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RESUMO 

A presente investigação foi elaborada a partir das inquietações como profissional 

Nutricionista na aproximação com os conceitos das Ciências Sociais na dimensão dos 

hábitos alimentares. Considerou as dimensões cultural e social dos alimentos, com o 

objetivo de conhecer os hábitos alimentares dos professores de Educação Infantil, como 

espaço de Educação, entre os possíveis caminhos, no bojo do período de transição 

nutricional que vivemos em nosso país. Na metodologia de pesquisa optou-se pela 

pesquisa qualitativa com a técnica da entrevista semi-estruturada com o exercício de 

remeter os entrevistados às suas memórias de infância em família e suas relações com 

os alimentos, contextualizando seus hábitos alimentares no presente, com suas 

compreensões sobre: seleção e consumo de alimentos, alimentos naturais e 

industrializados e a influência da mídia. As categorias de pesquisa foram construídas 

pelos núcleos de sentido que nortearam os recortes de suas falas, organizando as 

temáticas. Os professores de Educação Infantil na relação de consumo de alimentos 

convivem com dilemas sobre as escolhas, já que mantêm um conflito entre os prazeres 

da comida e a valorização da relação saúde e alimento, além de seus comportamentos 

sofrerem avaliações como exemplos para crianças e famílias.  

  
Palavras-chave: Hábitos Alimentares; Docentes; Educação Infantil;; Pesquisa 

Qualitativa. 
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ABSTRACT 

 

This research was compiled from the concerns as nutritionist professional in the 

approach to the concepts of social sciences in the dimension of eating habits. 

Considered the cultural and social dimensions of food, in order to know the eating 

habits of childhood education teachers, as a space for education, possible paths, in the 

midst of the nutritional transition period that we live in our country. In the research, the 

chosen methodology was qualitative research with the technique of semi-structured 

interview with the exercise of the respondents remembering their childhood memories 

with the family and their relationship with food, contextualizing their eating habits in 

the present, with their understanding of: selection and consumption, natural and 

processed foods, and the influence of the media. The categories of research were built 

by units of meaning that guided the clippings of his speeches, organizing themes. The 

Early Childhood Education teachers in the food consumption ratio live with dilemmas 

about the choices, since maintaining a conflict between the pleasures of food and the 

appreciation of the relationship between health and food, as well as their behavior suffer 

assessments as examples to children and families. 

 

 

Keywords: Eating Habits; Teachers; Childhood Education; Qualitative Research. 
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INTRODUÇÃO 

 “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” 

 (Paulo Freire) 

Os alimentos fazem parte da vida das pessoas e, consequentemente, o tema 

‘alimentação/ Nutrição
1
 e qualidade de vida’ é tratado nos diversos lugares em que nos 

relacionamos. Neste estudo, abordaremos como os professores que atuam na área da 

Educação Infantil
2
, entendem e vivenciam seus hábitos alimentares.  

Desde a era industrial, no fim do século XIX, até os anos 2000, ocorreu um 

redimensionamento do desenvolvimento econômico com urbanização crescente das 

sociedades, acarretando na expansão da disponibilidade de alimentos e mudanças nos 

padrões de consumo dietéticos. O momento histórico em questão se reflete no atual 

quadro de mudança do perfil de estado nutricional da população, por meio do fenômeno 

de transição nutricional
3
, atribuído pelas mudanças que vêm impactando no aumento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade nos últimos anos em todas as faixas etárias 

(TRICHES e SCHNEIDER, 2010; SHETTY, 2013).   

No entanto, após o ano 2000, em uma era pós-industrial, com um sistema em 

que a sociedade não depende somente da produção de bens materiais, mas com as novas 

tecnologias de comunicação, incluindo a internet, os bens imateriais influenciam a 

cultura de cada povo. Portanto, tratar a alimentação nesta perspectiva pode ser um 

caminho para compreender as consequências da era industrial e a mudança do quadro 

nutricional
4
.  

                                                           
1
 Alimentação enquanto ‘conjunto de alimentos que ingerimos ao longo dia que é influenciada pelas 

escolhas relacionadas a cada cultura de determinado povo’ e Nutrição, “as reações metabólicas 

advindas dos alimentos no corpo humano”. 
2
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9394/96 estabelece que a Educação Infantil 

deva ser atendida por instituições como creches (de zero a três anos) e pré-escolas (de quatro a cinco 

anos) e que integra a Educação Básica, juntamente com o ensino fundamental e o ensino médio. 
3
 O conceito de ‘transição nutricional’ é caracterizado pelo quadro de desnutrição, em países em 

desenvolvimento, paulatinamente substituído pelo de excesso de peso/obesidade. Relaciona-se às 

alterações no padrão de vida, redução da atividade física e aumento do consumo de gorduras saturadas e 

açúcares, em especial nos países em desenvolvimento (TRICHES e SCHNEIDER, 2010; SHETTY, 

2013).   

4
 Entrevista com o sociólogo Domenico De Masi durante o Congresso Saúde Business Fórum [acesso em 

29 de outubro de 2014], disponível em 

http://www.saudebusiness365.com.br/noticias/detalhe/44701/criativos-serao-a-coluna-vertebral-das-

organizacoes .  

http://www.saudebusiness365.com.br/noticias/detalhe/44701/criativos-serao-a-coluna-vertebral-das-organizacoes
http://www.saudebusiness365.com.br/noticias/detalhe/44701/criativos-serao-a-coluna-vertebral-das-organizacoes
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Assim, as mudanças nos padrões de consumo dietético no mundo 

contemporâneo que compõem o hábito alimentar - MEAD e GUTHE conceituaram como 

sendo a forma com que “os indivíduos, ou grupos de indivíduos, respondendo a 

pressões sociais e culturais, selecionam, consomem e utilizam porções do conjunto de 

alimentos disponíveis”(MEAD e GUTHE
5
, 1945, apud BLEIL, 1988 p. 2) - ocorrem num 

contexto histórico complexo. Na sociedade pós-moderna, no modo de produção 

capitalista, diante da livre concorrência e da necessidade de aumentar os lucros, há uma 

verdadeira explosão de ofertas de alimentos pela indústria alimentícia, em plena era da 

tecnologia e informação com noticias de jornais, revistas, televisão e conteúdos de 

mídias sociais, fazendo com que a população passe a lidar com fortes dilemas enquanto 

sociedade consumidora, com impacto na Saúde Coletiva.  

No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, um país em plena expansão 

industrial, emerge a necessidade crescente da inserção da mulher no mercado de 

trabalho. Neste contexto, surgem as primeiras instituições destinadas à guarda das 

crianças durante o período de trabalho das mulheres. Vale ressaltar que tais espaços se 

coadunavam com os diferentes segmentos da saúde coletiva demandando maior 

qualidade e profissionalização do setor. A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente em 1990 passam a garantir à criança o status de cidadania com 

garantia de direitos e obrigação do estado quanto à alimentação, saúde e educação.  

Em continuidade, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

(Lei 9394), que a partir de 1996, insere o segmento Educação Infantil como a primeira 

etapa do ensino da Educação Básica, reafirmando, assim, a necessidade de melhoria na 

qualidade educacional e qualificação profissional. A LDB define os papéis do Estado e 

família, sobretudo quando estabelece nos artigos 29, 30 e 31, por meio da Lei no 12.796, 

em 4 de abril de 2013, o caráter complementar do segmento da Educação Infantil à ação 

da família e da comunidade no processo educacional. No ano de 2014, das vinte metas 

traçadas para o período de 2014 a 2024, o PNE (Plano Nacional de Educação) tem como 

primeira meta universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças 

de quatro a cinco anos de idade e até o final da vigência no ano de 2024, ampliar a 

                                                           
5 Mead, Margaret, and C. E. Guthe. "Manual for the study of food habits." Bull. Nat. Res Counc. Nat Ac 

Sc. Washington, DC 11 (1945): 13. 
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oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das 

crianças de até três anos
6
. 

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

1999, por meio de um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, 

promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. Nos últimos anos é 

notória a busca de interação intersetorial da PNAN com o PNE 2014/2024 e com a 

Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criada em 1955, com atualizações 

na Lei 11.947/2009, cujo marco destaca-se a institucionalização dos Conselhos de 

Alimentação Escolar a partir da década de 1990, com vistas à participação social.  

Em notícias de jornais, como a veiculada no Jornal “O Globo”, no dia 

18.05.2014, no caderno Sociedade em “A lista do dia” na matéria intitulada “Cinco 

metas do PNE para a educação básica”, constatamos a dificuldade de cumprimento das 

metas do PNE: atualmente o percentual de matriculas de crianças de quatro a cinco anos 

é de 82,2%, e as da faixa etária de 0 a 3 anos é de apenas 23,5%, com déficit de quase 

três milhões de vagas nesta faixa, principalmente nas regiões mais pobres e distantes 

dos centros urbanos. O posicionamento político do governo federal evidencia a 

intencionalidade de ampliação de vagas nas creches, conforme os teores nas mídias de 

comunicação e até mesmo no discurso de posse da Presidência da República, Dilma 

Rousseff, em 01 de janeiro de 2014, quando anuncia o lema de seu novo governo 

"Brasil: Pátria educadora", destacando todos os níveis escolares com presteza: da creche 

à graduação e pós-graduação.  

Aspectos alimentares e nutricionais apresentam potencialidade na interface 

Nutrição e Saúde Coletiva de alterações do estado nutricional da população são 

constantemente veiculados em matérias em jornais, tendo a sociedade acesso a 

informações preocupantes sobre Obesidade Infantil, como, por exemplo, as matérias de 

jornais que destaco a seguir:   

- 11 de abril de 2012, no Jornal Metro de São Paulo como 

manchete: “Metade dos cariocas está acima do peso, segundo 

pesquisa” e no corpo da matéria: Levantamento do Ministério 

da Saúde aponta que 49,6% da população da capital fluminense 

                                                           
6
Informação do observatório do PNE [acesso em 29 de outubro de 2014] disponível em: 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil
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está acima do peso. No Brasil cresce o número de obesos e o de 

consumo de refrigerantes diariamente.  

- 05 de dezembro de 2013, no Jornal: O Globo, com a seguinte 

manchete: “Obesidade já é pandêmica na América Latina” – e 

na mesma página outra matéria que parece como uma sentença: 

“Tentação - Doces são mesmo irresistíveis” – Basta olhar um 

bolo para ativar centro de prazer no cérebro.  

- 03 de fevereiro de 2014 no Jornal: Correio popular em São 

Paulo como manchete: “Obesidade infantil: um mal atual” e 

abaixo: “Uma em cada três crianças entre 2 e 5 anos já sofre 

com a doença típica do mundo contemporâneo”.  

O convite recebido por mim, via e-mail particular, depois de pós-graduação 

realizada no Instituto Nacional de Câncer (INCA) é claro:  

A obesidade vem sendo considerada a maior epidemia infantil 

da história. Por isso, convidamos a todos para a exibição do 

documentário "Muito Além do Peso" e debate sobre o consumo 

de alimentos e obesidade infantil. 

O evento acontecerá no dia 14 de agosto às 13h, organizado 

pela Unidade Técnica de Alimentação, Nutrição e Câncer da 

Coordenação de Prevenção e Vigilância (CONPREV) do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA). 

Desta forma, no presente estudo, tendo em vista o alarmante quadro de transição 

nutricional no Brasil, pretendemos adotar o enfoque na alimentação/nutrição e sua 

relação com a alimentação saudável, para além da dimensão da distinção prevenção-

cura que Starfield et al. (2008) nos colocam como eixo da Nutrição moderna. A 

pesquisadora aponta a progressiva distinção prevenção-cura com o manejo dos riscos 

como se fossem doenças, especialmente pela valorização do enfoque 

predominantemente curativo, numa visão reducionista do ser humano, pela análise 

parcial e fragmentada da relação com o alimento, acarretando em uma naturalização dos 

problemas nutricionais.  

Destacamos a influência cultural e indissociável da alimentação ao transformar o 

alimento em “comida”
7
, ocorrendo desde os primeiros anos de vida, seja no círculo 

familiar, núcleo mais importante na condução do processo ou na parceria com as escolas 

na área de Educação Infantil. 

                                                           
7
 Roberto Da Matta (1998) conceitua o termo “comida”, enquanto o alimento transformado culturalmente 

por um povo. 
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A escola, em parceria com a família, é um espaço importante na promoção de 

hábitos saudáveis, já que “aparece como espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

ações de melhoria das condições de saúde. Como conceito, a proposta da ‘Escola 

Promotora de Saúde’ incentiva o desenvolvimento humano saudável e as relações 

construtivas e harmônicas” (SCHMITZ et al., 2008, p. 312).  

Vale ressaltar que na história das instituições de atendimento às crianças na faixa 

etária de zero a cinco anos, no Brasil, nem sempre a vertente educacional se destacou. 

Diante de uma linha teórica de puericultura ligada à imagem de cuidados corporais que 

a criança requer, a normatização das condições de funcionamento de tais instituições 

iniciou-se ligada às normas e legislação do Ministério da Saúde. Esta visão foi se 

modificando ao longo da década de 90 e as instituições educacionais foram cada vez 

mais se constituindo em espaço educativo. Reiteramos, contudo, o propósito de 

intersetorialidade preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas políticas 

públicas. 

