO; CERVATO-MANCUSO, 2010).  

Em sua investigação sobre a aceitação alimentar infantil, Silva (2014) notou a 

naturalidade com que essa estratégia de camuflar as hortaliças aparece nas falas 

das mães, o que pode sugerir que esse hábito já seja culturalmente aceito, conforme 

aventado pela autora.  

A camuflagem, isto é, misturar os alimentos recusados com os aceitos, 

impede a criança de conhecer os alimentos e não estimula a ingestão regular. Por 

isso, no lugar da camuflagem, a família deve adequar a forma de preparo ao paladar 

da criança e estimular seu consumo. Essa técnica impede a criança de conhecer os 

alimentos e pode, assim, afetar sua segurança para enfrentar desafios. Além disto, 

oferecer apenas os alimentos aceitos pelas crianças pode levar a longo prazo à 

monotonia e ao desinteresse alimentar (MARINS; REZENDE, 2011).  

Apesar das características inadequadas dessa estratégia conforme descrito 

acima, Carvalho et al (2008) ressaltam outro viés para essa prática. Para os autores, 

a alternativa de camuflar os legumes e verduras utilizados nas preparações refletem, 

uma valorização do consumo destes alimentos e uma preocupação com a saúde 

das crianças. 

A sociologia endossa essa temática, através dos autores Proença e Poulain 

(2007), que abordam as funções sociais da alimentação e defendem o conceito de 

que o ser humano come não só os nutrientes, mas também come os sinais e os 

símbolos daquilo que os alimentos representam para ele. Dessa forma, o consumo 

alimentar somente acontece quando os alimentos estão carregados de significados, 

ou seja, quando o alimento é reconhecido. 

Por fim, igualmente com característica atípica, verificou-se a elaboração de 

preparações culinárias prediletas da criança por apenas 1 dos familiares, como se 

observa no relato abaixo: 

“Eu estou tentando fazer algumas coisas diferentes para ver se ele 
come (...) Aí, carne moída ele gosta. Então, às vezes ele não quer 
comer comida, aí eu tempero carne moída e dou para ele (...) em casa 
não importa, eu faço tudo, para um, para o outro. Minha filha é 
enjoadinha para comer. O Luiz, também. Então às vezes eu faço de 
tudo. Você vai lá aí tem arroz, polenta, macarrão. Para cada filho tem 
alguma coisa.” (Tamires) 
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 No discurso dessa mãe, pode-se notar o embricamento entre o afeto, o que 

ela entende e reconhece como cuidado, o alimento e o ato de cozinhar. Ao propiciar 

aos filhos as comidas prediletas de cada um, fica claro o valor e o desejo em 

agradá-los dentro de suas especificidades alimentares. Para essa mãe, parece 

haver uma certa autocobrança quanto ao seu papel materno em resposta a uma 

idealização da mãe, que tudo atende e tudo supre. Dessa forma, nota-se que há a 

utilização do preparo dos alimentos como via de afeto, sem demonstrar predileções 

por nenhum de seus filhos. 

Em sua pesquisa etnográfica com mulheres de uma comunidade de camadas 

médias e populares do sul de Santa Catarina, Assunção (2008) investigou as formas 

como as mulheres exercem o papel de mães, os significados dos vínculos afetivos 

que estabelecem com os filhos e os cuidados com as crianças. Segundo suas 

observações, cozinhar significa “cozinhar para alguém” e a cozinha é o espaço 

privilegiado da mulher. É nela que pode ser verificado o protagonismo da mãe, 

especialmente no preparo da comida e na produção e manutenção de um certo 

saber culinário. Ela ressalta ainda, que o conhecimento da mãe sobre os gostos 

individuais de cada um dos filhos estabelece relações de poder e lhe confere certa 

autoridade na família. A preparação da comida e o conhecimento que constrói sobre 

as preferências alimentares dos membros da família constituem laços das relações 

familiares que perduram ao longo dos anos. 

Entretanto, a literatura científica também apresenta algumas influências 

negativas dessa estratégia de fazer a comida dos filhos diferentes das preparações 

culinárias da família como um todo na formação do hábito alimentar das crianças. 

Melo et al (2017) puderam confirmar essa relação, uma vez que, em seu 

estudo, a oferta de refeições especiais, isto é, refeições diferentes da refeição da 

família, se manifestou estatisticamente relacionada ao excesso de peso na infância. 

Além disso, os autores também ressaltam a importância do compartilhamento das 

refeições e da interação alimentar entre pais e filhos, pois frequentemente os pais se 

preocupam em oferertar alimentos mais saudáveis para os filhos, mas não 

consomem o mesmo tipo de alimento, o que pode influenciar na aceitação pela 

criança.  

Outra associação negativa possível de se encontrar em relação a essa prática 

também foi verificado por Petty, Escrivão e Souza (2013) em estudo onde a oferta 
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de refeição especial para a criança esteve associada a uma baixa aceitação de 

frutas e vegetais por parte das crianças, ou seja, a substituição desses alimentos por 

outros, contribuindo com a recusa por eles. 

 

4) Sentimentos dos familiares acerca das orientações nutricionais 

 

Para finalizar a categoria das experiências familiares após o aconselhamento 

nutricional, será abordado, a partir de agora, nessa subcategoria, as reverberações 

e sentimentos vivenciados no cotidiano dos familiares, que englobam percepções, 

reflexões e avaliações, positivas ou negativas, sobre o manejo e a aplicabilidade das 

orientações nutricionais, para além do espaço da consulta. 

 O excesso de peso na infância e as adequações alimentares propostas em 

processos de educação alimentar podem ser carregados de sofrimento para as 

famílias que vivenciam essa realidade. Ansiedade, medo, culpa, queixas e dúvidas 

relativas aos aspectos nutricionais e fisiológicos, como o receio do desenvolvimento 

de outras doenças e até mesmo de carências que a obesidade possa desencadear 

aparecem ao longo desse processo. A angústia também é frequentemente referida e 

tem origens variadas para além do fator excesso de comida e dificuldade em impor 

limites às crianças. Situações comuns no dia-a-dia dos indivíduos, a exemplo de 

separações, nascimentos, dificuldades de lidar com o estímulo da publicidade e 

transformações no trabalho também se relacionam a esses sentimentos. De certa 

forma, o excesso de recomendações comportamentais sobre como fazer a comida, 

a importância da prática de atividades físicas e a necessidade de ensinar regras e 

limites, influenciam no relacionamento entre os familiares e as crianças. Além disso, 

não se pode desconsiderar o simbolismo social de ofertar uma boa alimentação às 

crianças, já que se imagina que ao comerem a comida preparada estão recebendo o 

afeto depositado pela mãe, e, estas, por sua vez, exerceram seu papel de boas 

cuidadoras (SANTOS, 2003).  

Essa subcategoria sobre os sentimentos dos familiares acerca das 

orientações nutricionais foi composta desde (a) culpa; (b) preocupação e 

insegurança; (c) falta de apoio dentro de casa; até (d) satisfação.  

Considerou-se enquanto aspecto central forte da atual subcategoria, o 

sentimento de culpa, que foi mencionado por 3 integrantes do estudo. 
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Os excertos relatados elucidam os sentimentos experienciados por essas 

mulheres, neste caso, todas são mães, que revelam uma grande sobrecarga de 

responsabilidade e de culpa por considerarem não ter as posturas e atitudes 

corretas diante do excesso de peso de seus filhos. 

De maneira global, a autoestima não é resultado de uma aprendizagem, ela 

surge nas interações com as outras pessoas provenientes dos meios sociais onde a 

pessoa está inserida. Entretanto, como as mães vivenciam com as crianças 

possíveis experiências negativas que ocorrem no cotidiano de um indivíduo que está 

acima do peso, Wilhelm, Lima e Schirmer (2007) fazem uma transposição desse 

conceito de autoestima para o sentimento de baixa auto-estima apresentado pelas 

mães, que surge das experiências e das interações destas com seus filhos. No 

relato de Cristina é possível se observar o quanto o sentimento de culpa impacta em 

sua percepção sobre seu exercício da maternidade, e, então, em sua auto-estima:  

“ainda me sinto culpada. Enquanto não ver ela do jeito que tem que ser 
me sinto culpada não só por ela, mas por mim também. Não tinha 
precisão de estar assim hoje. Eu me sinto mal, muito mal (...) bolacha, 
essas outras coisas, dá para tirar. É que a gente fica com dó. Mãe, né? 
Eu estou sofrendo por que eu vejo minha filha.” (Cristina)  
 

Outro aspecto que emerge das falas é uma mobilização destes cuidadores 

para a identificação de suas próprias dificuldades em relação a um hábito alimentar 

mais saudável, possivelmente disparada a partir do despertar da consciência da 

necessidade de modificações de comportamentos e de revisão de condutas no 

contexto familiar. Estes aspectos também foram demonstrados na literatura, em 

decorrência de atividades educativas de alimentação e nutrição (VIEIRA; 

MONTEIRO; RESENDE, 2011).  

No caso de Rita, a sensação de impotência e o consequente desânimo por 

não saber conduzir a situação parecem estar permeados por um histórico de 

tentativas frustradas, que podem, como consequência, ter impactado em sua auto-

estima, uma vez que, acredita ter “relaxado” de seu autocuidado, pois direciona toda 

sua “dedicação” e “atenção” para a filha, e, ainda assim considera que falhe nesse 

cuidado com Gabi:  

“difícil (...) então, por que eu não consigo. Alimentação saudável eu não 
consigo. Até tento, mas não passa de três dias. Então eu não consigo 
para mim, eu não estou conseguindo para a Gabi. Não estou 
conseguindo ajudar ela. Por mais que eu tente, eu não estou 
conseguindo. Eu sou muito sincera de falar.” (...) “Ah eu fico bastante 
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chateada... Bastante mesmo... Por que assim, eu quero ajudá-la, mas 
eu não consigo me ajudar. Então se eu não consigo, eu não posso 
ajudar uma pessoa. Entendeu... Mas eu fico muito triste, muito 
chateada mesmo... Por que assim, depois que a gente ta lá, comeu, ta 
lá no Mc Donalds, comeu, depois eu falo “caramba Gabi, a gente não 
devia ter comido esse lanche”. Ainda eu falo pra ela “a gente não devia 
ter comido por que depois você vai passar com a médica tal...” Aí ela 
fala “ah mãe, agora já foi”. Aí eu fico bem chateada mesmo (...) Com o 
tempo fui relaxando de me cuidar. Minha dedicação, minha atenção 
maior está mais na Gabi, não mais em mim.” (Rita) 
 

O remorso por ter comido em uma rede de fast-food, parece estar mais 

vinculado à demonstração de fracasso diante da cobrança “médica” e seus saberes 

e determinismos, do que, a um sentimento de reconhecimento de que nessa rede, 

de forma geral, comercializam-se produtos alimentícios que não tem consumo 

frequente recomendado. Nota-se ainda, no relato de Rita, uma dificuldade em tentar 

exteriorizar o que ela entende por “alimentação saudável” e um receio por não 

conseguir conquistar. Na medida em que parece não haver exata compreensão e 

entendimento do que se almeja, pode ser que as barreiras que vem enfrentando 

sejam decorrentes de uma idealização de uma “alimentação saudável” inatingível 

para suas possibilidades e seu estilo de vida.  

Fonseca et al (2011) fala sobre as novas relações do comensal moderno com 

a alimentação e defende que exercer a autonomia frente às diferentes escolhas 

alimentares tornou-se algo particularmente delicado. Além de se preocuparem com a 

melhor escolha do que se deve comer, e em qual proporção, as pessoas ainda 

passaram a ter preocupações com a composição nutricional daquilo que ingerem. 

Há de se considerar também, conforme observado por Oliveira et al (2008), 

que o próprio discurso do profissional da área da saúde, entre eles, o nutricionista, 

ao desconsiderar as especificidades do paciente, seus gostos e aversões 

alimentares, desrespeita o biológico, o psicológico e o cultural. Nessa situação, o 

discurso do profissional torna-se normativo e propicia um sentimento de culpa e 

submissão por parte dos pacientes ao sentirem dificuldade em realizar a dieta.  

Ainda que a ciência defina como bom, e que muitos pacientes tenham 

conhecimento das características da dieta que lhes é adequada, a experiência 

humana no âmbito da alimentação implica em escolhas que nem sempre podem ser 

classificadas como boas, mas representam prazer, satisfação e felicidade para quem 

escolhe. Dissociar essas duas dimensões, entre o que a ciência da nutrição define 
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como qualidade, e as escolhas dos sujeitos, possivelmente favorecerão o abandono 

e a rejeição às orientações nutricionais. Além disso, as pessoas também são 

envolvidas por forças sociais que permeiam a pressão para emagrecer e, 

novamente, o desejo de comer o que lhe dá prazer (OLIVEIRA et al, 2008; SANTOS, 

2008). 

Paralelamente à culpa, outro importante elemento que sobressai nas falas é o 

sentimento de pena em não propiciar à criança o alimento ou a quantidade dele, 

desejado por ela. Ao entrevistar as vivências maternas de crianças com obesidade, 

Bechara (2015) identificou crenças e simbolismos semelhantes entre as mães, 

embasando comportamentos como o ceder aos apelos infantis e os sentimentos de 

dó, de maneira semelhante ao que discorre Cida sobre sua experiência:  

“E às vezes eu me culpo. Mãe é mãe. Mãe sempre quer o melhor pro 
filho. Às vezes eu choro “caramba, minha filha é tão bonita, parece uma 
bonequinha desse jeito? Meu Deus, por que eu não acordei antes?” 
(...) Aí esse negócio “a mãe, deixa eu repetir só hoje?”. Aí o coração da 
mãe aperta, dói, dói. “Só hoje mãe, tá uma delícia”. Aí, vai, toma. Vai 
indo, vai indo e quando vê o problema já está desse tamanho. Graças 
a Deus agora ela não ta repetindo mais. Ta indo, mas tá difícil, as 
vezes ela fica com aquele olhar de triste querendo chorar sabe? “A 
mãe, não tô satisfeita”. Dá para ver, mas fazer o que? “É saúde filha”. 
Mas não dá, não tem como.” (Cida) 
 

A dificuldade enfrentada pelos familiares para se contrapor aos desejos 

alimentares inadequados dos filhos, conforme foi observado por Moraes e Dias 

(2013), pode estar relacionada à pressão interna vivida entre a necessidade de a 

criança melhorar seus hábitos para colaborar com a manutenção de um peso 

saudável, e, a sensação de deixarem a criança insatisfeita, de maneira a 

potencializar seus sentimentos negativos. Além disso, diante da crença de que 

negar alimento à criança significaria deixá-la passar fome, proporcionar alimentos 

para os filhos pode ser emocionalmente gratificante para os familiares (JAIN et al, 

2001). 