Cabe ressaltar a necessidade de tratar a lógica da construção do conceito de 

intersetorialidade no SUS, com os interessados e os espaços envolvidos na articulação 

de experiências e saberes em todas as fases da atividade, no caso Educação Infantil e 

Promoção da Saúde, desde o planejamento, realização e avaliação das ações do setor. 

Todavia, as políticas sociais devem considerar o engajamento e participação da 

sociedade como um todo nos diversos segmentos entre a Educação e Saúde, numa 

perspectiva de planejar, executar e mesmo avaliar com os diferentes olhares 

(informação verbal)
8
. 

O alimento como referência social  

No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

No meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

Na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

                                                           
8
 Notas realizadas no VIII Seminário Saúde e Educação – Matriciamento, Intersetorialidade e Políticas 

Públicas IMS/ UERJ (Instituto de Medicina Social/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em 28 de 

novembro de 2014 na conferência de encerramento com o título “E a intrasetorialidade” ministrada pelo 

professor Rubens Mattos. 
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Tinha uma pedra no meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra. 

 Carlos Drummond de Andrade 

Tendo como premissa que os alimentos possuem referência social e cultural, a 

presente investigação foi elaborada a partir das inquietações geradas pela minha história 

de vida pessoal e profissional, significativamente marcada pelo convívio familiar com 

as lembranças rurais, paterna, e as refeições na minha infância, no estado do Rio de 

Janeiro. Minha mãe, no momento das refeições, parecia ter a capacidade do 

convencimento sobre a importância dos alimentos para nossa família, o que certamente 

orientou minha escolha profissional, como nutricionista, na década de 1980. 

No início desta mesma década, ainda na graduação, atuei junto à Universidade 

Federal Fluminense com o Projeto Rondon em comunidades carentes de periferias dos 

grandes centros e no interior do estado do Rio de Janeiro, em especial, em Niterói.  

Assim, vivenciei o nascimento da Saúde Coletiva, na década de 1980, junto com 

um grupo de alunos, a maioria da área da saúde, entre os quais estudantes de medicina, 

Nutrição, Farmácia e Geografia. Formávamos um grupo da Universidade, ligado à 

Faculdade de Medicina, cujos propósitos, mesmo antes da constituição de 1988 e da 8
a
 

conferência de 1986, durante quatro anos, permitiu a construção de uma relação de 

saúde com a comunidade em um espaço não instituído de saúde, com vistas a 

desenvolver o melhor que podíamos, na época em que a Saúde Coletiva estava ainda se 

estruturando por meio de políticas públicas.  

Na comunidade encontramos as dificuldades comuns a uma região rural, tais 

como falta de saneamento básico, uso de poços artesianos, e, consequentemente 

dificuldades de acesso à água tratada. Tais problemas eram agravados pela 

impossibilidade de trânsito de veículos, pois uma enorme pedra geograficamente dividia 

a estrada principal da comunidade, acarretando dificuldades de deslocamento para 

assistência e o abastecimento de bens e serviços da região como, por exemplo, a coleta 

de lixo que não existia na região.  

Naquele lugar, constatei que o espaço de saúde coletiva se constituía nas 

relações e trocas com as pessoas, com os saberes culturais e científicos se construindo e 

consolidando nas soluções possíveis e realizadas pela própria comunidade. 
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Na época a preocupação com a desnutrição infantil era evidente. A desnutrição 

energética proteica (DEP) e o acesso aos alimentos pela população eram os grandes 

eixos de atuação da Nutrição. O grupo de nutrição atuava essencialmente na formação 

de hábitos alimentares saudáveis direcionados à utilização e valorização da produção 

local. As intervenções de maior resultado eram aquelas em utilizávamos os saberes das 

comunidades — transferidos oralmente de geração a geração — em relação aos 

alimentos. Termos como alimentos proibidos, recomendados, alimento forte e fraco, 

quente e frio e a indicação de uso de ervas e plantas, em distintos períodos de vida, eram 

frequentemente discutidos e utilizados pelo grupo. Na prática vivenciamos como as 

comunidades construíam suas relações socioculturais. Dentre essas relações, a 

alimentação era destaque (DA MATTA, 1998; WOORTMANN 2008).  

Na ocasião cotidianamente constatávamos as indicações ou proibições, 

manifestadas conforme a cultura local, refletidas nos conceitos construídos entre os 

limites de profano e sagrado. Sim, profano e sagrado, tanto pela satisfação dos prazeres 

no consumo de alimentos pelo corpo físico, quanto no sagrado nas cerimônias 

religiosas, seja as do catolicismo pela simbologia do pão e vinho representando corpo e 

sangue de cristo ou nos diferentes pratos associados ao sincretismo brasileiro. Logo, o 

sentido de atribuir ao alimento sentido de profano vai além, tanto do ponto de vista da 

nutrição enquanto processo metabólico indispensável à manutenção da vida, até o 

sagrado pela satisfação da alma
9
.  

Ao longo dos anos atuando como Nutricionista em consultório particular com 

nutrição clínica e também em uma Instituição de Educação Infantil, constatei assim, a 

importância de estudos que abordem a construção dos hábitos alimentares nas 

instituições família e escola, como importante questão a ser enfrentada na atuação 

profissional dos Nutricionistas na área da Saúde Coletiva.  

 

Questões da Pesquisa 

Para demarcar o foco principal na verificação dos hábitos alimentares de 

professores da Educação Infantil, optou-se por agregar os significados construídos 

desde a infância, dentro de seus círculos familiares, remetendo-os à atualidade, no 

                                                           
9
 Reflexão diante de Notas de aula da disciplina Tópicos de Ciências Sociais e Saúde dos Professores: 

Ivia Maksud, Júlio Wong Um e Lenita Claro em 01 de outubro de 2014.   
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sentido de analisar a forma como entendem os alimentos naturais e os industrializados e 

se os seus hábitos alimentares são influenciados pelas mídias sociais, que se constituem 

em subsídios para responder a seguinte questão: “Como os professores de Educação 

Infantil compreendem seus hábitos alimentares?”  

Diante do enfoque na pesquisa de análise dos hábitos alimentares e suas 

concepções relacionadas a questões culturais, será utilizado como aporte o conceito de 

cultura de Edgar Morin como:  

“Um conjunto de saberes, fazeres, regras, normas, proibições, 

estratégias, crenças, ideias, mitos, que se transmite de geração 

em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a 

existência da sociedade e mantêm a complexidade psicológica e 

social” (MORIN, 2001 p.40) 

Além da referência acima, ressaltamos outras referências, tais como as 

concepções de comida e alimentação (DA MATTA, 1998), sobre o ato de comer que é 

rodeado de significados e ideias (CANESQUI e GARCIA, 2005), a forma de 

compartilhamento de hábitos alimentares (FISCHLER, 2010), e o conceito de espaço 

social alimentar (POULAIN E PROENÇA 2003)  

Da Matta (1998) conceitua que o termo “comida”, enquanto o alimento 

transformado culturalmente por um povo se constitui em relevante canal para conhecer 

e compreender a forma com que os grupos se relacionam com seus hábitos alimentares. 

Canesqui e Garcia (2005) relacionam o ato de comer com escolhas, seleção, 

preparo, ocasiões e rituais, ou seja, para que os alimentos sejam consumidos necessitam 

passar por um processo e ser elegíveis, preferidos, selecionados e preparados conforme 

a cultura daquele povo. 

Rial (2010) argumenta sobre a interdisciplinaridade como um grande marco na 

obra de Claude Fischler, ao relacionar pesquisas de nutricionistas e psicólogos aos 

teores dos estudos produzidos pela antropologia. Fischler, em seus primeiros estudos, na 

década de 1960, sistematizou suas constatações relacionando o uso do açúcar e seu 

simbolismo. Na atualidade, o autor dedica-se as produções acadêmicas que pesquisam o 

culto ao corpo e a relação das pessoas, em especial as mulheres, com a alimentação, 

sendo uma grande referência em estudo sobre hábitos alimentares.  
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Poulain (2003), assim como Fischler, também parte da concepção de fato social 

total de Mauss
10

 (1974), ao argumentar que a alimentação é um objeto sociológico total 

porque coloca em movimento a totalidade da sociedade e das instituições. Tendo como 

referência o conceito de espaço social proposto por Georges Condôminas (1980)
11

, 

Poulain e Proença (2003) propõem o conceito de “espaço social alimentar”, como um 

espaço de liberdade do “comedor”, mas, ao mesmo tempo, condicionado por aspectos 

biológicos e culturais como aponta a figura 1.  

 

Figura 1 - O espaço social alimentar 

Vemos, na figura 1, que o espaço social alimentar é proposto como um 

instrumento de estudo dos modelos alimentares, assinalando a conexão 

bioantropológica de um grupamento humano ao seu meio. Destacam-se seis dimensões 

principais que focalizam espaços e sistemas diversos: o comestível, a produção 

alimentar, o culinário, os hábitos de consumo alimentar, a temporalidade e as 

diferenciações sociais. Um modelo alimentar é a configuração particular do “espaço 

social alimentar” e se relaciona a todo tempo, em todos os níveis, entre os espaços 

biológicos, culturais e ecológicos. 

 

A vida urbana dos professores de educação Infantil  

                                                           
10

 Mauss apresenta a noção de ‘fato social total’ como um conjunto enorme de fatos que se relacionam de 

maneira complexa. Nos fenômenos sociais “totais”, toda espécie de instituições sejam as religiosas, 

jurídicas e morais (políticas e familiais ao mesmo tempo) exprimem-se, ao mesmo tempo e de uma só 

vez. 

11
 Condominas propõe o conceito de ‘espaço social’ para compreender as interrelações entre um 

grupamento humano e seu meio. 
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Estudos realizados na década de 90 apontam que o aumento das relações 

comerciais, em especial no ramo alimentício, provoca mudanças nos hábitos alimentares 

da população mundial, incluindo a brasileira. Assim, diversos autores passaram a se 

dedicar ao fenômeno da urbanização e novos estilos de vida e suas consequências nos 

hábitos alimentares da população brasileira diante de novos produtos, além de formas de 

compartilhamento do alimento mais individualizado como forte determinante no quadro 

de transição nutricional. (MONDINI e MONTEIRO, 1994; OLIVEIRA, 1997) 

Na instituição de Educação Infantil, ao observar as relações das crianças com 

seus professores, vivencio como os profissionais de educação se constituem enquanto 

referências na construção de hábitos e valores. Realizamos na instituição, projetos 

anuais ou semestrais por meio de atividades lúdicas e prazerosas, para a construção de 

hábitos pelas crianças, estabelecendo a parceria da nutrição com a pedagogia 

relacionada à Educação Alimentar e Nutricional (EAN). 

Ligia Amparo da Silva Santos (2005) aponta a EAN como uma possibilidade de 

favorecer mudanças de atitudes e das práticas alimentares objetivando a promoção de 

hábitos saudáveis por meio de processos ativos, lúdicos e interativos.  

Assim, entendemos a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como muito 

além de um instrumento do nutricionista qualquer que seja seu campo de atuação, ou 

seja, que seja praticada como preconizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

de Combate à Fome: “um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma 

e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, no contexto da realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional”
12

. No âmbito escolar a Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

considera como educação alimentar e nutricional “o conjunto de ações de prática 

contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva 

estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis” (FNDE, 

2013, Art.13). 

                                                           
12

 Conceito [acesso em 28 de dezembro de 2014] disponível na página do Ministério de Desenvolvimento 

Social e de Combate a Fome no endereço: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-

alimentar-e-nutricional. 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional
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Kramer (2006) sinaliza a necessidade de compreender os processos relativos aos 

modos de interação entre crianças e adultos em diferentes contextos sociais, culturais e 

institucionais, destacando o diálogo com os diferentes campos de conhecimento que 

contribui para o agir com as crianças e, assim, favorecer a construção do conhecimento. 

Entender os espaços de construção e desafios no mundo contemporâneo, no qual 

a Educação Infantil deve se constituir em espaço de promoção da saúde e em relação à 

alimentação/Nutrição e verificar como os professores de Educação Infantil 

problematizam e entendem hábitos alimentares, poderá fornecer indícios relevantes na 

relação entre os segmentos das áreas da educação e saúde. 

O papel dos professores na construção de hábitos alimentares, conforme acima 

apontado, requer destes profissionais uma ação transformadora que Freire destaca 

“como seres transformadores e criadores que são os homens, em suas permanentes 

relações com a realidade, produzem, não somente os bens materiais, as coisas sensíveis, 

os objetos, mas também as instituições sociais, suas ideias, suas concepções” (FREIRE, 

2011, p. 128).  

Delors (1998), ao definir os quatro pilares da educação para o século XXI 

baseados em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

ser, nos remete à reflexão das novas competências dos professores para transitar entre os 

pilares estabelecidos. Nas últimas décadas a construção deste espaço vem se 

desenvolvendo na perspectiva da multidisciplinaridade entre os diversos segmentos e 

profissionais envolvidos na área de Educação Infantil.   