 A partir da perspectiva integradora do ser humano como um ser complexo e 

constituído por inúmeras significações, conforme salientado por Santos (2008), é 

importante citar o estudo de Tassara et al (2017) que contribui para a compreensão 

dos diversos sentimentos envolvidos nas vivências familiares em relação à 

alimentação de suas crianças. No contexto dos grupos familiares estudados por 

esses autores, as mães expressaram vivências sofridas em seu contexto familiar, 
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que por sua vez, na relação com seus filhos, acabaram sendo traduzidas em 

dependência, superproteção e cuidados excessivos na alimentação.  

Também com aspecto central forte, considerou-se a preocupação e a 

insegurança vivenciadas igualmente por 3 familiares. 

Seus relatos exprimem a grande preocupação com a saúde das crianças, 

tanto em relação à quantidade e à qualidade da alimentação, quanto em relação à 

recusa alimentar. Apesar de Cláudia e Carolina dizerem que estão seguras e 

satisfeitas com a evolução dos filhos, ainda sim, é perceptível uma sensação de 

insegurança e de receio relativo às suas posturas e à manutenção das conquistas 

alcançadas, até então.  

No caso de Cláudia, o que sobressai é uma inquietação quanto a saber lidar 

com a alimentação da criança em uma nova realidade cultural, diante de uma 

mudança de cidade onde reside. 

“me sinto muito mais segura! (...) Muita das vezes você coloca a 
cabeça no travesseiro e você pensa assim “será que eu tô fazendo 
certo? Será que a Jéssica vai crescer uma menina saudável?”. Mas eu 
to segura! (...) Eu só tenho um pouquinho de medo por que eu vou 
embora pra Bahia (...) Eu vim aqui pra São Paulo nesse plano de voltar 
pra Bahia (...) Aí eu tenho medo lá por que as coisas lá são diferentes 
daqui. Alimentação é diferente (...) para começar, a gordura para fazer 
a comida. O pessoal lá gosta muito da banha de porco. É difícil 
consumir o óleo. E eu tenho medo, assim. O que mais me prende 
mesmo é isso, a alimentação, a comida do dia a dia, mas eu vou levar 
o que eu aprendi aqui e vou continuando lá.” (Cláudia) 
 

 Já para Carolina, ao perceber uma mudança comportamental em seu filho, 

nomeada por ela como “ansiedade por comer”, nota-se sentimento de insegurança, 

que a faz temer que as conquistas do filho sejam colocadas em risco, de maneira a 

desestruturar a auto confiança adquirida no processo de emagrecimento.   

“olha, para mim está sendo muito importante por que até então eu nem 
me convencia, né? Eu ouvia falar em nutricionista essas coisas, mas 
não dava muita importância para o caso da pessoa comer, comer (...) 
eu estou feliz por que estou vendo ele emagrecer e ficar feliz (...) mas 
eu vejo que ele está melhorando por que ele estava usando 14 e agora 
ele está usando 10. A única coisa que fico mais preocupada é que ele 
está com essa ansiedade por comer, comer de novo e se ele continuar 
comendo tanto assim ele vai voltar a engordar tudo de novo e vai se 
sentir mal ele mesmo. Antes ele não queria ir para escola por causa 
das brincadeiras, agora como ele está bem mais magro ele fica bem 
feliz e eu também fico.” (Carolina) 
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A preocupação com o peso atual e futuro dos filhos é frequentemente referida 

nos estudos com crianças em idade escolar (ARPINI et al, 2015; BATTISTI, 2017). 

Essa preocupação pode estar relacionada às mudanças exigidas no transcorrer do 

ciclo de vida familiar diante da obesidade, que pode representar um forte estressor 

para essas famílias (MELO; RIBEIRO, 2016).  

Assim como no presente estudo, conforme se pode notar no relato abaixo de 

Tamires, Micali et al (2011) também observou certa preocupação de pais de 

crianças de 5 a 7 anos de idade, quanto à ingestão alimentar restrita em sua 

variedade de alimentos, nessa situação nota-se uma sensação nestes pais de que a 

criança não ingere os alimentos suficientes para sua saúde, de forma a lhes gerar 

sentimentos de chateação, falta de confiança, assim como a vivência de refeições 

estressantes.  

“Eu acho que a preocupação é o que sinto mais (...) Eu fico 
preocupada do Luis não comer. Eu deveria ter deixado o Luis sem 
comer por que aí de repente ele ia (...) Aí eu penso para deixar ele para 
ele aprender por que na casa dos outros ele fica com vergonha e 
acaba comendo (...) E que nem eu falei, ele tinha nojo de tudo até de 
se limpar. Agora ele está se limpando. Por que quando ele tinha 3 
aninhos o menino cuspiu no prato dele na escola. Ele pegou nojo de 
comida, de tudo. Então, agora parece que ele está perdendo um pouco 
mais (...) Vou oferecendo, mas eu já fiquei feliz por que ele não comia.” 
(Tamires) 

 
A autora Bechara (2015) argumenta que há uma difícil carga, que não afeta 

somente as crianças com obesidade, mas também, a principal pessoa que lida com 

a situação do excesso de peso, assim como com as suas repercussões no físico e 

no emocional da criança, levando a um sofrimento de ambos.  

Agora, com tendência periférica a temática, constatou-se a falta de apoio 

dentro de casa que foi relatada por 2 familiares participantes do estudo. 

Nessas passagens, emerge a sensação de falta apoio vivida por essas 

mulheres no ambiente doméstico, a exemplo da impressão de Tamires quanto à 

falta de reconhecimento, por parte de seu marido, pela dedicação que vem sendo 

empregada por ela nos cuidados, tanto da criança, como da família.  

“Que nem, eu venho para cá, é como se eu estivesse vindo passear, 
mas é para cuidar do meu filho, cuidar da família, mas eles acham que 
sabe? Meu marido fala que eu não faço nada.” (Tamires) 
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Clara, por sua vez, exterioriza o entendimento das práticas alimentares de 

seu marido devido às características da culinária regional apreciada por ele, todavia, 

a falta de apoio e suporte identificados por ela, devem, provavelmente, estar 

sustentados pelo baixo envolvimento de seu marido com a família, e por sua 

pequena participação nos diversos momentos relativos à alimentação, e não à sua 

cultura e tradição alimentar. 

“eu me sinto de mãos atadas. Eu tento fazer, mais não tenho muito 
apoio do meu marido por que ele não gosta. Ele é nordestino, não 
gosta. Ele comia muito cuscuz quando ele veio. Ele veio, não comia 
arroz com feijão. Era cuscuz e macarrão. Então depois que eu comecei 
a namorar aí ele começou a aprender a comer um arroz. Ele gosta 
muito de massa (...) é complicado.” (Clara) 

   
Nas conversas com mães de crianças que estão acima do peso, realizadas 

por Moraes e Dias (2013), as dificuldades compartilhadas em adequar o ambiente 

da criança às intervenções solicitadas pelos profissionais em função do tratamento 

da criança, também envolveram a sensação de falta de apoio familiar associada à 

dinâmica familiar conflituosa, desorganizada e pouco coesa, que favoreceu esse 

sentimento de isolamento por parte das mães.  

 O sentimento de impotência e de falta de controle sobre as práticas 

alimentares da família são mais frequentemente vivenciados pelas mães, conforme 

apontado por Jain et al (2001). Complementarmente, Bechara (2015) aponta em sua 

pesquisa, que as mães de crianças que realizam acompanhamento nutricional 

ambulatorial se mostram como as principais ou únicas cuidadoras da alimentação no 

domicílio, sendo responsáveis pela decisão na compra, e, até mesmo, pela 

permissão para a entrada de determinados alimentos no domicílio. Dessa forma, as 

vivências alimentares e sentimentos recaem fortemente sobre elas, que acabam 

carregando um sofrimento muitas vezes solitário, não compartilhado e dividido com 

os pais. 

Diante da realidade exposta por essas mulheres, vale apontar que apesar das 

mudanças ocorridas na família contemporânea, a diferença de papéis entre homens 

e mulheres ainda se mostra presente. Ao discutir o exercício dos papéis exercidos 

por homens e mulheres o âmbito familiar, Borsa e Nunes (2011), salientaram, a 

ainda presente, tendência de um maior envolvimento materno nas tarefas cotidianas 

junto aos filhos. Importantes aspectos psicossociais e culturais ainda implicam no 

compartilhamento desses papéis e resultam em diferentes formas de percepção de 
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responsabilidades e de interação entre homens e mulheres em relação aos seus 

filhos.   

Por fim, como aspecto periférico, foi observado em apenas 1 participante o 

relato de satisfação com a situação vivenciada em relação ao aconselhamento 

nutricional.  

Nesse pequeno trecho abaixo, a sensação de conforto e segurança manifesta 

pela mãe parece demonstrar a receptividade, tanto da criança, quanto da própria 

mãe, em rever algumas práticas alimentares de sua família que poderiam prejudicar 

a saúde da criança. Além da postura positiva com que essa mãe parece lidar com as 

orientações nutricionais, é possível aventar que esse processo seja retroalimentado, 

isto é, a sensação de “evolução” e de bem estar, percebida tanto pela mãe, tanto 

quanto pela própria criança, parecem motivá-las a manter os cuidados relativos à 

alimentação. 

“Eu também não sinto dificuldade. Para mim está bem melhor. Eu tô 
vendo a evolução dela também. Ela por si mesma está se sentindo 
melhor (...) Então em questão disso é tranquilo.”  (Simone) 

   
Novamente fazendo referência ao estudo de Moraes e Dias (2013) com mães 

de crianças com excesso de peso, além das vivências de sofrimento, culpa, 

incredulidade e desamparo, alguns depoimentos dos familiares também 

expressaram esperança e confiança frente às expectativas e os resultados do 

tratamento (MORAES; DIAS, 2013). 

 Diante de todos esses sentimentos expressos pelos familiares, pode-se 

considerar que a maneira como as famílias recebem as adequações alimentares 

construídas a partir do aconselhamento nutricional e sua aplicabilidade, vão 

depender de diversos fatores que envolvem a dinâmica de vida das pessoas, as 

experiências anteriores e até as crenças e valores vivenciados por elas, e, não 

exclusivamente de seu desejo de concretizá-las. Campos (2017) alerta que, no 

tocante à alimentação e nutrição dos filhos, muitos problemas internos podem vir à 

tona. Apesar de muito desses problemas talvez não terem soluções, ainda assim, 

essas famílias podem ser ouvidas e seus sofrimentos acolhidos por uma escuta e 

orientação eficazes, visando à compreensão dos indivíduos através da valorização 

de sua subjetividade. 
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4.2.6 Rede de Apoio Social aos Familiares no Cuidado das Crianças 

 

 

Esta categoria discorre a respeito das redes de apoio social aos familiares no 

cuidado das crianças, isto é, o conjunto de sistemas e de pessoas significativas, que 

compõem os elos de relacionamento recebidos e percebidos no indivíduo (BRITO; 

KOLLER, 1999).  

 Neves et al (2017) sustentam o conceito de que a rede social está relacionada 

à instituição ou à estrutura de como esta rede ligada ao indivíduo é desenhada. 

Enquanto que, o apoio social, são as pessoas que fazem parte desta rede. 

A rede de apoio social compreende todas as interações desse indivíduo 

desde a família, amigos, relações de trabalho, de estudo, de inserção comunitária, 

até as práticas sociais (SLUZKI, 1997). As dimensões estruturais que compõem as 

redes sociais variam de tamanho, densidade, integração, composição e 

homogeneidade, isto é, do número de pessoas com as quais se tem contato social, 

da quantidade de pessoas próximas e do grau de semelhança entre elas, como a 

idade e a condição socioeconômica. Suas principais funções envolvem a companhia 

social ou amparo para que a pessoa não se sinta só, o apoio emocional, o guia 

cognitivo, conselhos, regulação e auxílio para relembrar normas sociais 

(PENNAFORT et al, 2016).  

Dessa maneira, a teia de interação e cuidados construída pode oferecer 

recursos materiais, serviços e até mesmo novos contatos, incluindo a pessoa ou a 

família em outras redes de convívio, promovendo assim, a troca de experiências. As 

redes de apoio são recursos importantes na promoção e proteção da saúde 

individual e grupal, especialmente no cuidado à saúde da criança, por envolver a 

construção de laços sociais e relações de solidariedade entre as pessoas e os 

grupos (PENNAFORT et al, 2016).  

Nesse respeito, foram incluídas na categoria em questão desde (a) a família 

como rede de apoio; até (b) a ausência de rede de apoio.  

Considerou-se enquanto aspecto central forte à temática da rede de apoio 

social aos familiares no cuidado das crianças a presença dos familiares com 

diversos graus de parentesco desempenhando esse papel. No total, 7 participantes 

fizeram menção a esse tipo de suporte. 
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Os relatos demonstram como na população estudada, a família se mostrou o 

principal, e em sua grande maioria, único recurso que essas mães, avós e tias 

contam para auxiliar tanto na organização cotidiana dos cuidados das crianças, 

como também em situações emergenciais. Dentre as falas dos familiares foi 

destacada a participação de irmãs(ãos), cunhadas(os), mães, filhas mais velhas que 

residem na mesma casa, maridos, sogras e comadre.  

As autoras Neves et al (2017) também puderam observar em seu estudo com 

familiares cuidadores de crianças atendidas em prontos atendimentos pediátricos 

que a rede informal de amparo foi representada principalmente pela família, tanto a 

nuclear, representada pelos pais e irmãos, como a extensiva, pelas avós, como no 

caso que se segue:  

“Eu tenho muito apoio do meu pai e da minha mãe que moram em um 
bairro antes (...) então a minha mãe o que ela faz ela já põe na 
marmitinha para levar para casa e quando eu faço eu já faço para 
minha mãe. E é engraçado, né? Uma troca.” (Clara) 
 

Do mesmo modo, outro estudo realizado com familiares de pessoas com 

condições crônicas também constatou como principal fonte de suporte os irmãos, 

parceiros e os filhos, destacando a participação dos filhos e filhas como cuidadores 

e responsáveis pelo cuidado (HERRERA et al., 2012). Assim como Carolina, que 

conta prioritariamente com sua filha mais velha para auxiliá-la nos cuidados 

cotidianos da família: 

“minha filha me ajuda a organizar. Guarda na geladeira o que sobrou e 
às vezes vai mexendo na panela, me adianta bastante (...) tenho uma 
irmã e meus irmãos moram perto. Só que a mais próxima é ela. Então 
sempre que eu preciso, ela me ajuda. Se ela não poder, tenho minha 
comadre também, madrinha da minha filha mais nova. Não é sempre, 
mas elas me ajudam se preciso sair.” (Carolina) 
 

Vale destacar que mais uma vez, o cuidado, mesmo que secundário, foi 

marcadamente atuado por mulheres em suas diferentes faixas etárias, de 

adolescentes até avós. Dentre os relatos, apenas dois homens foram citados como 

fonte de suporte, no caso um era o pai da criança e o outro, avó.  

“Meu marido hoje faz tudo. De manhã ele leva até a casa da minha 
sogra, por que aí a perua passa e pega ela lá” (Renata) 
 

As redes sociais e suas relações de cooperação entre consanguíneos, 

também se mostraram majoritariamente formadas por mulheres no estudo realizado 
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por Favaro (2010) com o intuito de conhecer as estratégias familiares de mulheres 

de baixa renda chefes de domicílio. Além disso, encontrou-se com o mesmo 

destaque a presença das mulheres como principais fontes de apoio social em 

situações de agravos em saúde, similarmente verificada por Neves et al (2017). 

Vale destacar também que dos 7 familiares que mencionaram poderem contar 

com o suporte de outros familiares, 4 são famílias monoparental feminina. A 

exemplo de Cláudia, que resgatou um momento de sua história em que, mesmo em 

vida, seu marido não era uma figura real de apoio e sua irmã representava e ainda 

representa seu principal suporte: 

“Teve época, que minha irmã tem 2 filhos, quando a Jéssica adoeceu 
eu já fiquei 5 dias da semana só no médico. Ia as 3 criança, eu e ela. 
Meu marido estava trabalhando e não podia parar de trabalhar. Ela não 
podia deixar o pequenininho. Não achava alguém para ficar com o 
maiorzinho. Tinha que ponhar a família inteira dentro de um ônibus e ia 
lá para o Rudge (...) minha irmã me ajuda muito, muito, muito. (...) ela é 
muito próxima. Ás vezes ela dá mais trabalho para mim do que para a 
tia. Ela obedece mais do que eu. Ela é uma mãe para ela. Ela criou ela 
junto. É o tempo todo junto.” (Cláudia) 

  
Marin e Piccinini (2009) destacam dentre os diversos fatores que podem afetar 

a dinâmica e o funcionamento de famílias de mães solteiras, além da configuração 

familiar, a presença e a extensão das redes de apoio social de que a mãe dispõe. A 

presença de outros adultos, solidários e sensíveis, favorece a maternidade, o 

desenvolvimento infantil, auxiliam na promoção de ambientes familiares mais 

estimuladores às crianças, e favorecem o envolvimento materno com seus filhos. 

Mulheres que assumem a chefia domiciliar, diante da ausência de marido ou 

companheiro, ampliam seu universo de relações, de forma a agregar novos 

membros como parentes e vizinhos, podendo, dessa forma, desenvolver importantes 

redes de relações sociais. Apesar das enormes dificuldades financeiras e privações 

vivenciadas por essas mulheres, elas conseguem manter relações sociais, nas 

quais, podem recorrer em diversos momentos como fontes de apoio para amenizar 

as carências desses domicílios (FAVARO, 2010).  

A participação desses familiares, que configuraram a rede de apoio das 

participantes da atual pesquisa, envolveu desde contribuições na organização 

doméstica, como o preparo das refeições, assistir as crianças durante a ausência da 

responsável primária, acompanhá-las em consultas, até brincar e participar dos 

momentos de lazer e descontração com elas. Além disso, o suporte também pode 
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ser identificado para além das questões domésticas e infantis, mas também 

sustentando e amparando emocionalmente a principal cuidadora da criança.   

Em uma família em específico, onde a criança reside alguns dias da semana 

na residência da mãe e outros dias da semana na residência do pai, puderam-se 

observar uma rede de suporte tecida dentro da própria casa, onde papéis de 

cocriação partilhados entre a avó (Sofia) e a tia (Márcia) paternas, que, além de 

educarem e ampararem a criança, devido ao grande vínculo construído, ainda zelam 

pelo bem estar emocional dela.  

“no meu caso é minha filha, a Márcia, mais até do que meu marido. As 
crianças ficam meio assim com ele. Ele brinca muito com elas, mas 
elas ficam com pé atrás com ele por que se ele tiver que falar, ele fala. 
Ele foi criado em sítio, então ele não é uma pessoa delicada. Eu chamo 
ele de ogro. É o jeitão dele. Se for para ficar só com ele, elas não 
ficam. E as duas só querem brincar coma tia Márcia. Ela cuida como se 
as meninas fossem filhas dela. Cuida muito bem. (...) A Yasmin se dá 
muito bem com essa a tia Márcia. Elas dormem juntas no mesmo 
quarto, na mesma cama. As confidencias é tudo com ela. Ela tem muita 
paciência, mas se precisar ser enérgica, ela é (...) meu marido ajuda 
sim, no dia a dia. Às vezes ele cuida sozinho da refeição. Fala que 
posso continuar fazendo o que estou fazendo que ele cuida do almoço. 
Ele gosta. Às vezes de domingo enquanto eu to fazendo um arroz ele 
vai limpando uma carne, temperando. Quase todo dia ele me ajuda.” 
(Sofia) 

 
Pennafort et al (2016) consolida a representação sustentadora central que os 

familiares e parentes apresentam na rede social das crianças e de seus cuidadores. 

Essas interações fortalecem o vínculo da criança com os membros familiares, e 

promovem suporte afetivo, emocional e financeiro no cuidado a ela, pois além de 

participarem dos melhores momentos, também partilham das situações 

desafiadoras.  

As redes de relações que cercam as pessoas são representadas 

prioritariamente pela família, escola, comunidade e trabalho, e, é nas relações entre 

essas diferentes pessoas e ambientes, que as possibilidades de apoio podem se 

formar, seja através de meios de subsistência, possibilidades de emprego, estudo, 

amizades, lazer, relações de suporte e até de afeto. Esse componente afetivo é 

essencial para a constituição e manutenção do apoio e proteção. Além disso, a 

construção e consolidação de redes de apoio, está intimamente ligada à 

convivência, ou seja, a interação recíproca, a partir de trocas, principalmente 

afetivas, que possibilitam o desenvolvimento na diversidade de papéis, alteração e 
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equilíbrio de poder, conjunção de olhares, contato físico, respeito mútuo, entre 

outros elementos a depender da situação (JULIANO; YUNES, 2014). 

Alvares (2003) destaca a importância da rede social de proteção e de auxílio 

que se instaura entre as famílias pobres constituindo redes de apoio e de ajuda 

mútua, que englobam prioritariamente amigos, parentes e vizinhos e contribuem 

para amenizar os impactos sofridos pelas condições de vulnerabilidade a que estão 

expostas e, também, produzir estratégias de sobrevivência. O autor ainda alerta 

para o fato de que na insuficiência dessa rede instaura-se uma situação emergencial 

de risco e vulnerabilidade social, ao menor desequilíbrio na vida cotidiana. 

Com característica atípica à subcategoria, 2 relatos expressaram a ausência 

de rede de apoio para os familiares. 

A carência de apoio percebida por essas mulheres denota a sobrecarga, o 

desamparo e a solidão vivenciados por elas. É interessante notar que no caso de 

Tamires, apesar de a sogra e a cunhada residirem na casa abaixo da sua, elas não 

desempenham papel coadjuvante nos cuidados de seus filhos, como se observa em 

seu relato.  

“como eles já são um pouquinho maiores, meus filhos eu deixo eles lá 
em casa e vou. Esse é meu suporte. Eles não vão para a rua.” 
(Tamires)     

 
Beatriz, por sua vez, vem experienciando a solitude de maneira recente, 

diante do óbito de seu marido, que aparentemente conferia significativo amparo no 

ambiente familiar: 

“sou só eu e meu filho (...) eu choro de saudades do meu marido 
porque a casa fica muito vazia sem ele. O Vitor vai para a escola. Eu 
fico atrás de uma coisa ou outra, mas dali a pouco já estou em casa 
(...) Então, eu não tenho suporte de ninguém, não. Tenho que ir atrás 
de tudo, de tudo. Eu que não entendia de mecânica, agora tenho que ir 
levar no mecânico. Dia desses, eu estava com o capô aberto para ver 
se tinha água, aí meu menino chegou e perguntou se eu tinha 
aprendido a mexer com motor.” (Beatriz)  

 
No universo de mulheres estudadas aqui, concomitantemente ao significativo 

suporte oferecido pelas famílias conforme os relatos acima demonstraram, as que se 

seguem agora demonstraram não terem amparo para além de suas casas, e quiçá, 

até dentro de seu núcleo familiar mais próximo fazendo com que uma delas se sinta 

completamente desassistida.  
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As autoras Jussani, Serafim e Marcon (2007) puderam também constatar tal 

situação em sua pesquisa para compreender a quem recorrem as famílias em fase 

de expansão em decorrência do nascimento dos filhos. Apesar de a grande maioria 

relatar contar com o suporte familiar, algumas contaram que não podem contar com 

o apoio de sua rede natural, seja por distanciamento de onde os parentes residem, 

ou até, por problemas de relacionamento. Vale destacar também, que a família dos 

companheiros dessas mulheres também não apareceu em nenhum relato, assim 

como na atual pesquisa. 

 Novamente citando Favaro (2010), é possível notar o isolamento do amparo 

social vivenciado por muitas mulheres que vivem com seus companheiros. Nos 

casos por ela expostos, mesmo quando as mulheres ainda viviam com seus 

companheiros, ainda assim, já assumiam as responsabilidades familiares e não 

contavam com a ajuda deles.  

Conforme apontado pelo levantamento realizado por Gonçalves (2011), de 

modo geral, estudos foram unânimes em destacar a importância das relações 

sociais, da rede social e/ ou do apoio social para a saúde física e mental das 

pessoas, considerando estes aspectos como fatores protetivos e promotores de 

saúde, auxiliando no enfrentamento de situações específicas como doenças 

crônicas ou agudas, estresse, crise desenvolvimental e vulnerabilidade social ou 

física.  

Diante do exposto, bem como, da grande importância das redes de apoio 

social demostradas ao longo dessa categoria para as mulheres, sejam mães, avós 

ou tias, no cuidado às suas crianças, vale destacar a relevância do conhecimento 

dessa rede por parte dos profissionais de saúde, especialmente pelas nutricionistas, 

que acompanham essas famílias e as repercussões de suas realidades de vida em 

sua saúde como um todo.  

Mais uma vez, fica claro como para proporcionar saúde é necessário criar 

estratégias que ampliem a capacidade de autonomia e padrão de bem-estar dos 

indivíduos, direcionando um olhar menos mecânico, imbricado na totalidade que o 

compõe, adequado à compreensão da realidade e que o trate enquanto sujeito de 

sua história (RODRIGUES-CIACCHI; CAMPOS, 2011). 
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4.2.7 Comportamento Alimentar Familiar 

 

Nessa última categoria será abordado o comportamento alimentar das 

famílias participantes do estudo em diferentes situações, subdivididas em duas 

subcategorias: 1) em ambiente doméstico; e 2) em situações de lazer. 

Conforme já esclarecido anteriormente, neste estudo, entende-se o 

comportamento alimentar como as ações relativas ao ato de se alimentar, ou seja, 

os métodos, reações e as maneiras de proceder com o alimento (ALVARENGA; 

KORITAR, 2015), bem como, os aspectos subjetivos, socioculturais e os 

psicológicos que influem nessa relação com os alimentos (GARCIA, 2005a).  

 

1) Em ambiente doméstico 

 

Nessa subcategoria do comportamento alimentar familiar, serão explanados 

os modos de proceder e conduta que influencia todas as formas de convívio com o 

alimento em ambiente doméstico.  

Foram incluídos nessa subcategoria os comportamentos alimentares 

domésticos relativos (a) ao preparo das refeições; (b) às comidas e alimentos 

habitualmente consumidos; (c) às compras dos alimentos; até (d) o momento das 

refeições.  

Com característica central forte à temática, considerou-se os aspectos 

relativos ao preparo das refeições. A indicação do responsável pelo preparo das 

refeições se fez presente em 100% da amostra. Além disso, também foram feitas 

menções sobre a dinâmica do planejamento e do preparo das refeições. 