As novas formas do ato de educar das instituições educacionais sinalizam que 

atividades pedagógicas dos professores de Educação Infantil, incluídas as rotinas de 

cuidados e educação
13

, devem se relacionar com os saberes de forma multidisciplinar 

entre os diversos profissionais no espaço infantil, tais como os das Ciências Sociais, 

                                                           
13

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p.23-24) define como Educar: [...] 

significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 

integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 

interpessoal, de ser e estar com outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a 

educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 

potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas, na perspectiva de contribuir para a formação de 

crianças felizes e saudáveis. Já o cuidar como: [...] a base do cuidado humano é compreender como 

ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver 

capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio, que possui uma dimensão expressiva 

e implica em procedimentos específicos. 
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Humanas e Saúde. Contudo, dadas as especificidades das crianças na faixa etária da 

Educação Infantil, não se trata de desconsiderar os procedimentos de cuidados das 

rotinas diárias, tais como: banho, alimentação, troca de fraldas, etc., mas para além dos 

cuidados eminentemente físicos, os ligados à alimentação devem ser planejados e 

realizados nas atividades de conteúdos pedagógicos e projetos sobre 

alimentos/alimentação, devendo ocorrer em parcerias com o Nutricionista, sem perder 

de vista o espaço como integrante da rede cuidadora da saúde coletiva, incluindo as 

atitudes relacionadas ao acolhimento e vínculo (SILVA JUNIOR et al., 2008).  

Assim, considerando as influências dos profissionais na construção dos hábitos 

alimentares das crianças, o objetivo da pesquisa realizada foi de conhecer os hábitos 

alimentares dos professores de Educação Infantil, compreendendo os modos de preparo, 

consumo e seleção de alimentos envolvidos, além de constatar o que entendem como 

alimentos naturais e industrializados, suas influências a partir dos apelos da mídia e das 

redes sociais, e ainda a saúde e a alimentação.  

Reiteramos que consideraremos as crescentes mudanças no mundo, onde as 

informações e as relações de construções culturais estão cada vez mais aceleradas. Os 

hábitos alimentares, em tal contexto histórico, desvelam-se nos diversos fatores que são 

construídos ao longo da vida. Logo, as crenças e mitos alimentares influenciam nosso 

comportamento alimentar e se constituem em reflexo das escolhas desde a infância, por 

isso o caminho do olhar dos hábitos alimentares dos professores na infância e nos dia de 

hoje. Vale ressaltar ainda a influência da mídia no culto ao corpo e a boa forma física, 

coadunadas com a interferência dos profissionais de saúde ( SANTOS et al., 2012).   

 

Os Capítulos 

Assim, tendo definido a relação do espaço da Educação infantil na formação dos 

hábitos alimentares, apresento como a dissertação foi desenvolvida. Com o objetivo de 

conhecer os hábitos alimentares dos professores de Educação Infantil, no capítulo 1 

desenvolveu-se a construção do olhar da pesquisa, narrando suas trajetórias e a revisão 

bibliográfica em relação à promoção da saúde e a alimentação saudável, hábitos 

alimentares e suas relações com as Ciências Sociais e Humanas e o espaço da Educação 

Infantil.  
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No capítulo 2 apresentamos o caminhar metodológico, com a apresentação da 

pesquisa de seu objeto e campo, a escolha pela pesquisa qualitativa, e a descrição da 

forma de utilização da técnica de entrevista semi-estruturada e a forma de análise dos 

dados diante do foco que foi a exploração dos hábitos alimentares dos professores de 

Educação Infantil tendo como orientação a perspectiva pela análise de conteúdo. 

O capítulo 3 desvela “os achados da pesquisa” e tem como teor os resultados da 

pesquisa. O cenário é a Instituição de Educação Infantil e os entrevistados são parte do 

grupo de professores e auxiliares de professores. A análise sobre as entrevistas teve 

como eixo os relatos sobre a alimentação dos entrevistados na infância e na atualidade. 

Na infância destacamos as memórias entre seus rituais em família, além de pratos da 

época e tipos de alimentos. Já na atualidade as questões são relacionadas aos seguintes 

tópicos: o ato de cozinhar, quem cozinha, escolha de alimentos, a exclusão de alimentos, 

os alimentos naturais e industrializados, as fontes de informações sobre os alimentos em 

relação à comunicação social, mídias de comunicação e rótulos de alimentos. Ainda 

neste capitulo analisamos os dilemas dos professores na relação entre alimentação e 

saúde: sua alimentação e peso corporal, a alimentação das crianças na creche e, por fim, 

o dilema apontado pelos entrevistados sobre o delineamento dos papéis da família e 

escola.  

Finalizamos com a conclusão, no capítulo 4, e as referências bibliográficas no 

último capítulo, o de número 5. Como anexos temos: Anexo 1 – O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCL), Anexo 2 – O roteiro da entrevista semi-

estruturada utilizada na pesquisa, Anexo 3 – Quadro de construção das categorias e 

núcleos de sentidos em relação às perguntas e Anexo 4 – As matérias de jornais e 

revistas citados ao longo da dissertação. 
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CAPÍTULO 1. CONSTRUÇÃO DE UM OLHAR PARA A PESQUISA: 

TRAJETÓRIA E REVISÃO DA LITERATURA 

Se na graduação, a atuação em comunidades carentes me deixou a duvida de que 

como Nutricionista precisaria me apropriar de conceitos que teoricamente não possuía, 

confirmei minha suposição ao longo dos anos de atuação profissional, como 

Nutricionista, no contato direto, principalmente em consultório. A questão que 

praticamente se tornou uma pergunta de vida profissional era: “quais instrumentos 

deveria me aproximar para que conceitos, por exemplo de alimentação saudável e 

qualidade de vida, na minha prática tão naturais também pudessem ter a possibilidade 

de ser mais naturais na população de modo geral?” 

Durante minha atuação nos últimos quatorze anos na instituição de Educação 

Infantil me causou fascínio a forma com que, diferente de outros segmentos da 

educação, o objeto de trabalho torna-se projeto que têm estreita relação com o universo 

infantil na construção de valores e hábitos, especialmente no que diz respeito à 

utilização de práticas mais conservadoras. 

Inicialmente o projeto para desenvolvimento da dissertação, na tentativa de 

contribuir na resposta à minha pergunta de vida profissional, era quanto à analise de 

políticas públicas da área de nutrição, no sentido de compreender melhor a interface 

entre educação e saúde. Todavia, durante o curso, redimensionei meu olhar, 

especialmente nas discussões no Grupo de Estudos sobre Gerência e Ensino na Saúde 

(GEGES), onde reencontrei colegas da jornada em comunidade e na disciplina de 

acompanhamento de projeto de pesquisa, com a professora orientadora Márcia 

Guimarães. Contribuiu ainda para o redimensionamento do meu questionamento, o 

contato com disciplinas em que discutíamos a Saúde Coletiva com o olhar das Ciências 

Humanas com os professores Ivia Maksud, Júlio Wong Un e Lenita Claro nas 

disciplinas da Universidade Federal Fluminense (UFF). Assim, considerando tais 

interseções, no caminho da construção do conhecimento de instrumentos, acabei 

redimensionando minha pergunta de vida que se voltou com maior contundência para 

sistematização de estudos visando à compreensão dos aspectos subjetivos com que as 

pessoas constroem seus hábitos alimentares. Além dos professores já citados, não 

poderia desconsiderar outras disciplinas cursadas e que subsidiaram significativamente 
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na composição de meu objeto: no Instituto Fernandes Figueira, com os professores 

Romeu Gomes e Martha Nunes Moreira, além do prazer de fazer uma disciplina de 

metodologia qualitativa, com o professor Luiz Antônio de Castro Santos, na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Assim, pela trajetória da minha relação com o objeto de estudo, conforme 

exposto, a minha revisão bibliográfica acabou por se direcionar a aportes teóricos 

relacionados à promoção da saúde com a alimentação saudável nas ciências humanas, 

como um meio da investigação sobre os hábitos alimentares dos professores de 

Educação Infantil em suas trajetórias de vida. Desta forma, espero que a presente 

análise contribua para o redimensionamento das atuações na prática dos nutricionistas e 

dos professores nos espaços de promoção da saúde. 

 

1. 1 Promoção da Saúde e Alimentação Saudável  

Nas políticas públicas brasileiras sobre a alimentação e nutrição, observa-se a 

estratégia da promoção da alimentação saudável como aliada na promoção da saúde. 

Porém, mesmo com a orientação de políticas intersetoriais, ainda não há evidências de 

maior concretude na mudança do quadro epidemiológico em relação ao avanço da 

obesidade infantil. 

Na tentativa de reverter o quadro, destacamos como um marco de políticas 

públicas voltadas à Alimentação e Nutrição, a criação do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, com o objetivo de assegurar o direito 

humano à alimentação adequada, por meio da lei n
0 

11.346 de
 
15/09/2006, objetivando 

articular ações entre o poder público e a sociedade civil. Destaca-se com relevância, o 

conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como um: ‘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, considerando a 

necessidade da sustentabilidade ambiental, cultural, econômica e social’ (BRASIL, 

2006). 

Em contrapartida, cada vez em maior escala, constatamos a organização da 

sociedade na realização de iniciativas com propósitos da promoção de práticas 
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alimentares saudáveis, muitas vezes ocorrendo nas escolas, no espaço da Educação, 

sendo necessárias até mesmo em cidades consideradas produtoras de alimentos 

saudáveis (frutas e hortaliças). Citamos como referência de iniciativas desta natureza, o 

Programa “Conta na Balança”, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação 

e Superintendência de Eventos e Integração. Dentre as ações do Programa, destacamos 

o evento sobre a “importância da alimentação saudável” na rotina dos alunos, dirigido 

aos responsáveis pelos alunos de uma escola da rede, conforme veiculação da notícia de 

jornal “A Voz da Cidade” de 08 de Abril de 2014 com a manchete “Programa Conta na 

Balança traça ações para reverter obesidade”
14

: 

O Programa Conta na Balança realizou o levantamento de peso, Índice 

de Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal de 5.818 

estudantes do 1
o
 ao 5

o
 ano do Ensino Fundamental de 36 escolas da 

rede municipal de Resende. O resultado divulgado em março aponta 

que 979 alunos estão obesos (17%); 1.363 estão com sobrepeso 

(23%), 228 estão abaixo do peso (4%) e 3.248 (56%) têm peso 

normal.  

O Programa contava com o apoio de equipe de nutricionistas da área Técnica de 

Alimentação e Nutrição (ATANT) — setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Resende. Entre as estratégias de combate ao quadro de estado nutricional, 

organizaram a discussão e a distribuição de uma cartilha orientadora sobre alimentação 

saudável. As crianças diagnosticadas com obesidade foram encaminhadas para a 

realização de hemogramas, a fim de verificar a necessidade de intervenção clínica, e as 

com sobrepeso foram acompanhadas pela Secretaria de Saúde. 

O Ministério da Saúde, com a assessoria técnica do Núcleo de Pesquisas 

Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS) da Universidade de São Paulo e o 

apoio da Organização Pan-Americana de Saúde – Brasil, revisou o guia alimentar de 

2006 e lançou em 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira
15

, com ênfase na 

orientação ao consumo de alimentos saudáveis. O processo de revisão contou com a 

realização de oficinas envolvendo profissionais de diversos setores, dentre os quais 
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saúde, educação e assistência social, entidades de classe e representantes da sociedade 

civil. O manual destina-se tanto as pessoas individualmente, como membros de famílias 

e comunidades, e também aos cidadãos inseridos em seus grupos sociais. Destina-se 

também a todos aqueles cujo trabalho envolve a promoção da saúde da população, 

incluindo profissionais de saúde, agentes comunitários, educadores e formadores de 

recursos humanos. 

O guia alimentar proposto em vigor desde 2014, pretende ampliar seu alcance à 

população brasileira, já que utilizou como estratégia a mobilização de instituições e a 

cidadãos ligados à Rede de Nutrição do Sistema Único de Saúde (REDENUTRI)
16

.  

Constatamos por meio dos objetivos do Guia, a tentativa de atingir as 

recomendações do relatório final da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, realizada em novembro de 2011, ressaltando que para o aperfeiçoamento 

dos programas e ações existe a necessidade de ampliação da participação social nas 

formulações das políticas públicas, seu monitoramento e controle social.   

A matéria de lançamento do guia, com o título “Ministério da Saúde 

disponibiliza novo Guia que recomenda consumo de alimentos frescos”,
17

 destaca que 

os maus hábitos à mesa é um fato relevante na obesidade em adultos, com reflexos na 

saúde da população.  

Vale destacar que as pesquisas de avaliação do estado nutricional apontam um 

decréscimo dos índices de desnutrição e crescimento de excesso de peso/obesidade nas 

crianças brasileiras, como, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 

Criança e da Mulher - PNDS 2006-2007 (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 

Criança e da Mulher, 2009). A pesquisa tem o intervalo de dez anos e a de 2006, em sua 

terceira versão, na avaliação das crianças até cinco anos de idade indicou que 1,5% das 

crianças apresentavam déficit de peso para estatura e 7,3% com excesso de peso.   