As principais responsáveis por preparar as refeições foram as próprias 

mulheres participantes do estudo, totalizando 9. Dessas, somente 2 relataram ter a 

ajuda de seus maridos. A segunda responsável mais comentada pelo preparo das 

refeições foi a mãe dos familiares, isto é, as avós das crianças, que perfizeram um 

total de 3 relatos. A atuação masculina exclusiva no preparo das refeições foi citada 

por apenas 1 das participantes que relatou que seu marido é o responsável por essa 

tarefa em casa, entretanto, a própria frequentemente sugere acompanhamentos 

para que ele prepare, conforme demonstrado em seu relato: 
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 “Em casa meu marido que cozinha (...) Eu não acho nada ruim, deixa 
ele cozinhar, né? Só que ele cozinha tão bem que a gente acaba 
comendo demais! (...) Ele faz comida forte por que ele é mineiro, ele 
cozinha de tudo. Carne, peixe ensopado cheio de coisa. Galinha caipira 
ele gosta de fazer, ensopado. Então ele gosta de fazer comida assim 
sabe. Por mim só arroz, feijão, cozinhava um ovo tava ótimo, mas ele 
gosta de comer assim (...) Às vezes eu tenho que dar um toque sobre o 
que ele vai cozinhar. Às vezes ele não tá pensando em nada. Ele diz 
“ah, o que você quer que eu faça?”. Aí eu “tira lá a abóbora, faz não sei 
o que”. Por que às vezes ele não pensa em nada para acompanhar (...) 
A preferência dele é por fazer as carnes. Agora o acompanhamento 
geralmente não tem nada na cabeça. Aí eu tenho que ficar falando, 
sabe? (...) Não, os vegetais ele faz. Às vezes eu nem preciso falar 
nada, ele já vai lá, faz um agrião, faz almeirão, sei lá, uns negócio 
amargo ele faz, isso ele faz bem.” (Renata) 

 
A alimentação está entrelaçada com a convivência social e familiar e 

vinculada, principalmente, à figura materna e fortemente associada à afetividade e 

aos preceitos de cuidado, zelo, proteção e amor (MACHADO et al, 2014). 

No estudo realizado por Rotenberg e Vargas (2004), o cuidar e o cozinhar 

também foram destacados como atividades femininas. Apesar de em alguns 

momentos essa tarefa ter sido manifesta como cansativa, monótona e até 

desvalorizada pelas próprias mulheres, em contra partida, em outros momentos, 

essa tarefa foi vivenciada como uma fonte de prazer, de trocas afetivas, de invenção 

e de sabedoria por elas.  

A baixa representação masculina na elaboração culinária diária no presente 

estudo pode estar embasada nos conceitos de Romanelli (2006). O autor salienta 

que a adesão dos homens à arte de cozinhar se mostra em ocasiões especiais e 

que o preparo de alimentos no cotidiano continua a ser tarefa feminina, 

demonstrando uma divisão sexual do trabalho doméstico. Sedundo o autor, as 

atividades culinárias estão inclusas nas atribuições domésticas que possuem 

representações negativas, sendo consideradas tarefas menos dignas do que o dito 

trabalho masculino. 

Assunção (2008) corrobora com a preponderante presença feminina, 

especialmente da mãe, na preparação da comida. Apesar de ponderar entre os 

gostos dos familiares, é ela, em geral, quem decide os alimentos que serão 

consumidos. Aponta ainda, que a participação masculina na preparação da comida e 

em outras atividades domésticas, como limpar a casa, lavar louças e lavar roupas, é 
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pequena, e quando se engajam em algumas destas atividades, seu trabalho é 

considerado uma “ajuda” à mulher. 

Quanto a essa decisão do menu doméstico, registra-se um sentimento mais 

de tensão e irritação do que de angústia e dúvida, concentrado mais nas mulheres, 

enquanto mães e donas de casa, grandes responsáveis pela escolha da comida 

doméstica. Além disso, existe menos tensão em relação ao que comer e mais em 

relação à obrigação diária do ter que decidir um cardápio para a família. A raiz do 

desconforto não parece ser a dúvida, mas a rotina e a obrigação (BARBOSA, 2007).  

Quanto a dinâmica do planejamento e do preparo pode-se perceber no 

universo da amostra que normalmente o planejamento do cardápio familiar não 

acontece com antecedência, mas sim a partir do que se tem disponível na geladeira 

para o preparo daquele momento específico, conforme conta Rita no seguimento 

abaixo. Esse fato também foi apontado por Barbosa (2007) onde o fraco 

planejamento do menu cotidiano durante as compras, sendo adquiridos alimentos 

sem a reflexão dos pratos a serem elaborados com eles, esteve presente.  

“minha mãe costuma ver o que tem na geladeira e prepara. Ela 
geralmente faz o almoço e o que sobra a gente come também no 
jantar”. (Rita) 
 

Em alguns momentos, o planejamento foi mencionado em decorrência do 

pouco tempo disponível para essa função devido o trabalho ou mesmo devido algum 

compromisso do dia em que a mulher tivesse que se ausentar de casa. Assim, as 

técnicas de pré-preparo que envolva temperar o alimento para posterior cocção, 

como mencionado por Clara na passagem “hoje eu acordei e já deixei coxa e 

sobrecoxa, já tirei toda a pele, dei uma limpada e deixei temperada na geladeira”, e 

o congelamento de alimentos, como praticado por Cláudia “cozinho o feijão para 

passar a semana. Já coloco em tupware separadinho para congelar só aquele 

tantinho que a gente vai almoçar”, se mostraram como as principais técnicas para 

dinamizar o preparo cotidiano das refeições.  

O preparo das refeições também não pareceu ser uma tarefa colaborativa nas 

famílias estudadas, pois em geral, uma pessoa da casa é a responsável e apenas 

em algumas situações isoladas, outros integrantes da família assumem o preparo do 

dia ou auxiliam em algumas pequenas ações, como exemplificado por Simone:  

“é minha mãe que cozinha, mas que nem hoje, fui no açougue e 
comprei carne aí ela me pediu para eu temperar para adiantar para 
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amanhã. Dou uma ajuda para ela adiantando alguma coisa quando 
estou de folga por que quando trabalho chego só querendo minha 
cama. Quando estou de folga no domingo, quem faz o almoço sou eu.” 
(Simone) 
 

Nesse respeito, a inclusão da criança durante essas etapas que envolvem o 

planejamento e o preparo das refeições foi muito pouco citada, como no caso de 

Clara ao dizer “peço sempre para ela por a mesa”, ou no caso de Beatriz, que conta 

que seu filho “coloca debaixo da torneira e lava bem lavadinha” a ervilha que será 

como complemento da refeição que está sendo preparada por ela. 

Na contramão do que vem sendo observado quanto ao aumento no consumo 

de alimentos pré-preparados em decorrência da inserção da mulher no mercado de 

trabalho e da indisponibilidade de tempo para cozinhar (MOREIRA, 2018), dentro do 

universo estudado desta pesquisa esse fato não esteve presente. Mesmo diante da 

difícil realidade das mulheres que trabalham e conduzem sozinhas o cuidado de 

suas famílias, representada através do relato de Carolina, por exemplo, onde é 

notório seu esforço para organizar sua dinâmica de vida e proporcionar aos seus 

filhos refeições caseiras e “fresquinha, do dia”, segundo suas próprias palavras:   

“eu também vejo na hora. Às vezes tipo a noite já me organizo, 
amanhã vou fazer isso. Já deixo ali separadinho para no outro dia 
fazer, mas tem dia que devido a correria passa. Outros dias me 
organizo direitinho. Às vezes já separo o almoço de segunda, sexta, 
sábado e congelo. Tem uns que nem congelo por que minha geladeira 
é muito boa. Tem dia que não deu tempo por que chego muito 
cansada. Só tomo banho e vou deitar. Me desligo totalmente e até 
esqueço de tirar o que vou preparar no almoço (...) Tem dia que eu 
acordo bem mais cedo e já deixo a comida pronta fresquinha, do dia. 
Hoje eu já fiz. Antes de sair já deixei tudo pronto. O almoço deles 
quando eles chegarem a moça já dá para eles. Mas tem dia que eu 
faço a noite. Preparo a janta e esquento para o almoço. Por que não é 
todo dia que eu acordo com disposição para fazer logo cedo. 05 horas 
eu acordo, 05:30h já estou terminando para poder dar continuidade no 
restante das horas para ir trabalhar.” (Carolina) 

 
 O universo da alimentação é um campo que sofre diversas pressões e 

imposições sejam sociais, econômicas, políticas e comerciais. Perceber as regras 

que permeiam o modo de preparar e comer os alimentos é perceber que não há 

uma natureza constante e determinada, mas um jogo de interesses e de forças que 

se reconstroem a todo momento (CARVALHO; LUZ; PRADO, 2011).   
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Com característica central fraca ao comportamento alimentar em ambiente 

doméstico estão as comidas e alimentos habitualmente consumidos pela família, 

aparecendo em 11 relatos.  

Apesar de alguns relatos englobarem alimentos de preparo rápido e consumo 

prático como miojo, iogurte e bolacha, o que dominou os discursos foram alimentos 

tradicionalmente brasileiros como a combinação do arroz com feijão (“em casa é o 

tradicional. Arroz, feijão e carne”, Simone), a farofa (“não pode faltar”, Renata), 

pipoca e o pão (“pipoca não pode faltar em casa de jeito nenhum, nem pão”, Clara). 

As hortaliças, de forma geral, não tiveram presença marcante nos relatos, já as 

frutas, foram muito lembradas (“pode faltar o que for, mas a fruta tem que ter”, 

Tamires). 

Barbosa (2007) realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares 

brasileiros a partir das declarações dos consumidores, sob a ótica da população 

estudada e priorizando os aspectos valorativos e atitudinais permeados nas práticas 

alimentares. Dessa forma, os dados sinalizaram que apesar de existirem variações, 

a presença clara de hábitos alimentares compartilhados e socialmente sancionados 

pela população brasileira urbana, tanto no que concerne ao conteúdo das refeições 

como nas atitudes em relação a elas, transcendem tanto a renda, como os gêneros, 

as regiões e as faixas etárias.  

Além disso, a autora também constatou algumas dimensões específicas do 

comer no Brasil como a prática de misturar vários estilos culinários em uma mesma 

refeição; o hábito das pessoas colocarem, ao mesmo tempo, diferentes tipos de 

comida no prato, mantendo-os separados em pequenos montes e deixando que a 

combinação se processe no interior da boca, com exceção da cozinha regional ou 

típica, como é o caso do feijão tropeiro, do baião-de-dois, do cozido ou do mexido 

(arroz, feijão, ovo, farinha, restos de feijoada). Outra característica é a presença 

durante a semana de, pelo menos, duas refeições quentes ao dia, como o almoço e 

o jantar, compostas por comidas de “panela”, “de sal” ou de “gordura”, e de diversos 

pratos que empregam técnicas de cocção distintas e ainda uma informalidade à 

mesa com ausência de hierarquia no servir e na composição da mesma (BARBOSA, 

2007).  

Para a autora, a escolha alimentar dos cardápios semanais se dá 

principalmente a partir da praticidade e do imediatismo. Em contrapartida, durante o 
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final de semana ocorre uma inversão para um certo planejamento e o atendimento 

maior das preferências individuais. Durante a semana predomina uma lógica de 

contenção de despesas. Reaproveitam-se os restos dos pratos e de partes da 

refeição. O que sobrou do almoço pode ser esquentado no jantar e vice-versa. Já a 

rotina e variedade, encontram-se na raiz da maior parte das reclamações sobre a 

comida durante a semana, pois para a dona de casa, o desafio é variar dentro do 

conhecido, sem gastar muito, ao mesmo tempo em que atende os critérios de uma 

comida saudável e as preferências dos membros do grupo doméstico (BARBOSA, 

2007). 

A pluralidade do consumo alimentar dessas participantes pode ser percebida 

através de alguns relatos que manifestam a criatividade dessas mulheres em 

adaptar suas preparações cotidianas com os alimentos que tem disponível, evitando 

ao máximo o desperdício e muitas vezes incluindo preparações típicas de suas 

origens, como pode ser observado no trecho abaixo.  

“eu me viro muito bem. O que você quiser eu faço. Não aprendi a 
inventar muito por que sempre lá no sertãozão a nossa cozinha era 
pobre de muita coisa, mas o que tem na geladeira eu vou e vou 
fazendo uma mistura ali. Esses dias mesmo, tinha um pedacinho de 
linguiça, um pedacinho de frango e fui fazendo. Nenhum dava para o 
jantar. Eu fui fazendo, joguei umas cabecinhas de brócolis dentro. Aí 
minha irmã “mas o que é isso?”. Eu falei “é o que tem para hoje, minha 
filha. Esse mexidinho”. E estava muito gostoso! Fome eu não passo 
não. Se tem alguma coisinha na geladeira eu vou misturando e pronto 
(...) Tem várias que faço! O andu, que a gente faz a farofa com farinha. 
É um outro feijão redondinho, uma bolinha. A farofa daquilo é uma 
delícia (...) Eu asso coxa de frango no forno a lenha e nossa! Fica 
muito bom. Na casa da minha irmã tem forno a lenha, mas só eu uso. 
Se eu não ponhar fogo, ninguém põe. Meu cunhado chegou ontem 
com umas tilápia desse tamanho assim e pediu para eu assar para o 
dia seguinte. Faço tudo isso no forno a lenha (...) eu gosto muito de 
fava. Isso é vindo da Bahia. Eu fiz na janta de ontem sopa de banana 
verde, que é muito bom e fiz a fava com um pouquinho de farinha de 
mandioca e refoguei uma carninha no molho. Menina! Sobrou um 
pouquinho para a janta de ontem. Hoje a Jéssica já falou “mãe, eu 
quero a fava!”. Aí colocamos arroz, sopa de banana, a fava e misturei 
com o caldinho da carne e pronto estava uma delicinha! (...) tipo um 
purê. Cozinho a banana verde sem a casca como se fosse uma 
abóbora, em cubinhos e dou uma refogada. Tem que lavar umas 2, 3 
vezes esfregando a mão para não pegar. A mãozinha fica preta. Aqui 
ó. Por isso a minha está assim.” (Cláudia) 
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Apesar de sua simplicidade e do desafio que é superar sua condição 

financeira restrita, é notório o carinho, a dedicação e o prazer que essa mãe imprime 

em sua prática culinária e no cuidado de sua filha.  

Merece destaque, ainda que tenha sido mencionada por apenas 2 das 

participantes, o hábito de consumir sobras e aparas de vegetais como a rama da 

cenoura, as folhas do brócolis e da beterraba, como no caso de Tamires: 

“eu vou na feira a turma não pega. Eu compro brócolis e peço dá para 
vocês me dar umas folhinhas. Eu fiz esses dias refogado. É igual a 
couve. A beterraba, eu pego e faço bolinho e eles comem bolinho da 
folha e a turma pega e joga fora.” (Tamires) 
 

O aproveitamento das partes usualmente desprezadas de verduras e frutas 

tem tanto importância econômica, quanto nutricional. Através da utilização de todas 

as partes dos alimentos, se diminui o desperdício e enriquece a alimentação por 

incrementar a culinária diária, além de agregar mais nutrientes as refeições, pois 

talos e folhas podem ser mais nutritivos do que a parte nobre do vegetal (STORCK 

et al, 2013). Além do fator economia, utilizar o alimento em sua totalidade significa 

usar os recursos disponíveis sem desperdício, reciclar, respeitar a natureza e 

alimentar-se bem (OLIVEIRA et al, 2009). Entretanto, as informações do valor 

nutricional dos alimentos originados da agricultura são escassas e sua utilização 

pequena, gerando baixo aproveitamento do alimento e desperdício de partes 

consumíveis (GONDIM et al, 2005).  

Já com tendência periférica à subcategoria, considerou-se as técnicas 

utilizadas para o planejamento e a realização das compras dos alimentos que 

perfizeram 9 relatos dentro do total da amostra. 

Os segmentos relacionados a esse aspecto exemplificam o objetivo maior 

desses familiares ao planejar suas compras, a economia. Seja nas compras 

realizadas nos mercados, nos sacolões ou na feira, a aquisição dos alimentos é por 

oportunidade, isto é, leva-se para casa o que está com melhor preço naquele dia. 

Dessa forma, o hábito de realizar a feira próximo do horário de seu término, período 

conhecido com o nome de xepa, é uma prática unanime na amostra estudada. Ainda 

condizente com a necessidade de poupar recursos financeiros, as doações, de 

familiares ou de banco de alimentos, também se fez presente nos relatos, como se 

observa no relato abaixo. 
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“lá onde eu trabalho, a gente recebe muita doação, então quando 
chega eu acabo levando o suficiente para aquela semana. Vêm frutas, 
verduras. Sempre chega. A prefeitura manda do banco de alimentos e 
vai distribuindo para os CRAS para entregar para as comunidades (...) 
eu vou pegando. Vai acabando e eu vou comprando conforme a grana 
vai dando. E também recebo muita ajuda da minha família. Dos meus 
irmãos e irmã. Eles sempre trazem alguma coisa. Ultimamente não 
estou indo muito no mercado fazer despesa. Antes eu ia, por que está 
um pouquinho difícil. Estou só comprando o que está mais em falta. E 
na feira eu vou de domingo, não todos, mas um sim outro não. No meu 
caminho de volta do serviço tem uma banca de verduras e frutas e aí 
vou levando (...) eu vou no fim da feira e acho muita coisa bonita (...) no 
meu caso não é nem tipo de gostar, é por que é bem mais em conta 
mesmo. Encontro bastante coisa boa. Quando vou no começo da feira 
por que não vou poder ir mais tarde, nossa! Enquanto eu trago 3 
mamãos, mais para o final consigo trazer 5, 6. Uma dúzia de laranja, 
eu traria 2 ou 3 dúzias pelo mesmo valor.” (Carolina) 

  
A feira livre representa uma das formas mais antigas de comercialização de 

produtos agrícolas e mesmo com o crescimento de outros canais de comercialização 

ainda hoje, a feira desempenha um papel fundamental. Algumas peculiaridades 

fazem das feiras livres um ambiente de comercialização singular, que atrai muitos 

consumidores até os dias de hoje. Dentre elas, a oferta de produtos diferenciados e 

as relações de amizade e confiança estabelecidas entre vendedores e compradores 

ao longo do tradicional ato de “fazer a feira” (MOREL; REZENDE; SETTE, 2015).  

A valorização do espaço da feira se dá além de ser um espaço de 

comercialização. Ela pode ser avaliada também pelo seu conteúdo subjetivo, pois 

torna-se um espaço onde tudo acontece ao mesmo tempo e onde tipos diferentes se 

encontram e as diferenças sociais e culturais aparentemente, desaparecem. Trata-

se de uma forma de o indivíduo se apresentar na sociedade através de encontros, 

conversas, articulações, diversão e, por meio da refeição, intermediar suas relações 

sociais através de uma socialidade própria, feita de trocas várias que transcendem à 

troca mercantil (ARRUDA; ABONIZIO, 2016). 

As feiras livres, mais que espaços de comércio, são locais que representam a 

dinâmica de uma sociedade em determinado momento, pois demonstram a 

produção local e a circulação de mercadorias. Além disso, as feiras são espaços 

ricos culturalmente e comunicam sobre a condição social daquela região, uma vez 

que, acabam se situando afastadas dos setores mais abastados das cidades, 

servindo mais frequentemente as camadas mais populares, nas áreas periféricas. A 
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conotação da feira de rua para seus usuários, conforme observou Minnaert (2008) 

em uma etnografia realizada em uma feira de rua em Salvador, vai desde a imagem 

de um lugar pobre e desvalorizado socialmente, até um local onde há produtos 

frescos e limpos, com mais variedade e preços accessíveis, nas palavras de seus 

próprios usuários. De certa forma, a pesquisadora pôde observar resistência por 

parte desses atores em afirmar que compravam na feira. Isso denota a posição 

negativa da feira dentro do imaginário social de sua freguesia, sendo que, para eles, 

assumir que se compra neste local, significaria desvalorizá-los socialmente diante 

dos simbolismos de lugar pobre e de indivíduos sem valor social. 

Mais uma vez, o domínio do planejamento das compras e a realização delas, 

foi de caráter feminino, como se oberva no relato de Clara, pois mesmo 

acompanhada por seu marido, ainda assim detém de maneira não declarada a 

responsabilidade por fazer uma lista prévia e comparar valores.  

“Eu vou anotando em um papel conforme vai acabando e a pressão 
também é grande em dia de mercado. Eu vou a cada dois meses no 
Assai. Eu acho que o estresse é bem grande para ir todo mês ou toda 
semana. Meu marido adora mercado, mas é muito estressado, então 
eu faço a listinha aí sempre vou no Assai fazer pesquisa de preço e no 
Atacadão. Vou em dois mercados. Se eu estaciono o carro no Assai, 
eu vou no Atacadão pesquisar o preço, anoto e vou para o Assaí. O 
que tiver com valor melhor eu pego no Assai. Aí, sai com o carro no 
Atacadão e compro o que faltou. É sempre assim doutora, gera uma 
economia, mas eu tenho que acompanhar (...) ele vai junto. Esse é o 
estresse! Se eu fosse sozinha, estava bem. Detalhe ele não anota 
nada (...) açougue, eu vou sozinha. Às vezes ele vai junto, mas é difícil. 
Feira eu sempre vou sozinha, também, mesmo ele estando em casa.” 
(Clara) 
 

Para Romanelli (2006), as mulheres ocupam uma posição fundamental na 

alimentação da família por vários motivos. Elas controlam, se não o orçamento 

doméstico, pelo menos as compras de alimentos, seu processamento, socializam os 

filhos para aceitá-los e distribuem a comida entre os componentes da família. Além 

disso, por terem maior acesso do que os homens a informações acerca da 

alimentação, provenientes de várias fontes, são importantes mediadoras entre 

universos nos quais predominam regras alimentares diversificadas e podem ser 

agentes transformadores dos hábitos alimentares familiares. 

Por fim, também com tendência periférica à subcategoria do comportamento 

alimentar familiar em ambiente doméstico, estão os 8 relatos que falam sobre o 
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momento das refeições em casa. Destes familiares que abordaram o momento das 

refeições, 100% elucidaram em seus relatos o valor dado ao comer compartilhado, 

sempre que possível, com os membros da família.  

O papel social e agregador do ato da comensalidade demonstra o importante 

encontro e interação entre os familiares que muitas vezes ficaram distantes uns dos 

outros ao longo do dia inteiro. Tal comportamento pode ser observado no relato de 

Simone, que ao voltar do trabalho, faz questão de realizar o jantar com sua filha e 

sua mãe, com quem reside. 

“Quando está nós 3 juntas a gente senta na mesa, conversa aí ela quer 
me contar o que aconteceu no dia, quem foi em casa, quem não foi. No 
final de semana é a mesma coisa, mas geralmente meu irmão e minha 
cunhada estão com a gente.” (Simone) 

 
Alguns depoimentos dos grupos focais reafirmam a importância da reunião 

familiar no jantar como um momento da família se encontrar e de estar unida, dos 

pais saberem sobre os filhos, e dos laços familiares e da comensalidade serem 

reafirmados, conforme se nota no próximo relato.  

“Jantamos sempre juntos (...) O almoço geralmente, agora que eu tô 
em casa, tô almoçando quase sempre com a Sara. Senão, almoça 
separado, cada um num canto, né? Ele almoça no serviço“ (Renata) 

 
Este fato, também já observado por Barbosa (2007) em estudo onde o jantar 

foi considerado a refeição que mais reúne a família (70%) por ser considerada a 

mais relaxante e aquela em que as pessoas têm mais tempo para comer com calma, 

semelhante a situação de Cláudia: 

“no jantar para mim é bem melhor. No almoço é aquela correria. 
Arruma um. Arruma outro para poder ir para escola. Então não dá para 
sentar todo mundo de boa, as 3 crianças, meus sobrinhos e minha filha 
para comer. É uma correria. Na janta, ela mesma coloca a comidinha 
dela, mas no almoço que vai para escola não tem como fazer isso.” 
(Cláudia) 
 

 O comportamento alimentar do homem vai além do caráter biológico devido à 

comensalidade, ou seja, devido à função social das refeições. Conviver à mesa 

envolve não somente os padrões alimentares ou o quê se come, mas 

principalmente, como se come, por isso o compartilhamento das refeições em família 

é frequentemente relacionado à garantia de um bom estado nutricional, relacional e 

melhor qualidade de vida, principalmente entre jovens (MOREIRA, 2010). 
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2) Em situações de lazer 

 

Nessa segunda e última subcategoria dos comportamentos alimentares 

familiares serão apresentadas suas características e modos de organização quando 

em situações de lazer que envolve o convívio com o alimento. 

O lazer pode ser entendido como “um conjunto de ocupações às quais o 

indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 

recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação 

desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora” 

(REQUIXA, 1976, p. 33). Pode ser ainda, um campo de manifestações e vivências 

culturais, conforme complementado por Gomes (2004).  

Quando se elege uma prática de lazer, na verdade, a escolha se refere a 

experiências que nos sejam agradáveis e mais adequadas ao uso de nosso tempo 

livre. A escolha de uma determinada vivência alcança não somente benefícios 

biológicos, mas interfere também em outros determinantes sociais, que certamente, 

desencadearão resultados na manutenção da saúde como um todo (BATISTA; 

RIBEIRO; JUNIOR, 2012). 

Além de sua função biológica, o comer é umas das categorias de lazer e 

entretenimento, uma vez que, se relaciona com a vontade de interagir socialmente. 

Trata-se de uma forma de o indivíduo se apresentar na sociedade e, por meio da 

refeição, intermediar suas relações sociais (HECK, 2004). 

Foram inclusas nessa subcategoria, comportamentos alimentares em 

situações de lazer associados desde (a) as atitudes dos familiares; (b) ao que se 

come nos passeios; até (c) ao que se come nos encontros de família.  

Considerou-se enquanto aspecto central forte da temática, às atitudes dos 

familiares em situações de lazer, perfazendo um total de 11 relatos a esse respeito. 

As passagens ilustram algumas das técnicas utilizadas pelos familiares em 

situações de lazer que vão desde não controlar a ingestão alimentar da criança, até 

controles mais rigorosos, como evitar frequentar situações sociais que envolvam 

fartura de alimentos, como em festas. Tal situação, mencionada por apenas uma 

participante, segue logo abaixo: 

 “Eu já deixei de ir em muito aniversário (...) Não vou por que eu sei 
que a Jéssica vai passar dos limites (...) Já recusei muito (...) Então 
muita das vezes eu não vou por que eu sei que se eu vou, não vou 
conseguir segurar ela, então é melhor ficar em casa (...) eu já combino 
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com ela em casa “olha, pode comer um de cada. Não é para ficar 
comendo muito” e é isso. Quando vou nas festinhas, eu já aviso para 
ela para não tá comendo muito. Mas isso é muito difícil eu ir em uma 
festinha (...) lá na Bahia passa dos limites por que a vó não deixa eu 
falar (...) é carninha de porco, é isso, é aquilo. “Ai menina é uma vez no 
ano. Deixa comer” (...) Eu não deixo passar por que muitas vezes ela 
passa do limite aí eu dô um alerta por que tenho medo.” (Cláudia) 
 

Em alguns relatos, o controle envolveu postergar a ida em restaurantes de 

fast-food dando desculpas para a criança como, “a mãe tá sem dinheiro (...) você 

quer o brinquedinho, eu arrumo um (...) vai estar cheio” (Clara), ou ainda, através de 

moderação quantitativa dos alimentos ingeridos, como “agora pronto”, “só esse” ou 

“pode comer um de cada” (Ana, Beatriz e Cláudia, respectivamente). 