                                                           
16
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A Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2008-2009, realizada pelo IBGE, 

constatou em crianças com idade acima de cinco anos, adolescente e adultos, índices 

preocupantes quanto ao excesso de peso e à obesidade. As crianças, entre cinco e nove 

anos, no que tange à evolução do incremento de peso em 1974-1975, tiveram uma 

prevalência de excesso de peso em meninos de 10,9%; já em 1989, essa prevalência 

continua aumentando (15,0%) e alcança 34,8% em 2008-2009. Um padrão semelhante, 

de aumento do excesso de peso, foi observado em meninas, respectivamente: 8,6%, 

11,9% e 32,0%. A evolução da prevalência de obesidade nos dois sexos repete, com 

frequências menores, a tendência descrita para o excesso de peso.  

No mesmo estudo (POF 2008-2009), observa-se que a população de dez a 

dezenove anos, apresentou em relação à prevalência de 3,4% para déficit de peso, 

20,5% de excesso de peso e 4,9% de obesidade. 

Na faixa etária seguinte, adultos, acima de vinte anos, a POF 2008-2009, quanto 

à prevalência de déficit de peso, excesso de peso e obesidade apresentou 

respectivamente os valores de 2,7%, 49% e 14,8%. Percebemos uma evolução no 

crescimento dos índices ‘excesso de peso’ e ‘obesidade’ ao longo das faixas etárias. Nos 

adultos, o excesso de peso foi diagnosticado em cerca de metade dos homens (50,1%) e 

das mulheres (49%) excedendo em 28 vezes a frequência do déficit de peso (1,8%), no 

sexo masculino e 13 vezes no sexo feminino (3,6%). O diagnóstico de obesidade foi 

feito em 12,5% dos homens e em 16,9% das mulheres, correspondendo a 

aproximadamente um quarto do total de casos de excesso de peso no sexo masculino e a 

um terço no sexo feminino. 

 

1.2 Hábitos Alimentares e suas relações com as Ciências Sociais e Humanas  

A evolução dos hábitos alimentares tem estreita relação com a evolução histórica 

da humanidade. Contudo, dentre os diversos hábitos da vida cotidiana, a construção dos 

hábitos alimentares ocorre de uma forma muito lenta. No mundo consumista, na 

sociedade contemporânea, é mais fácil a troca de um bem durável, como casa ou carro, 

do que de nossas práticas alimentares, em nossas preferências ou nos tipos de 

preparações. 
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No Brasil, no que tange à construção dos hábitos alimentares, estudos sobre os 

modos de preparo, consumo e seleção dos alimentos, têm suas raízes nos pratos típicos 

regionais entrelaçados na história da miscigenação de raças (DA MATTA, 1987).    

Os primeiros estudos antropológicos brasileiros, realizados ao final do século 

XIX, são destacados por Da Matta (1998) como interessados nas crenças e costumes das 

relações raciais entre brancos, negros e indígenas. Nesses estudos, a alimentação foi 

importante componente. Para Cascudo (1983), dentre os estudos, o que chama a atenção 

para a alimentação e a cultura brasileira, é a miscigenação, uma característica brasileira. 

Podemos verificar os elementos culturais desses grupos na análise de um prato típico do 

hábito alimentar brasileiro, a feijoada: 

Verificaria a presença constante de todos os elementos colaborantes 

na cultura popular brasileira: carne de gado europeu, verduras e 

legumes africanos, asiáticos, ameríndios, fundidos na obra-prima, 

contemporânea e secular (CASCUDO, 1983, p. 396). 

O termo “comida”, enquanto o alimento transformado culturalmente por um 

povo, para autores como Roberto Da Matta (1998) e Claude Fischler (1990) ganha 

dimensões e distinções quanto à compreensão de como o povo constrói seus hábitos 

alimentares. Da Matta utiliza o termo “comida” como sendo a forma com que cada povo 

seleciona e utiliza seus alimentos nas suas práticas alimentares (DA MATTA, 1998).  

Carlos Roberto Antunes dos Santos (2005) destaca a imensa obra de Luís da 

Câmara Cascudo sobre a História da Alimentação no Brasil como uma das mais 

completas no tema e delimita a forma como o autor considera a relação da alimentação 

no que se refere aos rituais, como referência de fixação de hábitos alimentares: “A 

fidelidade ao paladar, fixado através de séculos na continuidade alimentar, é uma 

permanente tão arraigada que já pode ser biológica” (SANTOS, 2005, p. 18). 

Claude Fischler, sociólogo francês, chama a atenção para a intensificação do 

processamento de alimentos; a globalização da produção, da oferta de alimentos e a 

ampliação da sociedade de consumo. Para Fischler (1990) os alimentos merecem 

distinção das outras formas de consumo, uma vez que desde o momento em que são 

ingeridos passam a fazer parte do próprio organismo, se transformando no próprio 

corpo. Destacamos ainda o valor simbólico que cada povo atribui aos alimentos e em 

sua partilha com seus grupos. O autor compartilha a concepção ao defender que o 

consumo de alimentos deve ser entendido de forma especial, já que o alimento passará a 
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ser parte constituinte de nosso corpo, intensificando uma expressão constantemente 

lembrada nesta sociedade de consumo: “Somos o que comemos”. 

Nas famílias, no que diz respeito às formas de alimentação, cada vez são mais 

notórias as influências da mídia, além do processo de individualização do ato de se 

alimentar provocado pelas novas tecnologias. Reiteramos ainda que o crescimento da 

indústria e do comércio de alimentos e, consequentemente os “apelos” midiáticos de 

divulgação, interferem e modificam os hábitos alimentares em relação aos tipos e 

socialização das refeições, praticamente “delineando novas modalidades no modo de 

comer, o que certamente contribui para mudanças no consumo alimentar” (GARCIA, 

2003 p. 484).  

O tema ‘alimentação’, na contemporaneidade, passa a ser objeto de pesquisa de 

grupos de estudo, dentre as quais destacamos a pesquisa realizada por Vasconcelos 

(2013) com o objetivo de identificar e analisar as correntes filosóficas e metodológicas 

do conhecimento científico que embasaram as dissertações e teses com abordagens 

qualitativas e mistas, produzidas nos programas de pós-graduação em Nutrição no 

Brasil no período de 2003 a 2012. O autor verificou a hegemonia da abordagem 

quantitativa, adotada por 92,5% (n=890) contra apenas 7,3% (n=70) que eram de 

natureza qualitativa do total de dissertações e teses analisadas. O que denotava a forte 

influência que as correntes filosóficas baseadas no positivismo e nas ciências biológicas 

continuavam exercendo na conformação do campo da nutrição Desta forma, constata-se 

que há um longo caminho a ser trilhado, no que se refere à inserção das ciências sociais 

e humanas no campo científico da nutrição e da saúde coletiva.  

Citamos ainda, a título de exemplo de estudos relevantes, a pesquisa etnográfica 

com um grupo de mulheres de camadas médias e populares, intitulada “Comida de mãe: 

notas sobre alimentação e relações familiares”, realizada por Assunção (2006), na 

comunidade do Morro da Caixa, no município de Tubarão, no sul do estado de Santa 

Catarina. A pesquisa adotou como eixo central de investigação, de onde (televisão ou 

comunidade) e quais as informações (receitas culinárias ou saúde) relacionadas à 

alimentação que a comunidade valorizaria: se as dos programas televisivos de culinária 

ou das relações familiares e na comunidade. A autora constatou a supremacia na 

transmissão do saber culinário, a relação hierárquica entre as mulheres da família, como 

entre mães e filhas ou entre irmãs e cunhadas, e principalmente entre sogras e noras, 
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desvelando maior relevância destas relações do que os programas televisivos. Verificou 

ainda que estas trocas de informações eram valorizadas para além dos núcleos 

familiares, atingindo também os vizinhos. Os tipos de informações trocadas entre 

familiares e a comunidade, ultrapassavam as meras sugestões de modos de preparo 

como as receitas culinárias, mas também as recomendações de consumo de 

determinados alimentos, no caso de patologias com o objetivo de melhora de estado de 

saúde.  

 

1.3. Os estudos de Nutrição sob uma perspectiva socioantropológica 

Nas vivências culinárias, a partir do fazer, do criar, do 

experienciar, do degustar preparações construídas 

coletivamente, os participantes são estimulados a 

ocuparem uma posição de protagonistas, sujeitos em ação. 

Desta forma, suas histórias, saberes, crenças, dificuldades 

e potencialidades, afetos e gostos podem emergir e serem 

partilhados. (ROTENBERG et al., 2011). 

No XX Congresso Brasileiro de Nutrição
18

 de 2008 a socióloga Madel 

Therezinha Luz e a nutricionista Shirley Donizete Prado participaram de uma mesa-

redonda e da discussão sobre as abordagens relacionadas na interface do campo 

Alimentação e Nutrição com as Ciências Sociais e Humanas. Na mesa-redonda e no 

artigo que Carvalho (2011) desenvolveu com as pesquisadoras, intitulado “Comer, 

alimentar e nutrir: categorias analíticas instrumentais no campo da pesquisa científica” 

destacam que os conceitos de “comer”, “alimentar” e “nutrir” não devem ser tratados 

somente numa perspectiva nutricional, restritos meramente à verificação da composição 

nutricional dos alimentos e seus efeitos metabólicos na fisiologia humana, mas integrá-

los aos aspectos social e cultural.  

No artigo de Carvalho, Luz e Prado (2011) sobre a discussão da mesa redonda 

Luz e Prado, lançaram uma pergunta: “O que significa cada um dos conceitos em um 

mundo híbrido, com ritmo dinâmico e diversidade cultural como a contemporânea?” 

(2011, p. 156). Concluíram que as mudanças da contemporaneidade, refletidas no 

comportamento alimentar se representavam na transformação de regras relacionadas às 

preferências alimentares, assim como de novas combinações que se associavam a novas 
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técnicas de preparo, capazes de identificar e dar sentido de pertencimento aos 

comensais. O alimento não se restringia ao ato de ser apenas consumido para, além 

disto, podia levar o indivíduo a reflexões. 

No currículo acadêmico, nos cursos de Nutrição, não há uma integração 

disciplinar com as disciplinas das Ciências Sociais e Humanas, como Antropologia, 

Sociologia e Psicologia. O que há é uma condução orientada a conteúdos básicos, sem 

apresentar articulação, seja com conteúdos da área de nutrição ou “no campo da 

pesquisa científica e na prática profissional” (CARVALHO, LUZ e PRADO, 2011, p. 

157).  

Canesqui e Garcia (2005) organizaram o livro Antropologia e nutrição: um 

diálogo possível, apresentado na forma de coletânea de artigos, onde diversos autores 

abordam reflexões que valorizam o comer e o cozinhar como práticas carregadas de 

simbolismo, significado, história e identidade.  

Em busca de respostas necessárias à prática profissional do Nutricionista em 

postos de saúde, tendo em vista a concepção de que o alimento permita o pensar sobre o 

mesmo, verificamos no estudo de Rotenberg e Vargas (2004) com a utilização dos 

conceitos das ciências humanas, que a alimentação é uma importante prática social. O 

estudo, de abordagem qualitativa com entrevistas semi-estruturadas, foi realizado com 

mães de crianças sob risco nutricional, moradoras da Rocinha e frequentadoras do grupo 

de mães do Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues. Teve como 

objetivo analisar o significado das práticas alimentares compreendendo as percepções, 

experiências e valores sobre a alimentação para essas mães. Identificou-se “que os 

hábitos e as práticas são permeados pelo aprendizado materno, que têm início na 

infância, e são associados aos hábitos urbanos de consumo” (ROTENBERG e 

VARGAS, 2004, p. 92). 
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1.4. A mídia e os hábitos alimentares  

Comer é muito perigoso. Porque quem cozinha é parente 

próxima das bruxas e dos magos. Cozinhar é feitiçaria, 

alquimia. E comer é ser enfeitiçado. Sabia disso Babette, 

artista que conhecia os segredos de produzir alegria pela 

comida. Ela sabia que depois de comer, as pessoas não 

permanecem as mesmas. Coisas mágicas acontecem. 

(Rubem Alves no ano 2000, comentando o filme - A Festa 

de Babette de 1987) 

No campo científico no Brasil, construiu-se o conceito da Alimentação por meio 

dos saberes e práticas da sociedade através dos tempos. Prado et al. (2009) sinalizam 

com os inúmeros sentidos e significados, ritos e símbolos. Assim também apontam 

SILVA et al. (2010, p. 416) quando afirmam que “o alimentar-se a si mesmo e ao outro 

ganham espaço na ordem do social, do cultural, do político, do filosófico e do 

psíquico”. 

Os programas de televisão, os jornais e revistas, por exemplo, desvelam a 

concepção acima, na medida em que mostram novas tendências na relação com as 

práticas alimentares, incluindo a seleção, consumo e preparo de alimentos. Os 

programas são tanto os ligados à culinária/gastronomia, quanto a orientações de dietas e 

comportamento alimentar.  

Entre eles cabe descrever um dos protagonizados pelo chef de cozinha e 

celebridade da TV britânica, Jamie Oliver. Neste programa, o chef apresentou todo o 

processo de implementação de um programa contra a obesidade infantil como reality 

show em escolas na Inglaterra. A intenção do programa foi contribuir com a construção 

de uma proposta de alimentação saudável entre os estudantes, já que o hábito alimentar 

dos ingleses no consumo de preparações ricas em açúcar, nas formas de sobremesas e 

guloseimas ingeridas ao longo do dia, aliado ao estilo de vida urbana sedentário, tem 

levado a um aumento da obesidade de forma preocupante, inclusive entre as crianças. 

O programa foi considerado um sucesso, tanto em relação às crianças 

participantes quanto no formato (reality show), de alcance popular, que tem se 

multiplicado nos últimos tempos em todas as áreas.  
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No entanto, nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, o programa não foi 

permitido conforme notícia publicada pelo jornal O Globo em 9 de março de 2011.
19

  

O chef de cozinha e celebridade da TV britânica Jamie Oliver 

tem sua receita anti-obesidade perfeita descoberta através dos 

anos: misturar a paixão pela nutrição com reality shows, 

promovendo uma revolução alimentar. Mas a receita de Oliver 

azedou em Los Angeles, onde ele tentou gravar sua segunda 

série para a TV americana. 

— Tive momentos difíceis aqui. Nada do que estava planejado 

aconteceu — ele admitiu em tom de cansaço. O conceito de 

Oliver é simples: obesidade mata e cozinhar refeições a partir 

do zero usando ingredientes frescos salvará vidas.  

Hoje são diversos os programas na televisão como os de Jamie Oliver e há 

também outros chefs de cozinha com propósitos diferentes: muitos usam a lógica de 

atender a satisfação do paladar e da estética do prato. Neste aspecto, também pessoas 

anônimas são seduzidas pelo glamour da gastronomia. A culinária toma o termo 

gastronomia e alia-se à palavra hobby, que não constava enquanto atividade feminina na 

cozinha (FURTADO, 2011). 

No ano de 2013, os reality shows, na onda de novos chefs, possibilitaram que a 

cozinha ganhasse uma valorização nunca antes imaginada. Todas as faixas etárias são 

contempladas, inclusive crianças, que já na faixa etária de 11 a 13 anos no Reino Unido 

viram chefs e elaboram preparações que são julgadas por especialistas com critérios 

rigorosos.  

A exploração da mídia no relato de diferentes hábitos alimentares ultrapassa a 

relação com a gastronomia, inserindo a preocupação com o estado físico relacionado a 

doenças e hábitos alimentares. Na Inglaterra, pessoas com distúrbios alimentares são 

selecionadas e trocam de dietas. Por determinado tempo, em torno de 15 dias, pessoas 

com anorexia nervosa e/ou bulimia trocam de dietas com obesos mórbidos. O reality 

show retrata as dificuldades de adaptação às dietas trocadas, como se as pessoas fossem 

personagens e buscam comprovar se o fato de trocar de lugar com seu oposto alimentar 

resolveria sua relação com o alimento.  
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No Brasil, os programas da televisão aberta sobre alimentos são normalmente 

divididos entre documentários com informações relacionadas à saúde ou à culinária. O 

tempo de duração das matérias é menor, se comparado às veiculadas na televisão por 

assinatura. Os programas das séries internacionais, como o do Chef Olivier, e as séries 

brasileiras que apresentam maior profundidade no tema “alimentos” são normalmente 

transmitidas pela televisão por assinatura, ainda restritas a uma camada privilegiada da 

população, não atingindo, desta forma, as camadas populares.  

Descreveremos a seguir o programa de televisão brasileiro “Socorro, meu filho 

come mal!”. O título já é capaz de caracterizar os propósitos e tem como estratégia 

apresentar a intervenção de profissional que trabalha com educação nutricional. Em 

cada episódio, a nutricionista atende aos apelos de uma família, geralmente tendo uma 

mãe preocupada pelo hábito alimentar da sua criança. O cenário da situação é composto 

pelo relato da família e observação do comportamento da criança. São estabelecidas 

metas que a família e a criança deverão atingir durante o período de intervenção no 

reality show. Frequentemente são famílias que não têm o hábito de sentar à mesa com 

as crianças e que têm na televisão mais que o mundo de entretenimento. As metas são 

classificadas em fácil, média e difícil e pactuadas com cada criança, depois da análise 

do nutricionista. O episódio termina com a profissional fazendo um balanço com a 

família, para avaliação das metas atingidas e recebendo novo telefonema para a próxima 

intervenção.  

Os hábitos alimentares quanto às suas práticas, modos de seleção, preparo e 

consumo dos alimentos estão cada vez mais presentes nas manifestações culturais e não 

poderia ser diferente nas novas tecnologias e mídias. Inúmeras produções 

cinematográficas praticamente anunciam no título o tema alimentação. Para Guimarães 

(2009, p. 191) as que se consagram como obras-primas mundiais são A festa de Babette 

(1988), de Gabriel Axel e A comilança (1973), de Marco Ferri. Já na América Latina, 

destacam-se os filmes Como água para chocolate, de Alfonso Arau, baseado no livro de 

Laura Esquivel (1992) e Estômago, de Marco Jorge (2007). Em comum, todos os filmes 

têm o tema central da gastronomia em seus desdobramentos nas narrativas e seus 

conflitos.  
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Cardoso e Antônio (2011) analisam os filmes Como água para chocolate 

(México, 1992) e Açaí com jabá (Brasil, 2001). As duas produções enfocam a 

alimentação como mediadora das relações sociais. A escolha dos filmes para o estudo 

aconteceu por desenvolver a temática da alimentação como cerne das produções. A 

comida é tratada como elemento central das tramas com o ritual de comer e suas 

relações culturais com a vida: “na primeira a comida age como um novo suporte de 

comunicação dos sentimentos e emoções e, na outra, como símbolo de identidade e 

pertencimento cultural” (CARDOSO e ANTÔNIO, 2011, p. 153). 

Ribeiro (2005) aponta que estudos na era da transformação digital sinalizam que 

as novas tecnologias vêm acompanhadas com novas problemáticas:  

“Os processos sociais e culturais da globalização aceleram-se 

(revolução digital) e tornam-se multipolares. Na realidade, 

trata-se de uma mudança vertiginosa jamais verificada 

anteriormente na história da humanidade, e os meios digitais 

são frequentemente apresentados como o "motor" dessa 

mudança”. (RIBEIRO, 2005, p. 617). 

O poder de troca e as interferências no hábito alimentar por meio das novas 

tecnologias são percebidas principalmente no uso e alcance da internet. Para Cardon, 

apud Marteleto e Silva  (2010):  

“A internet, chamada ‘rede das redes’, caracteriza-se por dois 

aspectos principais. Primeiro, é um grande acervo de dados e de 

informações aberto a múltiplas escritas, consultas, leituras, usos 

e apropriações. Segundo, é uma arena ampliada 

geograficamente e socialmente para interação, comunicação e 

sociabilidade”. (CARDON
20

, 2008, apud MARTELETO, 2010, 

p. 32) 

As mídias sociais, com destaque para o uso de blogs pessoais, podem servir de 

estímulo e, ao mesmo tempo, registro de hábitos alimentares e para promover uma 

mudança no quadro de obesidade/sobrepeso. O blog “Virando a mesa agora” 

acompanhou a perda de peso de um homem comum, com quase 200kg que, ao longo de 

oito meses, reduziu seu peso em mais de 100 kg. No blog, diariamente, eram registradas 

as ações de mudança no estilo de vida e no consumo de alimentos, voltando-se para a 

                                                           
20

 CARDON, D. Présentation.– Technologie Réseaux – Communication – Société, Paris, v. 26, n. 152, p. 

7-15, 2008. Edição especial: Réseaux Sociaux de l’Internet. 
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prática da alimentação saudável. A matéria televisiva
21

 em 23 de maio de 2014 chama 

atenção a narrativa de seu autor sobre o que sentia quanto a conviver com a obesidade 

mórbida: de que viver a obesidade mórbida, ou seja, com Índice de Massa Corporal 

(IMC) acima de 40kg/m
2
, o fez verificar o limite em que “o alimento passa a ser uma 

droga e se desassocia do prazer saudável e vira uma luta na sobrevida e qualidade de 

vida”. 

 

1.5 Hábitos alimentares — Alimentos naturais e industrializados 

O poder da indústria norte-americana e as estratégias de ditar comportamentos, a 

partir da década de 1970, trazem no seu bojo o lançamento de palavras que podemos 

considerar como marcos na mudança de hábito alimentar de povos subdesenvolvidos 

como o Brasil. Mundialmente os fast-foods (comidas rápidas) ganham destaque e se 

expandem com a velocidade dos food service (serviço de comida) como “opção” de 

alimentação fora de casa. A criação dos sistemas de franquias de alimentos/refeições, 

que são marcas criadas por empresas que passam a determinar a seus franqueados, o 

processo de produção e a comercialização de alimentos e/ou refeições pelo resultado 

estipulado, introduz uma nova forma de consumo. A marca de tais empresas ganha 

tamanha visibilidade que o processo passa a se chamar Macdonalização (ORTIGOZA, 

1997).  

Contraditoriamente, a produção cada vez maior da indústria de alimentos, com 

novos produtos, caracteriza a década de 1980 como a década do começo da 

compreensão, pela população, da relação entre dieta e saúde e a prevenção de diversas 

doenças crônicas relacionadas ao consumo de alimentos calóricos e ricos em gordura. 

Assim, a partir da década supracitada, constata-se a crescente necessidade de 

informações e compreensão pelos consumidores. A população nas décadas de 1980 e 

1990 começa a procurar identificações com o “natural” e “puro” e a indústria de 

alimentos passa a valorizar, nas propagandas de produtos alimentícios, esta tendência 

para atingir o público em questão (GARCIA, 2003). 

A ampliação de acesso a novos produtos alimentícios modifica o perfil dos 

alimentos consumidos pelos brasileiros. A economia brasileira — com sinais de 

melhora de poder aquisitivo, diante da política de retirada da linha de pobreza das 
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classes sociais menos favorecidas — aliada a novos produtos, cria concepções de 

aproximação de consumo no padrão alimentar brasileiro com vários países, com 

destaque para os norte-americanos, com aumento de 409%, na importação de produtos 

alimentares industrializados, entre 1992 e 1995. O maior aumento foi observado nas 

preparações alimentícias diversas (1.193%), no cacau e em outras preparações à base de 

cacau (1.237%) e em preparações à base de cereais (538%). A importação de leite e 

derivados cresceu 970% e a de bebidas, líquidos alcoólicos e vinagre cresceu 640% 

(GARCIA, 2003, p. 486). 

A ampliação da alimentação fora do ambiente doméstico, além do aumento de 

oferta de novos produtos alimentícios no mercado, principalmente a partir da década de 

1990, refletem alterações nos hábitos alimentares da população em diversos países. 

Essas mudanças, entre outros fatores, estão associadas com a produção de gêneros 

alimentícios e com o fenômeno da urbanização, influenciando o estilo de vida e a saúde 

da população (MONDINI e MONTEIRO, 1994; OLIVEIRA, 1997).  

A família, como importante núcleo nas relações estabelecidas com a 

alimentação, cada vez mais precisa ponderar diversas questões, dentre as quais: os 

modos de preparo de alimentos, a escolha de alimentos e a possibilidade de reunião 

como grupo nas refeições. Para cada membro da família surge “a necessidade de 

reequacionar sua vida segundo as condições das quais dispõe, tais como tempo, recursos 

financeiros, locais disponíveis para se alimentar, local e periodicidade das compras, e 

outras”. Neste contexto, a indústria e o comércio podem ser considerados interventores 

na adaptação ao meio urbano e às novas formas no consumo alimentar (GARCIA, 2003, 

p. 484).  

Em relação às famílias de população de baixa renda que, teoricamente, teriam 

uma maior dificuldade no acesso a alimentos, o estudo de Romanelli (2006) aponta que 

a falta de informações não se constituiria em condição para impedir o consumo de 

produtos considerados adequados, dentro do conceito de alimentação saudável, mas sim 

a dificuldade em substituir hábitos solidamente construídos. Tais grupos passaram a 

direcionar a escolha e consumo de alimentos em uma nova lógica, na tentativa de 

aproximação com o povo norte americano, entre refeições rápidas e produtos 

industrializados. Para o autor, a formação de hábitos alimentares faz sentido por estar 

relacionada e integrada em um corpo de saberes, que são “incorporados na interioridade 
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dos sujeitos e encapsuladas pelo aspecto afetivo e pelo prazer que proporcionam” 

(ROMANELLI, 2006, p. 337).  

Os rótulos dos alimentos industrializados são o elo de informações entre a 

indústria e os consumidores, sendo fundamental, portanto, a clareza diante de 

informações quanto a restrições, quantidade, ingredientes, e outras que são 

constantemente agregadas. MARINS, JACOB e PERES (2008) realizaram um estudo 

em que analisaram o hábito de leitura e o entendimento/recepção das informações 

contidas em rótulos de produtos alimentícios embalados. Tendo como sujeitos da 

pesquisa, adultos frequentadores, de uma rede de supermercados do município de 

Niterói (RJ). Entre os resultados, sobre as formas como são lidos os rótulos, detectaram 

frequentes dúvidas, descrédito ou insatisfação em relação às informações. Em relação 

ao teor dos rótulos e a pesquisa realizada, destacamos que o 

[...] excesso de propagandas, dificuldades do entendimento da 

linguagem técnica/abreviaturas/siglas, a falta de explicitação em 

relação aos componentes potencialmente alergênicos a grupos 

populacionais específicos e o uso de letras pouco legíveis são fatores 

que dificultam a compreensão pelos consumidores. (MARIS, JACOB 

e PERES, 2008 p. 584) 

 

 

1.6. A família 

Na cozinha, prevalece a arte de elaborar os alimentos e de lhes dar 

sabor e sentido. Nela, há a intimidade familiar, os investimentos 

afetivos, simbólicos, estéticos e econômicos. Em seu interior, 

despontam as relações de gênero, de geração, a distribuição das 

atividades que traduzem uma relação de mundo, um espaço rico em 

relações sociais, fazendo com que a mesa se constitua, efetivamente, 

num ritual de comensalidade
22

. A cozinha é, portanto, um espelho da 

sociedade, um microcosmo da sociedade, é a sua imagem. (Carlos 

Roberto Antunes dos Santos, 2005).  