Situação semelhante quanto ao conversar e negociar com a criança, também 

pode ser observada em um estudo que visou identificar os comportamentos e 

sentimentos presentes em crianças com obesidade na faixa etária entre 4 a 7 anos, 

bem como, em suas mães. Foram identificados 3 tipos de comportamentos 

apresentados pelas mães em situações de almoços dominicais e nas festas de 

aniversário, sendo: brigar, consolar ou conversar, sendo este último o 

comportamento que obteve maior ocorrência entre as participantes do estudo 

(WILHELM; LIMA; SCHIRMER, 2007). 

Dessas 11 mães que comentaram sobre suas atitudes em situações de lazer, 

5 relatam não ter que controlar a ingestão alimentar das crianças, pois em geral, ao 

se distrair e brincar com outras crianças, elas acabam mudando o foco de sua 

atenção e comendo muito pouco, o que por vezes também se mostrou como uma 

preocupação para essas familiares. Entretanto, segundo seus relatos, é perceptível 

a diferença no comportamento alimentar da criança em eventos onde não tem outras 

crianças para entretê-las, como se percebe no relato de Rita.  

“Eu deixo. Por que eu também vou no embalo. Como mesmo. Tudo 
que vejo pela frente. E também acabo me distraindo e nem prestando 
muita atenção nela. Nem percebo. Não fico muito em cima (...) 
Domingo fomos em uma festinha. A Gabi não comeu nada. Por que 
quando ela está com outra criança ela não quer saber de comer. Ela 
quer brincar. Ela não come nada. Nem o bolo. Para não dizer que foi 
nada, ela comeu um chiclete. Para ela acabou. E sempre é assim. 
Pode ser festa em casa, em qualquer lugar. Eu que fico “toma um 
refrigerante. Toma uma água”. “Não, mãe”. O negócio dela é se distrair 
com as crianças. Agora, quando ela fica sozinha, o bicho pega. Se é 
um encontro com mais adultos, aí ela quer comer. Igual assim, Natal e 
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Ano Novo, lá em casa é mais adultos.Só tem uma sobrinha de 1 
aninho. Aí ela quer comer.” (Rita) 

 
Assim como Rita, Renata também conta não controlar a ingestão de sua filha 

em momentos de lazer, pois considera que “se for para comer besteira, a gente 

come a vontade, o que tiver fácil. Não fico regulando assim”.  

Outra situação onde também foi observado o não controle das familiares 

sobre o que a criança ingere, foi nos casos de crianças muito seletivas e que não se 

interessam pelas preparações culinárias habitualmente servidas em festas, como 

pode ser percebido quando Clara conta que sua filha “não é muito de comer (...) Não 

precisa ficar em cima (...) é mais seletiva” ou ainda no caso de Tamires, pois seu 

filho “só come coisa quente, então é muito difícil. Eu vou nas festas e tudo é frio”. 

Ao longo desses relatos, é possível observar os diferentes simbolismos e 

composições do lazer conforme preconizado por Souza (2007). Para a autora, o 

lazer é um fenômeno que pressupõe a busca pelo prazer e representa uma 

importante dimensão da vida humana como  espaço e tempo de expressão, de 

realização, de produção de cultura e de construção subjetiva através da vivência 

lúdica de diferentes conteúdos, mobilizada pelo desejo e permeada pelos sentidos 

de liberdade, autonomia, criatividade e prazer, coletivamente construídos, 

influenciados e limitados por aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos. 

Com característica periférica, estão as descrições do se come nos passeios. 

Das participantes do estudo, 3 relataram como são essas situações em suas 

famílias. 

Os dois segmentos abaixo exteriorizam situações opostas, porém 

complementares. Opostas, no sentido de que a liberdade de escolha usufruída em 

uma das situações, na escolha do restaurante de fast-food, não é observada na 

outra, onde a mãe leva de casa a maioria dos alimentos para serem consumidos 

durante o passeio. Entretanto, apesar de suas divergências, é notório a valorização 

e o gosto pelo alimento com características caseiras, seja em sua elaboração ou na 

semelhança do que normalmente é consumido em casa.  

 
 “quando eu vou e, parques eu sempre levo um pão de forma, tento 
passar alguma coisa que ela gosta, requeijão, uma manteiga. Quando 
eu tenho um queijo branco, eu coloco, um queijo quente com a 
mussarela. Aí eu procuro levar uma bolacha salgada, uma de maisena. 
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Sempre levo uma recheada, mas abro sempre a de maisena. Aí ela 
come uma, duas. Levo sempre um suco, água.” (Clara) 

“quando a gente come fora, cada um escolhe o seu. Tem vezes que 
minha mãe fala “hoje nós vamos comer arroz e feijão” aí a gente senta 
e come arroz e feijão (...) mas é sempre assim “Gabi, escolhe o seu.”. 
Aí eu escolho o meu (...) é mais o A Parmegiana, alguma coisa assim. 
Ela pede o arroz e feijão com salada e uma misturinha (...) quando eu 
não vou com ela aí vou de lanche, Burguer King, Mc Donalds. E assim 
vai (...) minha mãe vai mais nesse aí “A Parmegiana” que te falei (...) 
eu sou a que prefere o lanche.” (Rita) 

 
Na pesquisa de Garcia (1997) a comida de casa é identificada com adjetivos 

associados ao âmbito afetivo e pela segurança de conhecer sua origem, assim como 

reconhecido por Tamires e demonstrado na passagem a seguir.  

“Tudo que eles querem lá fora, eu faço em casa (...) lá no aquário 
vende um monte de tranqueira para você comer. Vende cachorro, 
vende planta, vende de tudo. Só que eu levava uma cestinha, uma 
cestinha com fruta (...) e também levava lanche que eu gosto de fazer. 
Um patê e colocava no pão de forma e levava. Aí se queria comer um 
churrasquinho podia pegar (...) Por que a gente saía e eu queria levar 
as coisas porque eu acho assim, você em casa, você já sabe como que 
é feito.” (Tamires) 

 
Quando o comer deixa de ter apenas a sua função biológica óbvia, de 

nutrição para sobreviver, e entra para a categoria de lazer e entretenimento, passa 

também a ser indicador de status e classe social, classificando e distinguindo gostos 

culinários. Sair de casa para comer demonstra uma vontade de interagir socialmente 

antes de significar a necessidade de se alimentar. Trata-se de uma forma de o 

indivíduo se apresentar na sociedade e, por meio da refeição, intermediar suas 

relações sociais (HECK, 2004). 

Em suas observações de campo Collaço (2004) averiguou que a crescente 

possibilidade de se fazer refeições fora de casa, especialmente nas praças de 

alimentação, em grande parte devido ao ritmo de vida urbano que trazem novas 

possibilidades de interpretação do comer revelando estratégias variadas que dão ao 

comer meios de permanecer próximo de uma concepção ideal, mesmo frente a toda 

a diversidade presente nesses locais. Dentre as diversas motivações dos comensais 

e suas representações do comer, imagens da casa e da rua não deixam de ser 

conjugadas, a fim de orientar as práticas alimentares dos indivíduos. As praças de 

alimentação, servindo aos integrantes de uma classe média urbana, tornaram-se 

espaços flexíveis, práticos e acessíveis para as refeições, orientados pelo viés da 
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diversidade e da variedade, tanto em momentos de lazer com a família, quanto nas 

pausas para alimentação durante o dia de trabalho ou de estudo.  

Para finalizar, considerou-se também com característica periférica, o que se 

come nos encontros de família. Fizeram menção a essas situações 3 familiares, 

entretanto, 2 delas são da mesma família, manifestando um hábito compartilhado.  

Percebe-se nesses fragmentos dos discursos dos sujeitos que os encontros 

de família envolvem de forma geral uma grande variedade de alimentos preparados 

em ambiente doméstico. No caso de Clara, a motivação apresentada para tal prática 

foi econômica: “Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre fez isso por causa 

do bolso, não dava para a gente comer em fast-food todo final de semana ou pedir 

uma pizza (...) então minha mãe faz o disco de pizza, fogazza ela sempre fez”. 

Enquanto que, para Sofia, este hábito relaciona-se ao prazer pelo fazer: “Se tem 

uma reunião, eu que levo o bolo, levo salgado, levo alguma coisa, né? (...) minha 

mãe faleceu então todas as reuniões, Natal, Ano Novo, Páscoa, é tudo na minha 

casa”.  

Além disso, compreende-se que estes relatos exprimem que a elaboração 

desses pratos vai além do simples ato de cozinhar, uma vez que, envolve o 

compartilhamento dessa atividade com outros membros da família, tornando tanto o 

encontro, quanto os preparativos, momentos de intenso valor afetivo, social e 

cultural, assim como pode ser exemplificado na fala de Sofia: “Eu faço a massa da 

pizza em casa. Quando falo de fazer pizza, saem 8 pizzas em casa. Eu faço a 

massa e deixo os filhos recheando”. 

Collaço (2004) defende que quando um alimento é preparado em casa, nota-

se uma participação maior de "alguém", e o alimento se destina ao consumo 

específico dos membros familiares, reforçando os vínculos ali existentes. A casa é o 

lugar da segurança, do conhecido. Além disso, a casa é o lugar da memória, das 

origens, do reconhecimento e do carinho. É a partir do espaço doméstico que se 

constrói referências que serão utilizadas, no decorrer da vida, para dar sentido a 

inúmeras atividades, entre elas o comer, e permitindo a expressão de uma certa 

identidade individual formulada a partir desse espaço.  

Isso posto, conhecer as representações simbólicas e os costumes envolvidos 

na alimentação aponta para a compreensão de como se dá o elo de embricamento 
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de questões socioculturais e psicológicas consagradas no ato de alimentar-se 

(GARCIA, 1997). 

Em seu amplo estudo sobre o hábito alimentar brasileiro, Barbosa (2007) 

percebeu que a díade prazer/sabor, são fundamentais no fim de semana, período 

em que a quantidade e a qualidade da ingesta aumentam, incluem-se a sobremesa 

e o refrigerante na refeição. Além disso, o cardápio sofre mudanças para maior 

variedade, sabor e extravagância relacionada à confecção de novas receitas e a 

comer muito lanche, salgadinhos e pizzas, segundo 68% da amostra estudada. 

Quando em datas especiais, essa proporção chega a 74% da amostra e as 

alterações são a presença de uma maior variedade de pratos, comidas mais 

elaborados, alimentos mais sofisticados e novas receitas. No fim de semana a 

economia dá lugar a uma maior liberalização, toda via, a lógica que predomina na 

escolha do cardápio é a variação mesmo que entorno do conhecido, como a 

“tradicional” macarronada, churrasco, salpicão, carne assada, salada de maionese, 

galinha assada e nhoque, entre outros. 

 Esse mesmo mecanismo de apreciar preparações que são consideradas 

prazerosas e saborosas nos momentos de lazer também pôde ser observado 

através do relato de Márcia, filha de Sofia, quando ela conta que sua mãe “faz bolo, 

hambúrguer, cachorro quente e pizza para as reuniões em casa”.  

Segundo aponta Arruda e Abonizio (2016), durante o final de semana existe 

mais liberdade nas escolhas alimentares, divergindo da rigidez no cardápio durante 

a semana. Durante a semana, os jovens e as crianças se submetem às escolhas 

dos pais, porém, durante os finais de semana, eles comem o que gostam, na 

quantidade que desejam. Apesar do almoço tradicional dificilmente ser substituído 

por salgados ou sanduíches, mesmo nos finais de semana, o mesmo não acontece 

com os lanches, que nos finais de semana passam a incluir os salgados, 

refrigerantes, entre outros, substituindo o jantar.  

Mesmo nos momentos de lazer e descontração, a análise da prática alimentar 

também deve envolver os usos e modos de consumo dos alimentos, isto é, a 

seleção e as escolhas, quem consome, como são adquiridos e preparados, quando 

e por quem são consumidos, ocasiões e adequações de consumo, juntamente com 

regras, valores, normas, crenças e significados que acompanham o consumo 

alimentar, sempre carregados culturalmente (CANESQUI, 2005). 
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4.3 INTER-RELAÇÕES ENTRE OS RESULTADOS 

 

 

Concluída a fase de apresentação e discussão dos resultados, bem como, de 

relacioná-los com a literatura, considero importante identificar inter-relações entre 

esses resultados. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a frequência de 

aparição dos relatos não necessariamente indica seu grau de importância no 

processo de compreensão das vivências familiares em relação à obesidade infantil e 

ao aconselhamento nutricional. Entretanto, pensar nas relações existentes entre as 

categorias de sentido pode colaborar com a melhor compreensão das experiências 

dessas famílias.  

O que sobressai a todos os resultados é o quanto cada vivência e cada 

sentimento relatados são singulares. O contexto nos qual as experiências emergiram 

por vezes teve semelhanças, mas as maneiras e situações que são expressas, são 

diversas e frequentemente muito diferentes entre si. Muito provavelmente isso se 

deve às diferentes histórias de vida e diferentes instrumentos que cada indivíduo, ou 

que cada família, conta para lidar com situações relativas ao comportamento 

alimentar de suas crianças. 

As mulheres, especialmente as mães, mas também as avós, ocuparam 

posição de destaque nessa pesquisa como figuras centrais na provisão dos 

cuidados às suas famílias. Tal destaque não se deve apenas ao fato de a amostra 

ter compreendido apenas o gênero feminino, mas principalmente, por que elas se 

mostraram atuantes e envolvidas em todos os aspectos da dinâmica de vida familiar. 

Tanto nas famílias monoparentais maternas, quanto nas nucleares, são as mulheres 

que acompanham as crianças nos cuidados de saúde, participam das atividades 

escolares, organizam a casa, realizam o controle dos recursos financeiros da família, 

oferecem suporte emocional, vínculo familiar, manejam conflitos, cuidam da 

alimentação da família e perpetuam as tradições familiares. Além disso, são as 

mulheres que vivenciam a angústia da mediação entre o que entendem por cuidado 

e afeto, e as práticas alimentares recomendadas.  

Nesse sentido, a voz dada a essas mulheres ecoou também certo tipo de 

solidão experienciada por muitas delas, devido ao pouco compartilhamento de 

responsabilidades, falta de apoio e de reconhecimento, em seu núcleo familiar mais 
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íntimo. Interessante observar que neste estudo a composição de suas principais 

redes de apoio, em sua maioria, contemplam outras mulheres.  