Para Carlos Roberto Antunes dos Santos o ato de comer no ambiente familiar 

desvela as intimidades que acontecem à mesa, com seus conflitos e soluções, se 

caracterizando como um ato social pelas “atitudes ligadas aos usos, costumes, 

protocolos, condutas e situações” (SANTOS, 2005, p. 11). Entre os costumes que 
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constituem a construção do hábito alimentar, o ambiente familiar se formaliza 

frequentemente como o primeiro núcleo de importância na formação desses ritos e 

protocolos. Receitas de preparações regionais e/ou mesmo familiares eram 

tradicionalmente registradas, seja em cadernos ou livros e passadas de geração a 

geração como uma espécie de herança familiar.  

Mangabeira e Botelho (2010), a partir da observação de responsáveis por 

restaurantes notaram uma crescente diminuição no consumo da maior dobradinha de 

pratos brasileiros: o arroz e o feijão. Realizaram uma pesquisa num restaurante 

universitário instalado na Universidade de Brasília (UnB) com a estratégia de instalação 

de uma “cozinha-show”. A intenção dos pesquisadores foi verificar como os comensais 

se comportariam com a mudança na apresentação dos pratos e visualização do processo 

de produção, já que normalmente se serviam em balcões de distribuição sem que 

tivessem contato com a produção das refeições. Como resultado, aumentou o consumo 

das preparações durante a pesquisa. Ao visualizarem o preparo na cozinha-show os 

comensais relataram como a maior expectativa nestas preparações, a de que, de alguma 

forma, os serviços resgatassem o sabor tradicional destes pratos tão brasileiros. 

Percebemos que há uma expectativa de resgate da forma de preparo e consumo com que 

a família brasileira trata essas preparações.  

Canesqui (1988) cita diversos estudos de caso sobre segmentos da classe 

trabalhadora urbana que analisaram as práticas e representações de consumo alimentar e 

destaca vários elos comuns:  

Elas inscrevem o consumo alimentar nas oportunidades 

diferenciais de vida, ou seja, de salários e rendimentos 

auferidos, que expressem inserções diferenciais da força de 

trabalho familiar no mercado de trabalho, sendo a alimentação, 

elemento básico de recomposição, manutenção e sobrevivência. 

É por referência à família que se realiza e organiza o consumo 

alimentar, ainda que os seus determinantes não se esgotem 

neste nível. (CANESQUI, 1988, p. 212)  

No âmbito familiar na sociedade brasileira, a mulher continua a ter a 

responsabilidade das atividades domésticas, entre elas, as relacionadas à alimentação. 

Os conflitos desta conciliação são inevitáveis e a “imagem básica, originária (da 

mulher-família, mãe e dona de casa) vai estar sempre na base, e projetando sua sombra 

sobre a outra (a da mulher trabalhadora)” (ABRAMO, 2001, p. 91).  
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Além de referência nas atividades domésticas, a mulher também tem maior 

contato com novas fontes de informação nos assuntos relacionados à alimentação, 

conforme estudo de Romanelli (2006), pois segundo o autor mesmo que o controle de 

orçamento doméstico não seja de sua responsabilidade, são suas “obrigações” às 

relacionadas aos alimentos, compras e manuseio, lado a lado com as de socializarem as 

crianças na aceitação de alimentos. Além disso, como elemento importante, destacamos 

o papel das mulheres no acesso à informação: “as mulheres têm maior acesso que os 

homens à informação acerca da alimentação, provenientes de várias fontes e de 

programas diversos de orientação” (ROMANELLI, 2006, p. 337).  

Assim, na sociedade brasileira, este acesso cada vez maior a várias e novas 

fontes de informações, junto à redução de tempo nos momentos de refeição, favorece 

uma invasão de propostas diferenciadas na forma de ver e tratar a alimentação. Os 

alimentos dos nossos hábitos alimentares e a forma com que consumimos passam a ter 

como referência, publicações de revistas, televisão e internet em diversas direções. 

Proliferam matérias de jornais e revistas sugerindo dietas para perder ou ganhar peso, 

fortalecer músculos, melhorar a saúde e ainda, para diversificar e sofisticar o cardápio 

com inúmeras receitas de pratos de regiões do país e também da culinária internacional.  

Romanelli (2006) analisou matérias de jornais e revistas sobre alimentação em 

família e apontou uma mudança em tendências que seria realocar o espaço reservado à 

“cozinha”, na casa da família brasileira, “antes nos fundos da casa, da parte menos 

nobre para um local de destaque, privilegiando seu uso... passando a atribuir novo 

significado a essa prática, dotando-a de valor simbólico mais elevado” (ROMANELLI, 

2006, p. 337). 

 

1.7. A Educação Infantil e Hábitos alimentares  

O espaço de Educação Infantil que conhecemos hoje tem uma história e 

contextualização, assim como os professores de Educação Infantil que trataremos a 

seguir. 

1.7.1. A Instituição de Educação Infantil  

Historicamente, a construção da nova concepção de infância foi se constituindo 

nas interações sociais e nas formas de organização da sociedade. Os estudos de 

Gagnebin (1997) sobre os pensamentos da concepção de infância, durante o período 
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medieval e início da idade moderna, apontam que a criança era considerada como 

dotada de tendências selvagens, em virtude da ausência da razão. Podemos compreender 

esta concepção diante do resgate etimológico da palavra infância – como o infante – 

aquele que não fala e que é privado da razão.  

O critério etário atual não era utilizado, até o século XIII, para caracterizar a 

infância, mas sim a ideia da domesticação e moldagem de acordo com as normas e 

regras educacionais. Vale ressaltar ainda que a distinção familiar de origem definiria o 

acesso ao processo formal educacional, sendo negado aos camponeses na era pré-

revolução industrial (PEREIRA, 2014). 

Como um marco do pensamento moderno, sobre a infância, o livro Emílio de 

1762, de Jean-Jacques Rousseau inaugura a chamada “pedagogia nova” que reinterpreta 

a natureza infantil e as relações entre adultos e crianças, a favor da proteção e do 

respeito à natureza das especificidades do desenvolvimento infantil. Rousseau 

literalmente rompe com a concepção de que a criança seria um adulto em miniatura, 

preconizando a ideia da existência de um mundo próprio e autônomo das crianças. 

No Brasil, aproximadamente a partir da década de 40 do séc. XX, surgem 

formalmente as primeiras instituições públicas e privadas a atender crianças pequenas, 

da atual faixa etária da Educação Infantil. Venzke e Felipe (2013) realizaram um estudo 

que problematizou as representações das professoras sobre Educação Infantil, na cidade 

de Pelotas, entre as décadas de 1940 e 1960. Apontaram a supremacia do discurso 

religioso (católico), ao serem ressaltadas a vocação e missão dessas profissionais. As 

representações eram que as professoras deveriam corrigir os “defeitos” da criança e de 

sua família, além de ser educadora sanitária e fada bondosa, sendo que tais atribuições 

se entrecruzavam e se misturavam umas às outras. Tais representações teriam 

importante papel para o governo das professoras, das crianças e de suas famílias, 

estabelecendo, desta forma, a indissociabilidade entre magistério e maternidade. 

Assim, nos primórdios da implantação das instituições que atendiam as crianças 

na faixa etária da Educação Infantil, a sociedade entendia o cuidado físico, normalmente 

dispensado pela família, como a única necessidade das crianças, ainda sem explicitar 

objetivos de cunho educativo. No entanto, as novas políticas públicas, a partir da década 

de 70, especialmente, renovaram as concepções de saúde e educação. As novas 

propostas apresentadas na Educação Infantil exigiam uma maior qualificação dos 
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profissionais que atuavam no segmento. As propostas pedagógicas passaram a 

representar a criança como sujeito social e cidadã, com necessidades de propostas 

pedagógicas que contribuíssem no processo de construção de seus conhecimentos. 

Assim veio sendo construído o espaço da Educação Infantil, necessitando cada vez mais 

da qualificação dos professores envolvidos diretamente com o cuidado e a educação 

(KRAMER, 1993 ; FREIRE, 1994; WAJSKOP, 1995; KRAMER, 2006). 

Vale ressaltar que as novas exigências de formação dos profissionais, emergiram 

em um contexto fértil de construções teóricas elaboradas por estudiosos na área 

educacional dentre os quais destacamos inicialmente Vygotsky (1988) quando afirmou 

que sendo cada pessoa um ser social, relacional e participante de um processo histórico, 

a construção do conhecimento se daria por meio da interação. O processo de 

ensino/aprendizagem seria dialético por incluir quem ensina, quem aprende e a relação 

entre eles. 

Mesmo a área de Enfermagem, que a princípio focava seus objetivos nos 

cuidados com o corpo físico, propôs-se a redimensionar sua relação com a infância. 

Maranhão (2000) desvela tal objetivo, por meio de pesquisa na qual a área em questão 

ressignificou o atendimento às crianças, como um complemento à ação educativa. No 

entanto, vale ressaltar a dificuldade deste entendimento pelos educadores especialmente 

com crianças muito pequenas, com menos de 1 ano de idade, em que os cuidados físicos 

se sobrepõem, constituindo-se em procedimentos implicados e um saber. Assim, nesta 

faixa etária o processo de trabalho seria complexo e dependeria de “várias habilidades e 

instrumentos, provenientes de diversas áreas de conhecimento e do saber empírico 

daqueles que cuidam” (MARANHÃO, 2000, p. 128).  

A autora sinaliza a necessidade de incluir, na formação do professor de 

Educação Infantil, tanto as habilidades para o trabalho pedagógico na construção de 

atitudes e procedimentos de cuidado, quanto as relacionais:  

[...] partindo de conhecimentos prévios e das práticas sociais de 

cuidado com a saúde e a educação, que estão presentes na cultura e na 

instituição. Formar o educador para o cuidado exige construir uma 

prática de formação reflexiva e que integre educação e saúde, família 

e instituição. (MARANHÃO, 2000, p. 132)  

As novas políticas públicas desvelaram um quadro de maior comprometimento 

de atendimento escolar às crianças na Educação Infantil, ainda que numericamente não 
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seja relevante; porém apontam a tendência do atendimento ao maior quantitativo 

possível, como é possível observar na tabela 1 e no gráfico 1. 

Observa-se nos dados da Tabela 1, que no período entre 2007 e 2012, uma 

menor defasagem entre população por idade, entre 4 e 5 anos matriculados, em 

comparação as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. Percebemos o favorecimento no 

atendimento às crianças de 4 a 5 anos. 

 

Tabela 1 - Número e Matriculas na Educação Infantil e População Residente de 

0 a 3 e 4 e 5 anos de idade – Brasil – 2007 -2012 
 

 

 

No Gráfico 1 verificamos uma aparente evolução no número de vagas na faixa 

etária de 0 a 3 anos, creche, em relação a de 4 a 5 anos. Ressaltamos sua relação com o 

Plano Nacional de Educação (PNE). 
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Gráfico 1 - Ensino Regular – Evolução do Número de Matrículas na Educação 

Infantil Brasil – 2007 – 2012. 

 

 
Fonte: MEC/Inep/Deed; IBGE/Pnads 2007-201; Censo Demográfico 2010 (Dados do Universo) 

Cabe ressaltar como suporte de análise da tabela e gráfico acima, a meta 1 do 

Plano Nacional de Educação: 

...universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para 

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 

oferta de Educação Infantil em creches, de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE.  

 

1.7.2. O professor de Educação Infantil  

[...] os representantes da equipe pedagógica, e, sobretudo, o 

professor, devem ser incorporados como membros centrais da 

equipe de saúde escolar, pois além de possuírem uma 

similaridade comunicativa com seus alunos, têm maior contato 

com eles e estão envolvidos na realidade social e cultural de 

cada discente, aspectos estes que facilitam o trabalho 

(DAVANÇO, TADDEI e GAGLIANONE
23

, 2004, apud 

GONÇALVES, 2008, p. 190). 

No Brasil prevalece o trabalho feminino no espaço de Educação Infantil. 