Observou-se, ainda, que essa centralidade na figura materna produz marcas 

e registros em seus filhos e compõem o imaginário infantil. Os relatos indicaram que 

este imaginário pode ser expressado por comportamentos alimentares, por 

sentimentos, e, até mesmo, pela influência na imagem corporal e nas insatisfações 

com esta.  

Adicionalmente, a figura materna esteve muito ligada às memórias de infância 

como principal figura de cuidado e organização da vida familiar, valores transmitidos 

de forma geracional. As lembranças que emergiram das práticas maternas na 

provisão de alimentos, mostrou o quanto os sabores e saberes culinários como via 

de zelo e dedicação aprendidos na infância vem se repetindo na geração posterior 

sendo replicado por essas mulheres, hoje mães ou avós, que possuem esse mesmo 

papel central em suas famílias. 

O elo entre alimento e afeto também perpassou diversos aspectos abordados 

sobre as vivências familiares. No consumo, o alimento assumiu significado 

acalentador diante de inseguranças e medos ou ainda pôde ser uma forma de 

comunicar sentimentos. Já a oferta e o preparo do alimento estiveram vinculados à 

demonstração de afetividade e de cuidados emocionalmente gratificantes. 

As práticas culinárias, tanto cotidianas, quanto de lazer, demonstraram 

valorização da culinária nacional e regional, resgate de tradições familiares, mas 

também apresentaram um viés socioeconômico. A elaboração de preparações 

culinárias caseiras foi um arranjo utilizado para poupar recursos financeiros e 

possibilitar a inserção cultural dessas famílias em passeios, a manutenção dos 

encontros tradicionais de família e o aproveitamento total de todos os ingredientes 

alimentícios disponíveis no domicílio, de maneira criativa, a fim de evitar o 

desperdício. 

Ao retomar as lembranças de infância surge um sentimento enaltecedor da 

vida no campo, na medida em que constatam não experimentar mais da mesma 

segurança e liberdade usufruídas, seja nas possibilidades de lazer, de convívio e até 

de escolhas alimentares. Enquanto suas famílias cultivavam horfrutis e bastava 

colhê-las diretamente do pé, hoje essas mulheres se vêm obrigadas a pensar suas 

compras de maneira mais econômica possível.  
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Ao olhar para traz, elas também perceberam o quanto a atual maior 

disponibilidade e acessibilidade aos alimentos ultraprocessados veio a contribuir 

com a piora dos hábitos alimentares da população. Essa percepção talvez seja o 

meio pelo qual a redução no consumo dessa categoria de alimentos tenha sido a 

principal mudança conquistada nas práticas alimentares de suas famílias.  

Ainda relacionado às lembranças da infância, em contraposição com a vida 

atual, foi abordado também a queda da qualidade da merenda escolar. Onde nas 

suas lembranças eram oferecidas refeições completas à base de arroz e feijão, hoje 

são os lanches com embutidos e sucos artificiais que ganham espaço. 

A escola que deveria ser um ambiente agregador e fomentador de saúde, 

palco para que a criança se sinta mais valorizada e possa testar sentimentos, e 

ainda, onde também se constrói a autoimagem corporal, vem propagando o discurso 

adoecedor com solicitação de diagnósticos e relatórios médicos e nutricionais que 

justifiquem uma alteração da oferta da merenda escolar. Além disso, essa postura 

escolar acaba por colaborar com uma estereotipação de uma alimentação mais 

saudável, podendo contribuir com a manifestação de resistências alimentares 

infantis. Assim, a escola acaba por cumprir um papel completamente oposto, 

gerando sentimento de exclusão, de inferioridade e de adoecimento que pode 

contribuir com a insatisfação com a imagem corporal infantil. 

A insatisfação infantil com sua autoimagem corporal, identificada pelos 

familiares, demonstrou forte relação com a idealização de padrões de beleza que 

são relacionados ao belo, moderno e ao sucesso. As práticas de embelezamento 

propagadas pela mídia e pelas forças de mercado acabam por colaborar com 

atitudes de rigidez alimentar devido atribuição de valor negativo à alguns alimentos.  

Para finalizar, outra importante conexão que se destaca é a maneira como 

cada indivíduo lida com o papel desempenhado pelo profissional nutricionista. 

Enquanto alguns momentos de encontros e trocas podem ser construtivos e 

colaborar com a prática de escolhas alimentares mais saudáveis, em outros, eles 

podem assumir papel de vigilância e culpabilização. De certa forma, a cascata de 

reverberações internas que essas conversas com a nutricionista podem causar em 

cada indivíduo, não depende integralmente da abordagem profissional, uma vez que 

passa por construções da subjetividade. Todavia, a postura profissional pode mitigar 

ou potencializar o lugar de poder e de saber científico ocupado por ele, o que será 
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determinante na formação de vínculo, na primeira opção, ou de um abismo entre 

profissional e paciente, na segunda opção. Além disso, valorizar as condições de 

vida e suas multiplicidades de formas de viver possibilita que os indivíduos se 

apropriem das informações que façam sentido para eles, e ainda, a busca de 

alternativas que viabilizem a superação de dificuldades. De forma oposta, 

desconsiderar as vivências de cada indivíduo, pode levar apenas ao entendimento 

de sua condição orgânica de maneira a perpetuar tendências modeladoras de 

comportamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como objetivo descrever, interpretar e compreender as 

vivências familiares relativas ao processo de aconselhamento nutricional para 

crianças com obesidade infantil a partir de um olhar mais amplo aos 

comportamentos alimentares e de uma aproximação do contexto sociocultural das 

famílias. 

A amostra estudada foi composta em 100% de mulheres, o que denotou um 

forte caráter de gênero, ainda acentuadamente presente na atual sociedade, no 

acolhimento dos cuidados de saúde das crianças, tanto acompanhando nas 

consultas e procedimentos de saúde, como no amparo e cuidado no cotidiano 

doméstico. Essa relação assimétrica entre os gêneros evidenciou o sentimento de 

mulheres que relatam desamparo e pouco reconhecimento diante de seus esforços 

em direção a família, como um todo. Além disso, apesar da maioria das famílias 

participantes terem composição nuclear, outras configurações familiares como a 

mononuclear materna, bem como, outros papéis familiares como as avós, também 

mereceram destaque. Estas, por sua vez, foram figuras centrais em algumas 

famílias na condução da organização da dinâmica de vida familiar e nos cuidados as 

crianças. 

Dentre os principais achados da pesquisa, extraídos das categorias de 

sentido que emergiram dos dados, estão as memórias alimentares da infância dos 

familiares. As lembranças relativas à responsabilidade materna pelo preparo das 

refeições, os encontros familiares ao redor da mesa e as preparações culinárias 

habitualmente consumidas pela família durante a infância, foram compartilhadas 

entre as participantes. A valorização da vida no campo através de lembranças sobre 

o consumo de frutas e hortaliças cultivadas pela família, além dos animais criados 

por ela, associado a contraposições feitas entre as comidas da infância e as da 

atualidade como os ultraprocessados, também afloraram a partir das memórias 

trazidas. 

Quanto as percepções familiares sobre a imagem corporal das crianças, foi 

salientada pelo grupo a sua relação com o estado nutricional das crianças, a 

implicação na disposição infantil e no receio dos familiares de que a criança sofra 
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preconceito no ambiente escolar devido sua aparência física. Ainda, pôde-se notar 

as associações feitas entre as mudanças corporais da faixa etária e um possível 

excesso de peso, além do simbolismo cultural da gordura corporal infantil como 

indicador positivo de saúde. 

No que compete a autoimagem corporal infantil, segundo construções pelos 

próprios familiares, foi notório o desejo das crianças de perder peso em resposta a 

um padrão de beleza socialmente estabelecido, desejo esse, que se mostrou 

associado a aceitabilidade social por parte dos amigos. Outro resultado observado 

foi a relação estabelecida entre a autoimagem corporal, a identificação e o 

pertencimento familiar. Essas percepções familiares acabaram por externalizar 

receios de que seus filhos, netos ou sobrinhos sofressem de alguma maneira, ou 

ainda, sentimentos negativos relacionados à reedição da obesidade vivenciada 

anteriormente na família. 

A dimensão afetiva do comportamento alimentar sobressaiu às falas 

permeada da noção de cuidado e carinho na oferta e no consumo de alimentos e 

nas partilhas familiares de tradições e prazeres a mesa. Ainda, pôde-se notar que os 

comportamentos alimentares podem comunicar sentimentos profundos das crianças 

e expressar como elas lidam com as suas emoções, além de demonstrar o quanto 

os alimentos podem assumir um papel acalentador. 

Através dos discursos dos familiares também foram compartilhadas 

manifestações infantis sobre as orientações nutricionais, tanto de contentamento na 

incorporação de novas práticas alimentares, quanto de descontentamento ligado ao 

desgosto de algum alimento específico ou devido à uma representação negativa da 

nutricionista para a criança. Paralelamente a esses aspectos, também emergiram 

manifestações que denotam uma inflexibilidade alimentar com tendência à atribuir 

valor negativo, absoluto e determinante, a alguns alimentos, por parte das crianças, 

segundo seus familiares. 

Nos relatos das mães, avó e tia participantes da amostra, referentes às 

experiências familiares após o aconselhamento nutricional, despontaram as 

dificuldades enfrentadas para conseguirem adequar algumas práticas alimentares 

como o hábito infantil de comer entre as refeições, a inadequação da alimentação 

escolar, as influências dos hábitos alimentares de alguns familiares, o costume 

infantil de comer no quarto junto de equipamentos eletrônicos, a seletividade 
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alimentar infantil, limitações financeiras e o hábito de comer em restaurantes de fast-

food. Todavia, também foram mencionadas conquistas em algumas importantes 

mudanças das práticas alimentares após o aconselhamento nutricional, tais como, a 

redução na compra e no consumo de alimentos ultraprocessados, o aumento no 

consumo de frutas e hortaliças, algumas adaptações na forma de preparo de certos 

alimentos, bem como, redução no volume dos alimentos nas refeições infantis. Além 

desses aspectos, também foi referido por parte dos familiares, suas atitudes diante 

da resistência alimentar infantil que variaram desde atitudes controladoras, de 

promoção do diálogo e encorajamento, de camuflagem e disfarce dos alimentos 

recusados, até a elaboração de preparações culinárias prediletas da criança. Ainda, 

envolvido com as experiências familiares, também emergiram sentimentos 

vivenciados acerca do manejo e aplicabilidade das orientações nutricionais relativos 

a culpa, preocupação e insegurança, falta de apoio dentro de casa e até de 

satisfação com a situação.  

 Também foi apontado pelas participantes da pesquisa as redes de apoio 

social reconhecidas por eles. Entretanto, quando presente rede de apoio, uma vez 

que sua ausência também foi mencionada, foram suportes desempenhados 

exclusivamente por outros familiares, em sua maioria mulheres, o que marca mais 

uma vez ao longo dessa pesquisa, as relações de gênero na distribuição das 

atividades domésticas e cuidados relativos às crianças. 

No tocante aos comportamentos alimentares familiares, foram reveladas 

práticas que abarcam o ambiente doméstico a respeito do preparo das refeições, 

das comidas habitualmente consumidas, da dinâmica das compras dos alimentos e 

do momento das refeições em si. Os comportamentos alimentares familiares em 

situações de lazer revelaram as atitudes, tanto das crianças quanto dos familiares, e 

os alimentos consumidos em situações de recreação e de encontros de família. 

Conclui-se assim que, para um cuidado em saúde ser justo e levar em conta 

primordialmente o indivíduo, ele deverá passar pelo reconhecimento de que as 

vivências de cada família são únicas e fundamentam a forma como as situações são 

experienciadas individualmente por elas, isto é, como sentem, compreendem, 

interpretam, constroem sentido, atribuem valor, superam dificuldades, se motivam, 

planejam, agem, e até, a maneira como se colocam diante dos que as cercam.  
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Por isso, uma proposta de ação em saúde é sempre um encontro com certo 

tipo de experiência da realidade da pessoa. Dessa forma, compreender a 

experiência vivida por ela e reconhecer sua liberdade no processo de decisão 

favorecerá a construção de uma atuação em saúde a partir do significado e da 

importância que terá para a vida e para a felicidade da pessoa, além, da conquista 

da corresponsabilidade e do livre envolvimento do participante no processo 

(SOLYMOS, 2011).  

 A trajetória de vida de um indivíduo o leva a posturas e pensamentos que 

impactam diretamente em suas atitudes e comportamentos. Por conseguinte, o 

comportamento alimentar não está à parte disso. Se a comida representa a ligação 

da pessoa com a sua história e suas memórias, sejam de alegria, tristeza, 

conquistas ou até perdas, é impossível dissociá-la da dimensão afetiva que compõe 

cada um. Falar em comida não evoca o simples ato de comer, no sentido de ingerir 

nutrientes, mas remete a momentos de encontro, e por que não dizer, de 

desencontros, as possibilidades de aquisição, a satisfação ou obrigatoriedade no 

preparo das refeições, o alimento desejado, idealizado ou ditos „necessário‟. Não se 

pode ignorar que todos esses fatores além de serem incessantemente atravessados 

por um contexto sociocultural e temporal, ainda sofrem interferência das orientações 

em saúde.  

 O referencial teórico retratado aqui, para embasar o estudo, se mostrou 

presente nos resultados e nas discussões que se seguiram. O excesso de peso na 

infância e suas repercussões psicossociais estiveram relacionados às influências 

ambientais, às questões socioeconômicas e às políticas públicas. Por sua vez, todas 

essas influências, moldam os hábitos e preferências, e assim, as escolhas 

individuais. Corroborando com a literatura, foi demosntrado aqui que para atuar na 

promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável, a responsabilidade não 

é exclusiva do setor saúde. O entendimento de que a saúde tem uma gama de 

determinações sociais, econômicas, políticas e culturais muito amplas, sinaliza que a 

falta da articulação intersetorial entre a Saúde, a Educação, a Agricultura e o 

Abastecimento e a Assistência Social não favoreceu a existência de ambientes 

realmente fomentadores de saúde e de bem-estar para as crianças e suas famílias.   