Autores como Ávila (2002), Ongari e Molina (2003) e Sarmento (2003) apontam como 

provável motivo de tal supremacia feminina, a relação direta estabelecida na sociedade 

do papel da mãe como cuidadora no âmbito familiar. No entanto, afastando-nos cada 

vez mais do propósito meramente de cuidado físico, cada vez mais se faz necessária 

                                                           
23 DAVANÇO, G.M.; TADDEI, J.A.A.C.; GAGLIANONE, C.P. Conhecimentos, atitudes e práticas de 

professores de ciclo básico, expostos e não expostos a curso de educação nutricional. Rev. Nutr., v.17, 

n.2, p.177-84, 2004. 
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maior qualificação deste profissional, envolvido tanto com o cuidado, como com a 

educação (KRAMER, 1993; FREIRE, 1994; WAJSKOP, 1995).  

A Educação Infantil tende a se distanciar da Educação no sentido formativo e 

situado. Sainsaulieu e Kirschner (2006) apontam que, na era contemporânea, as novas 

tecnologias modificaram as profissões, as funções hierárquicas e técnicas, o 

funcionamento social e a cultura das organizações. Na Educação Infantil as atividades 

educacionais deveriam fazer sentido para a criança e os professores deveriam promover 

uma contínua construção e reconstrução de experiências.  

Assim o planejamento de atividades pedagógicas calcado em teorias sólidas 

ganhou dimensões primordiais na rotina da Educação Infantil, no sentido de qualificar 

as ações com intenções educativas. Desta forma, o ato de conhecer dos professores, de 

estudarem, de se apropriarem de conhecimentos multidisciplinares, redimensionaria 

suas práticas e auxiliariam no alcance dos objetivos pedagógicos, e, consequentemente, 

contribuiriam com a qualidade educacional. 

Davanço et al. (2004) realizaram um estudo com o propósito de avaliar os 

conhecimentos sobre nutrição de professores participantes e não participantes de um 

programa educativo sobre alimentação escolar. Verificaram que, com mais 

conhecimentos, aqueles professores que participaram do programa educativo, passaram 

a incorporar, em suas atividades, com maior propriedade, propostas de sensibilização 

aos alunos à pratica da alimentação saudável. 

Em 2006, na Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), no Grupo de Trabalho Educação da Criança de zero a 

seis anos
24

, foi apresentada uma revisão dos estudos publicados nas principais revistas 

brasileiras de Educação. A revisão verificou os resultados de pesquisas empíricas sobre 

a qualidade da educação em instituições de Educação Infantil brasileiras, no período de 

1996 e 2003 e apontou as áreas de pesquisas que os pesquisadores mais relacionavam à 

qualidade da Educação Infantil: formação dos professores; propostas pedagógicas; 

condições de funcionamento; práticas educativas e relação com as famílias. Concluiu 

que as pesquisas apontavam uma grande distância entre as metas legais e a situação 

vivida pela maioria de crianças e adultos no cotidiano das instituições de Educação 

Infantil (CAMPOS, FÜLLGRAF e WIGGERS, 2006). Tal fato indica que o arcabouço 
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 Considerada a mais importante reunião e grupo científico da área de Educação Infantil. 
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legal brasileiro ainda é um caminho a ser conquistado nas instituições de Educação 

Infantil em relação à melhora necessária à qualidade do ensino na área. 

As propostas de formação contínuas nas instituições de Educação Infantil 

tornaram-se uma característica e necessidade da área, incluindo também outros 

profissionais, como, por exemplo, os envolvidos com a alimentação infantil. No que 

concerne à inserção das temáticas na área de nutrição, a forma como devem ser 

planejadas as etapas das propostas de formação, se constituiu em objeto de estudo de 

Schmitz (2008) que verificou melhores resultados do grupo que participou de oficinas 

temáticas na Escola de Extensão da UnB (professores e donos de cantinas escolares) 

com uma abordagem sócio-construtivista em Educação Nutricional. O estudo criticou o 

modo com que a temática “educação nutricional” normalmente era tratada nos 

treinamentos institucionais — como uma espécie de adestramento, sem que se 

problematizasse a questão, como, por exemplo, numa abordagem pedagógica voltada à 

construção reflexiva do conceito da Educação Nutricional (SCHMITZ, 2008). 

No contexto de formalização de novas formas de atuação do profissional da 

Educação Infantil, Kramer (2006) e Pereira (2014) sinalizam que a qualificação em 

serviço pelas escolas de Educação Infantil se faz necessária, já que a formação inicial 

acadêmica, seja a faculdade de Pedagogia ou as escolas Normais, ainda não contemplam 

em seus currículos, conteúdos relacionados ao cuidar e educar, em especial os cuidados 

de alimentação e a Educação Alimentar e Nutricional, para crianças da faixa etária do 

segmento Educação Infantil. 

Dentre as necessidades formativas e atribuições profissionais dos professores, 

enfatizaremos sua relação com a construção de conceitos em alimentação, dada a 

relação com a temática do presente estudo. Assim, destacamos como referência a 

dissertação de mestrado de ASSAO (2007), de abordagem qualitativa, utilizando a 

Teoria de Representações Sociais, com 78 educadores de oito instituições infantis 

públicas do município de Jandira, em São Paulo, com o objetivo de analisar as 

percepções de educadores sobre a alimentação saudável no âmbito escolar. Dessa 

investigação resultaram dois artigos, publicados nos anos 2007 e 2008. Como 

características do grupo estudado, a predominância dos profissionais do sexo feminino 

(93,8%); do grupo etário de 20 a 30 anos (30,8%); com filhos (76,9%); sem uma 

formação específica na área de Educação (51,3%), com experiência anterior em creches 

e/ou escolas de diferentes níveis de ensino (41%), que participaram dos cursos de 
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formação continuada promovidos pela prefeitura do município (98,7%). A alimentação 

saudável para as crianças, sob o ponto de vista dos educadores, deveria ter variedade, 

diversidade, a quantidade e a qualidade adequadas, e que atendesse às necessidades 

biológicas e às preferências alimentares, de consistência adequada, que fosse natural e 

oferecida nos horários estipulados. 

Em 2008, com foco na alimentação saudável, as autoras verificaram que as 

maiorias das percepções dos educadores, observadas nos discursos, demonstraram-se 

inadequadas em relação aos parâmetros da promoção dos hábitos alimentares para as 

crianças nos princípios fundamentais de alimentação saudável. As educadoras 

descreveram como estratégias, nas atividades relacionadas à alimentação com as 

crianças, o diálogo e estímulos, tais como sentar ao lado da criança no momento da 

refeição ou deixá-la em companhia de outras que se alimentam de forma adequada, 

além de brincadeiras ou o que chamaram de “camuflagem” dos alimentos e até mesmo 

chantagens para efetivar o consumo. As educadoras citaram estratégias para a promoção 

de alimentação saudável, demonstraram entendimento, mas ao descreverem sua própria 

alimentação, constatou-se que seus hábitos não se relacionavam com os princípios da 

mesma (ASSAO e MANCUSO, 2008). 

Gonçalves (2008) destaca que a qualidade na promoção da saúde no espaço da 

Educação Infantil se relaciona com propostas de formação dos profissionais da área, 

pedagogos e profissionais de saúde. Defende que a “formação deve ser voltada a que 

compreendam a importância da efetivação de uma prática interligada e presente da 

educação em saúde nos diversos âmbitos de atuação da escola” (GONÇALVES, 2008, 

p. 181).  
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CAPÍTULO 2 - O CAMINHAR METODOLÓGICO  

 

2.1. Apresentando a pesquisa 

O objeto de estudo, hábitos alimentares, tem na Nutrição ferramentas como os 

inquéritos de consumo alimentar, seja por instrumentos na forma de recordatórios ou 

pesagens diretas com o objetivo de quantificar o consumo dos comensais e, assim, 

traçar as intervenções, sejam na questão clínica ou coletiva.  

Os inquéritos de consumo alimentar são análises dos alimentos consumidos pelo 

indivíduo ou grupo estudado em determinado período e local, tendo uma visão biológica 

da ingestão. Ressaltamos, contudo, que neste estudo não nos direcionaremos para 

análise de consumo alimentar traçando julgamentos de valores biológicos, mas 

buscando a compreensão da construção cultural dos hábitos alimentares dos professores 

de educação infantil pela abordagem das Ciências Sociais, sem reproduzir os inquéritos 

alimentares da área de nutrição, na tentativa de evitar julgamentos de valores.  

 A escolha do campo desta pesquisa vem das observações de minha atuação 

como Nutricionista por quatorze anos, em uma creche de caráter institucional, em 

especial da prática profissional dos professores de Educação Infantil no 

desenvolvimento de projetos, inclusive na área de alimentação e nutrição. São propostas 

de trabalho desenvolvidas com as crianças e famílias, em que os professores utilizam 

suas experiências de vida relacionadas à alimentação e nutrição. A motivação da 

pesquisa se coaduna com a investigação da forma com que os professores compreendem 

seus hábitos alimentares em seus valores mais simbólicos: “há no campo da nutrição 

algo mais simbólico e subjetivo voltado para o social” (CANINE e RIBEIRO, 2007, p. 

48). 

 

2.2 Métodos: 

A pesquisa qualitativa é ideal para os estudos de caráter subjetivo, que analisam 

os aspectos simbólicos, percepções, interações e análise de fenômenos interpretativos, 

como o de hábitos alimentares de professores de Educação Infantil, objeto de estudo 
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desta pesquisa. Seu objetivo não é restringir-se aos dados estatísticos, mas analisar os 

sistemas de relações de significados. Tem-se a possibilidade de uma análise rica das 

informações e uma interpretação esclarecedora ao observar o comportamento, a fala ou 

a linguagem não verbal dos indivíduos envolvidos na pesquisa (LAPLANTINE, 2004; 

SAUERBRONN e CERCHIARO, 2004).  

Estudos dessa natureza exercem papel fundamental no foco de análise em 

questão. Neste tipo de pesquisa empregam-se as concepções das Ciências Sociais:  

...com um nível de realidade que não pode ou deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido aqui como parte da realidade vivida e partilhada com 

seus semelhantes. (MINAYO, 2013, p. 21). 

Utilizamos na produção de dados a técnica de entrevistas semi-estruturadas 

(Roteiro de perguntas no Anexo 2). A escolha pela técnica aconteceu por possibilitar a 

combinação entre perguntas abertas, conferindo maior liberdade ao entrevistado no 

desenvolvimento sobre o tema. A aproximação com o entrevistado, na entrevista, 

permite ir além dos conceitos, diante do interesse na compreensão de fenômenos como 

os hábitos alimentares pelos professores de Educação Infantil (MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 1998).  

O roteiro elaborado teve questões previamente definidas e foi conduzido 

informalmente, na forma de conversas, permitindo ainda retomar questões que tivessem 

ficado com “lacunas” no relato do entrevistado, auxiliando ainda na recomposição do 

contexto da entrevista, caso o entrevistado tivesse por algum motivo se afastado e 

prejudicado o entendimento de questões importantes para o alcance dos objetivos da 

pesquisa (BECKER, 1997, BONI e QUARESMA, 2005, GIL, 2009). 

As entrevistas foram realizadas em instituição de Educação Infantil, 

individualmente, em horários previamente agendados no mês de outubro de 2014. 

Foram gravadas e transcritas pela pesquisadora e as mensagens quanto a gestos, forma 

de “falar” e impressões do entrevistador foram registradas por meio de notas. As 

anotações, segundo Nogueira (1975)
25

  

                                                           
25

 NOGUEIRA (1975) Livro composto pelas notas de aula na disciplina do curso de Introdução às 

técnicas de pesquisa social, ministradas pelo sociólogo Oracyr Nogueira no ano de 1951, promovido pela 

Comissão Paulista de Folclore e pelo Centro de Estudos de Folclore Mário de Andrade.  
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... devem conter elementos que permitam responder a quatro 

ordens de perguntas: o que, onde, quando, quem. Devem, 

portanto trazer, além da descrição dos fatos a que se refere, 

indicação do local e data em que se deu cada manifestação, bem 

como informações sobre os participantes de cada situação. 

(NOGUEIRA, 1975, p. 102) 

Durante as entrevistas, os entrevistados foram solicitados a fazer relatos de 

questões relativas à memória de seus hábitos alimentares, processo que, de modo geral, 

é individual e ocorre em meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente 

criados e compartilhados. Depreende-se disto que as memórias poderiam ser 

semelhantes, contraditórias ou sobrepostas e conferiram praticamente uma identidade 

que buscamos nos entrevistados (PORTELLI, 1997). 

Para a identificação do discurso será utilizada, como suporte, a teoria da 

reprodução (BOURDIEU e PASSERON, 1970). Na teoria da reprodução da Educação, 

Bourdieu e Passeron consideram os conceitos em sua totalidade, como a noção de 

habitus, capital e campo que são utilizados para definir como opera a Educação em seu 

nível de domínio; entretanto, o principal conceito dos autores, nesta teoria, é o de 

violência simbólica. Entendem que o espaço de Educação, e aqui incluímos o de 

Educação Infantil, permeia uma violência simbólica imposta pelas classes dominantes 

às classes dominadas, já que as relações sociais são permeadas por relações de força e 

de sentido entre grupos ou classes.  

Os professores de Educação Infantil, em sua prática, se apropriam dos conceitos 

de promoção da saúde e hábitos saudáveis com as crianças e como a construção de seus 

habitus (BOURDIEU, 1998) enquanto disposições duráveis, estruturas estruturadas e 

estruturantes, impactam nessa relação e a relação com a teoria de reprodução na 

Educação. O conceito de habitus de Bourdieu considera não apenas as condições 

objetivas, mas sua relação como estrutura estruturante que pode afetar as condições 

concretas da sociedade, imprimindo, desta forma, a perspectiva subjetiva por meio da 

ação social.  