Em diversos momentos, foi salientada a importância de práticas de cuidado 

em saúde que não sejam direcionadas à normatização de como as pessoas devem 
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viver para terem melhores indicadores orgânicos de saúde, mas sim, que os 

sistemas de atenção à saúde sejam centrados no fortalecimento da autonomia dos 

indivíduos a partir da transformação dos sistemas tradicionais de maneira a oferecer 

atenção mais efetiva e oportuna. Os diversos significados e sentidos conferidos aos 

comportamentos alimentares pelas famílias trouxeram à tona suas representações 

sociais, repletas de conhecimentos culturalmente carregados. 

Avento como uma possível fragilidade deste estudo e também como uma 

possibilidade para o delineamento de futuras pesquisas, aprofundar o entendimento 

das relações familiares, visto que, também podem exercer importantes influências 

no comportamento alimentar das crianças e jovens, e no seu ganho de peso 

(VIEIRA; MONTEIRO; RESENDE, 2011; COELHO; PIRES, 2014). 

Como uma limitação adicional, conforme descrito anteriormente no percurso 

metodológico, a média de participação nos grupos focais foi aquém do esperado. 

Essa metodologia utilizada para a realização da produção dos dados tem como 

característica principal a importante interação entre os indivíduos, bem como, a 

identificação de papéis que são assumidos, ou mesmo intercambiados, durante a 

conversa. Em duas oportunidades o encontro contou com uma participante, não 

sendo possível usufruir desses aspectos do grupo focal, todavia os dados que 

emergiram nessas conversas individuais não comprometeram a qualidade 

metodológica, uma vez que, o objeto de estudo dessa pesquisa é compreender a 

vivência de cada familia durante o processo de aconselhamento nutricional. Assim, 

apesar de em certos encontros não ter ocorrido o compartilhamento mútuo dessas 

vivencias, a riqueza dos relatos possibilitou seu uso na análise por estar alinhado 

com os dados que apareceram nos grupos que contaram com maior participação de 

indivíduos nessa pesquisa. Segundo endossam Liamputtong e Ezzy (2005), mesmo 

diante de uma pequena amostra, o objetivo do estudo pode não ser prejudicado, 

uma vez que a pesquisa qualitativa busca prioritariamente descrever os processos 

envolvidos em um determinado fenômeno em vez de sua distribuição. 

A partir disso, espera-se que os conhecimentos adquiridos sejam válidos para 

o aprimoramento no planejamento de intervenções, de tratamento e de prevenção, 

da obesidade infantil, bem como, da promoção da saúde das crianças e de suas 

famílias. 
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6. REFLEXÕES  

 

 

Como narradora desta pesquisa, considero importante mencionar o lugar do 

qual parte minha reflexividade. Sendo profissional da área da saúde pública e 

baseada na prática clínica, reconheço a relevância da subjetividade, isto é, 

experiências, sejam interiores e de mundo, que formam a estrutura interna dos 

indivíduos e das coletividades no processo de escolhas e mudanças. Entendo que, 

para que as pessoas queiram e possam mudar seu estilo de vida, é relevante que 

seja produzido sentido, além de estarem amparadas pela sociedade, para que assim 

possam superar obstáculos e manter as mudanças no estilo de vida. Submersa na 

rotina da prática clínica um desconforto foi surgindo em minhas reflexões acerca dos 

fatores relacionados ao aconselhamento nutricional desempenhado por mim, a 

obesidade infantil e as dinâmicas familiares, e assim, em busca de um olhar mais 

amplo busquei compreender minha pergunta problema através dessa pesquisa.  

As inquietações sentidas por mim se derivavam da percepção da dificuldade 

enfrentada por parte das famílias em conseguirem viabilizar algumas importantes 

adequações do hábito alimentar. Além disso, a preocupação em atingir a melhora 

dos parâmetros biológicos também se fazia presente em minhas avaliações. Faltava 

uma resposta, um elo entre a necessidade para saúde e para o desenvolvimento 

infantil, o aconselhamento nutricional e a melhora dos comportamentos alimentares 

por parte das famílias. 

Admito que o processo implicado desde a elaboração do projeto, no contato 

com o campo com o olhar da pesquisa até a análise e discussão, exigiu de mim, 

como pesquisadora e profissional que realiza o aconselhamento nutricional um 

profundo exercício de estranhamento a respeito do trabalho desempenhado por mim 

mesma.  

Ao longo da pesquisa foi ficando clara a importância da singularidade das 

vivencias, tanto dos familiares, como das crianças através da ótica dos familiares 

participantes da pesquisa, e como essas experiências constituem os sujeitos, 

imprimindo valores, desejos e até angústias. Assim, a relação que os indivíduos 

possuem com os alimentos não é possível de ser dissociada dessa lógica e por isso 

precisa ser respeitada. Compreender que o tempo de elaboração dos indivíduos é 
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diferente do tempo profissional aproxima esses dois lados que devem seguir em 

paralelo através de uma construção mútua e compartilhada das possibilidades de 

uma vida saudável, possível para aquele indivíduo, onde ele se aproprie de suas 

escolhas através de atitudes e comportamentos mais conscientes.  

Através da experimentação científica foi possível conhecer novas formas de 

trabalho e abordagens. Além da técnica do grupo focal, esse estudo foi capaz de 

apontar a importância de atuar de maneira multiprofissional e intersetorial.  

A técnica do grupo focal, com sua dinâmica que propicia maior envolvimento 

tanto do indivíduo com o profissional, como entre os indivíduos, se mostrou como 

uma importante estratégia para compor o aconselhamento nutricional.  

Nesse estudo, os grupos focais foram proveitosos não apenas para a 

pesquisa, mas também, para a construção compartilhada do cuidado em saúde, 

uma vez que, continuarei acompanhando essas famílias no ambulatório. Reconheço 

que ter aprofundado o conhecimento sobre suas histórias de vida, suas vivências e 

sentimentos favorecerá a construção de um importante vínculo favorecendo o 

envolvimento e a participação das famílias no processo de mudanças. Além disso, 

esse método de produção de dados proporcionou entrosamento e empatia com as 

revelações e histórias de vida compartilhadas entre as participantes e ainda 

salientou conquistas do aconselhamento nutricional para além das práticas 

alimentares isoladamente, fortalecendo crianças e familiares para encararem seus 

receios e inseguranças. 

Como os grupos foram realizados na Policlínica, comigo como moderadora, a 

nutricionista que os acompanha, tentei criar uma ambiência e uma postura diferentes 

dos momentos das consultas. Esse já foi o primeiro desafio relacionado ao exercício 

de me despir da profissional nutricionista e permitir que a pesquisadora assumisse o 

delineamento e condução do grupo. Com o transcorrer da conversa nos grupos, 

apesar da fluidez dos discursos, foi perceptível, tanto em mim como nas 

participantes, uma tendência de conduzir a conversa de maneira semelhante às 

consultas, onde após os relatos, as orientações e sugestões não feitas. Tive que me 

vigiar para não agir dessa maneira e manter um intenso e contínuo posicionamento 

meu como pesquisadora e não como nutricionista. Nos segundos encontros, foi 

nítido que tanto eu, como moderadora do grupo, como as participantes, 

conseguimos nos despir dos nossos papéis originais uma vez que foi possível não 
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realizar orientações, e as cobranças e questionamentos nesse sentido também 

diminuíram. 

O processo de imersão nos dados produzidos também possibilitou uma 

revisão do referencial teórico, o que veio a enriquecer a contextualização da 

temática com aspectos que inicialmente não haviam sido abordados. 

Finalizo com uma última reflexão. Nesse contexto de cuidados e 

compromissos com a saúde infantil e de suas famílias, além dos resultados serem 

um chamamento para cada profissional, e me incluo nisso, é também, um alerta 

para os gestores de saúde pública. Para que os profissionais tenham possibilidade 

de aprofundarem suas relações com cada indivíduo que chega aos serviços de 

saúde, eles também precisam estar amparados por uma estrutura organizacional e 

por políticas públicas que propiciem a construção e manutenção desse vínculo, bem 

como, a construção compartilhada do cuidado. O simples reconhecimento e desejo 

individual de cada profissional não garante a possibilidade de que essa construção 

seja igualitária entre os todos os usuários dos serviços de saúde pública.  
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: “Obesidade 

infantil: vivencias familiares relativas ao processo de aconselhamento nutricional” da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, na responsabilidade da pesquisadora Natália 

Jürgensen Antunes, orientada pelo Prof. Dr. Marco Akerman.  

O motivo que nos leva a estudar o problema da obesidade infantil é o rápido e complexo 

processo de mudança no hábito alimentar da população no qual se observa o progressivo aumento 

da obesidade infantil. Visto que, é na infância que o comportamento alimentar tem suas bases 

fixadas, mudanças no estilo de vida da população se tornam emergenciais. Pensar o sujeito da 

obesidade infantil e o modo como que se configura o seu entorno, requer compreender que a criança 

e sua família estão inseridas em um contexto social, político e sanitário. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de ações e programas de promoção da saúde e prevenção riscos, danos e doenças 

visando enfrentar os determinantes da obesidade com base na realidade psicossocial e cultural 

brasileira são de suma importância para uma efetiva mudança dos padrões alimentares infantis, bem 

como de suas famílias, contribuindo para o enfrentamento do processo saúde-doença e da promoção 

da saúde.  

O objetivo desse projeto é explorar através de descrição, interpretação e compreensão as 

vivencias familiares relativas ao processo de aconselhamento nutricional para crianças com 

obesidade infantil.  

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, tais como 

auxiliar na formulação e avaliação de políticas públicas relacionadas a temática; contribuir com o 

planejamento e com o aperfeiçoamento do serviço de nutrição prestado na unidade levando em conta 

as singularidades de cada usuário e aprimorar a reflexão, o raciocínio crítico e a conscientização dos 

pais sobre a saúde dos filhos. 

Recebi por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre possíveis desconfortos e riscos 

decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou 

negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, por não envolver técnicas invasivas, 

os riscos envolvidos são mínimos e não se relacionam a aspectos físicos. Em caso de algum tipo de 

desconforto emocional, psicológico ou afetivo, a instituição conta com o suporte de psicólogos no 

corpo clínico para que sejam solicitados em caso de necessidade. 

O procedimento de coleta de dados será realizado através de encontros em grupos com 

famílias que realizam acompanhamento nutricional na Policlínica Centro para conversar a respeito 

das dificuldades e dos sentimentos envolvidos no processo de mudança do hábito alimentar de seus 

filhos. Esses encontros serão gravados e transcritos, entretanto, os dados obtidos serão confidenciais 

e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa identificá-lo(a).   

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer 

outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo, 

conforme a Resolução Nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não 

sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo.  

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso 

a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, 

tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

Para eventuais dúvidas e esclarecimentos poderá contatar a pesquisadora Natália 

Jürgensen Antunes, no telefone (11) 98135-4143, ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, localizado na Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César 

– CEP 01246-904, São Paulo, SP – Telefone: (11) 3061-7779 – e-mail: coep@fsp.usp.br  
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Declaro que li as informações e recebi todos os esclarecimentos necessários da 

pesquisadora e concordo em participar do estudo estando totalmente ciente de que não há nenhum 

valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. Recebi uma via deste documento que 

ficará em meu poder. 

 

São Paulo, ________ de __________________________ de 2017. 

 

 

Assinatura do participante:________________________________________ 

 

 

Assinatura do pesquisador:_______________________________________ 
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ANEXO 2 – ROTEIRO DO COORDENADOR E PERGUNTAS NORTEADORAS 

PARA OS GRUPOS FOCAIS 

1º ENCONTRO: Percepção e envolvimento dos familiares 

OBJETIVOS 
 
 
 
 

ABORDAGEM 

Identificar qual a 
relação dos familiares 

com a comida 

Identificar qual o 
impacto do 

aconselhamento 
nutricional na dinâmica 

familiar 

Identificar os 
significados e 
sentimentos  

1 

Quais são as suas 
recordações em relação 
à alimentação durante a 
sua infância?   

Como tem sido o processo 
de mudança do 
comportamento alimentar? 

Como vocês se sentem 
em relação a esse 
assunto?  

2 

Como eram os 
momentos que 
envolviam a comida? 
 

O que vocês consideram 
mais fácil e mais difícil 
nessa mudança de 
comportamento alimentar? 

Como vocês lidam com a 
adequação da 
alimentação da criança? 

3 

Isso mudou de alguma 
forma ao longo da sua 
vida? 
 

  

 

2º ENCONTRO: Escolhas, ambientes e práticas alimentares atuais 

OBJETIVOS 
 
 

ABORDAGEM 

Conhecer a dinâmica 
familiar e possíveis 

redes de suporte 

Identificar como é o 
processo de escolha 

alimentar 

Identificar como é o 
ambiente alimentar 

familiar 

1 
Como é a rotina de 
vocês?  

O que vocês costumam 
comer? 

Como são os momentos 
das refeições na casa 
de vocês? 

2 Quem mora na casa? 
Como são os momentos de 
compras dos alimentos? 

 

3 
Além do pessoal de casa, 
vocês contam com auxílio 
de mais alguém? 

Como são os momentos de 
preparo das refeições?  

 

4  

Como vocês lidam com 
situações de lazer como 
festas, passeios, viagens 
ou refeições fora de casa? 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DO OBSERVADOR 

• Realizar registros relacionados às falas dos participantes para facilitar a 

transcrição dos dados; 

• Captar e registrar as reações dos participantes através de expressões não-

verbais; 

• Atentar a preocupações sugeridas pelas expressões faciais e pela linguagem do 

corpo; 

• Colaborar com o coordenador no controle do tempo; 

• Monitorar o equipamento de gravação. 
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