Verificar o que os professores de Educação Infantil entendem como seus hábitos 

alimentares, no contexto do conceito de habitus de Bourdieu, merece destaque diante 

das perspectivas do Plano Nacional de Educação (PNE) para universalização de 

atendimento da faixa etária de pré-escola até o ano de 2016 (Meta 1) e a relação de 

proximidade desta categoria com as crianças servindo como referência de suma 

importância na construção de hábitos. 
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2.3. Análise dos dados 

Em paralelo à produção de dados gerados pelas entrevistas, iniciamos a análise 

caminhando “tanto na direção do que é homogêneo quanto no que se diferencia dentro 

de um mesmo meio social” (GOMES, 20013, p. 80). 

O foco principal da pesquisa foi a exploração dos hábitos alimentares dos 

professores de Educação Infantil tendo como orientação a perspectiva de análise de 

conteúdo. A definição de Bardin (1979) quanto à análise de conteúdo é:  

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. (BARDIN, 1979, p. 42). 

Depois de transcritas, pela pesquisadora, as entrevistas foram lidas e relidas 

várias vezes para possibilitar suas análises em profundidade. A partir das leituras foi 

realizado o levantamento dos temas mais frequentes. Além da análise das falas nas 

transcrições das entrevistas, foram percebidos e registrados momentos como as pausas e 

o “não dito” como gestos, risos, expressões de espanto, dentre outros. 

Tal levantamento indicou os “núcleos de sentido”, que são a essência dos relatos 

das entrevistas, mas, contudo, sem perder de vista o contexto mais amplo.  

Os núcleos de sentido nortearam os recortes do texto e assim organizaram as 

temáticas no momento da análise horizontal das entrevistas. Diante do quadro, 

agrupamos e reagrupamos os recortes, de acordo com o significado dado aos temas que 

podiam ser dos mais específicos aos mais gerais. Desta forma, as categorias foram 

definidas, desvelando o sentido que as entrevistas trouxeram sobre os hábitos 

alimentares dos professores de Educação Infantil.     

Vale ressaltar ainda que as categorias da pesquisa buscaram analisar e 

entrecruzar os hábitos alimentares dos entrevistados nas suas lembranças em família, no 

passado em suas infâncias, e no presente com as famílias que constituíram. A leitura e 

releitura das entrevistas transcritas, com os temas recorrentes nas entrevistas, 

possibilitaram a construção de um quadro (Anexo 3), conforme proposta de Bardin 

(1979) apontando que a repetição trazia significados dentro dos objetivos propostos na 

pesquisa. Utilizei, ainda, o diário de campo e matérias de mídia como suporte e 



54 

 

sustentação às temáticas.  Assim, com base no objetivo da pesquisa de conhecer os 

hábitos alimentares dos professores de Educação Infantil, na análise das entrevistas 

elegi duas categorias de análise iniciais entre o passado e o presente nos hábitos 

alimentares, e a partir delas surgiram outras categorias pelas observações dos 

entrevistados. Dentre essas, podemos citar a forma com que os professores de Educação 

Infantil se relacionam com a alimentação e saúde, além da contribuição da relação 

família e escola para o segmento de Educação.  

 

2.4 Considerações éticas 

A pesquisa obedeceu ao que estabelece os preceitos da Resolução 466 do 

Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 e o projeto de pesquisa foi 

submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense conforme número 

CAAE 3667134.5.0000.5243 na Plataforma Brasil.  

Os professores de Educação Infantil entrevistados foram esclarecidos sobre a 

não obrigatoriedade na participação da pesquisa. Além disto, realizamos a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1), elaborado de acordo com as 

diretrizes do CEP-HUAP e com o consentimento na participação da pesquisa, 

solicitamos a assinatura do termo. Tais procedimentos foram condições obrigatórias 

para a realização das entrevistas.  

Não previmos como critérios de participação que os professores fossem 

portadores de algum sofrimento ou objetos de quaisquer procedimentos experimentais. 

Assim, nesta pesquisa garantiu-se aos seus participantes, o cumprimento dos princípios 

éticos de beneficência e não maleficência. 
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CAPÍTULO 3 - OS ACHADOS DA PESQUISA 

Nos achados da pesquisa teremos a descrição do campo, a Instituição de 

Educação Infantil que foi campo de pesquisa, assim como conheceremos os professores 

entrevistados e seus hábitos alimentares. 

 

3.1. A instituição de Educação Infantil 

A investigação foi desenvolvida em uma instituição pública, de Educação 

Infantil, no Rio de Janeiro. Possui capacidade para atendimento a cento e quarenta 

crianças, filhos de funcionários públicos, têm mais de cinquenta anos de existência e 

funciona de segunda a sexta-feira no horário de 8 às 18h. Atende, atualmente, 

aproximadamente cem crianças, de quatro meses a cinco anos, distribuídas por faixas 

etárias conforme orientações da Lei de Diretrizes n
o
 9394/1996 (atualizada em 2013), 

em seis turmas (somente na faixa etária do Berçário II – de um ano e três meses a dois 

anos temos duas turmas e nas demais, uma turma de cada: Berçário I – de quatro meses 

a um ano e três meses, Maternal I – de dois a três anos, Maternal II – de três a quatro 

anos e Pré-escola I – de quatro a cinco anos). Possui em torno de quarenta e cinco 

educadores de Educação Infantil, sendo seis professores responsáveis de turma e os 

outros são auxiliares que participam, junto com os professores de turma, desde a 

concepção de projeto e planejamento pedagógico até sua execução e avaliação. 

 

3.2. Conhecendo os entrevistados  

O grupo de professores estudado não teve delimitação prévia, tendo em vista a 

concepção de Gaskell (2002) e Minayo (2013) de que, na pesquisa qualitativa, a 

quantidade de entrevistas deve se relacionar à saturação do tema. As experiências 

individuais únicas são, em alguma medida, “resultados de processos sociais”, de 

maneira que “as representações de um tema de interesse comum, ou de pessoas, em um 

determinado meio social, são, em parte, compartilhadas” (GASKELL, 2002, p. 71).  

As exigências para ocupação do cargo na instituição, formação em Pedagogia ou 

Normal com experiência mínima anterior de 2 anos, faz com que a amostra apresente 
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uma uniformidade em relação à vivência na área de Educação Infantil e estabeleceu o 

critério de inclusão na pesquisa.  

Inicialmente pretendia-se realizar as entrevistas somente com os seis professores 

responsáveis por turma. No entanto, durante o trabalho de campo, optei por realizar 

entrevista também com os auxiliares, pois constatamos que, na instituição, estes 

profissionais participam ativamente de todo processo pedagógico, inclusive na 

elaboração do planejamento dos projetos de trabalho e atividades, sem distinção de 

atuação com os professores responsáveis. Todos os professores que atuam em salas, 

responsáveis e auxiliares na instituição, trinta e cinco, são do sexo feminino, razão para 

ter incluído na amostra os professores de Educação Musical e de Educação Física, na 

intenção de verificar as nuances de gêneros em relação ao tema da pesquisa.  

Foram entrevistados onze professores no total: os seis professores responsáveis 

de turma, previstos no projeto da pesquisa, além de mais três auxiliares de professores, 

do professor de Educação Musical e o de Educação Física. Os nomes dos entrevistados 

foram substituídos, de forma a garantir o anonimato de suas identidades.  

É expressiva a supremacia do gênero feminino. A média de idade no grupo 

entrevistado foi de 39 anos tendo a mais jovem 23 anos e a mais velha 57 anos.  

Quadro 1 - Características dos Entrevistados 

Nome Idade Sexo Formação- Tempo de formação/ Categoria 

funcional/ Tempo de atuação na Educação 

Infantil 

João 50 anos M Educação Física – 15 anos 

Professor de Educação física. 

15 anos de atuação na Educação Infantil. 

Amanda 57 anos F Ensino Normal – 30 anos, cursando faculdade de 

Serviço Social 

Auxiliar de Professor de Educação Infantil. 

30 anos de atuação na Educação Infantil 

Giovana 31 anos F Curso Normal – 13 anos, Curso de Pedagogia – 10 

anos. 

Professora de Educação Infantil 

13 anos de atuação na Educação Infantil 

Eduarda 44 anos F Curso de Pedagogia – 2 anos 

Auxiliar de Professor de Educação Infantil 

2 anos de atuação na Educação Infantil 
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Nome Idade Sexo Formação- Tempo de formação/ Categoria 

funcional/ Tempo de atuação na Educação 

Infantil 

Soraia 26 anos F Curso de Pedagogia – 2 anos 

Professora de Educação Infantil 

2 anos de atuação na Educação Infantil 

Isadora 41 anos F Curso Normal – 24 anos, Pedagogia - 6 anos,  pós-

graduada em psicopedagogia, cursando faculdade 

de Psicologia, Professora de Educação Infantil 

24 anos de atuação na Educação Infantil 

Maria da 

Graça 

27 anos F Curso pedagogia - 1 ano 

Professora de Educação Infantil 

3 anos de atuação na Educação Infantil 

Lizandra 23 anos F Curso Normal - 5 anos, cursando faculdade de 

Pedagogia 

Professora de Educação Infantil 

5 anos de atuação na Educação Infantil 

Carmem 36 anos F Curso normal - 16 anos – cursando faculdade de 

Pedagogia 

Professora de Educação Infantil 

16 anos de atuação na Educação Infantil 

Fernando 50anos M Curso de Música e mestrado em Educação 

Professor de musica 

15 anos de atuação na Educação Infantil 

Sandra 40 anos F Curso de Pedagogia - 4 anos 

Auxiliar de Professora de Educação Infantil 

2 anos de atuação na Educação Infantil 

 

3.2.1. João  

João tem cinquenta anos, professor de educação Física e atua há quinze anos no 

magistério, especialmente na área de Educação Infantil. Além disto, também trabalha na 

Secretaria de Segurança e como professor de educação física em comunidades carentes.  

 De família e infância de origem nordestina, casado, sua mulher tem quarenta 

anos de idade e trabalha como funcionária publica no município do Rio de Janeiro. O 

casal tem dois filhos: uma menina de oito anos e um menino de seis anos e moram na 

zona oeste da cidade. A renda familiar da família gira em torno de R$13.000,00 sendo 

de João a maior remuneração. Na infância não frequentou instituição de Educação 

Infantil e seu relato sobre hábitos alimentares nesta época é em torno da mãe e as 

dificuldades no acesso de alimentos. Na atualidade valoriza a alimentação saudável, 

mas é a mulher, de origem portuguesa, que administra a seleção, aquisição e preparo 

dos alimentos utilizados na residência.  
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O fato de ser professor de Educação Física não o isenta de sentir que deveria 

praticar mais atividades físicas. Identifica esse fato como importante e que tem estreita 

relação com a prática da alimentação saudável para a melhora da qualidade de vida, mas 

sente-se impossibilitado pela extensa jornada de trabalho, o que o obriga a realizar todas 

as refeições, durante a semana, fora de casa. 

Seu ideal de reunião de família no momento das refeições, em torno da mesa, 

acaba sendo uma prática somente aos finais de semana, já que a mulher também 

trabalha fora durante todo o dia e os filhos frequentam escolas e atividades em período 

integral.  

 

3.2.2. Amanda 

Amanda tem cinquenta e sete anos e atua nos últimos dez anos na Educação 

Infantil. Formada há pelo menos trinta anos, no antigo ensino normal, atual ensino 

médio, com formação em professor ou de forma complementar. Desde que se formou 

trabalha como professora, inicialmente como professora de educação básica de séries 

iniciais e depois como professora de Educação Infantil. Atualmente cursa faculdade de 

Serviço Social e atua como auxiliar de professora de Educação Infantil. Sua origem é 

nordestina, é casada com um militar que tem cinquenta e seis anos idade. O casal tem 

duas filhas, “já formadas”, uma dentista e outra enfermeira, que moram com eles. A 

rotina profissional da família possibilita apenas que se reúnam aos finais de semana 

quando “a vida social permite”, expressão de Amanda. 

A renda familiar gira em torno de R$11.000,00 e quem recebe a maior 

remuneração é o marido. 

Na infância não frequentou instituição de Educação Infantil e seu relato sobre 

hábitos alimentares na época, de origem nordestina, é em torno da família com receitas 

compartilhadas entre as mulheres da família. Destaca que o acesso a alimentos era 

facilitado, já que a família é remanescente de vida rural e o avô foi responsável pela 

criação de um vilarejo no interior do Ceará, que agora está praticamente abandonado. A 

origem rural não livrou sua família das consequências do diabetes; relatou preocupação 

com as consequências dos hábitos alimentares de antigamente, com o avô e pai 

inclusive com histórico de “mutilação de membros inferiores” e muito sofrimento com a 

doença.  
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Amanda convive com os assombros do diabetes, pela questão familiar, 

enfatizando essa preocupação, uma vez que seu marido também é diabético. Apesar da 

dinâmica acelerada da rotina no cotidiano, percebi que Amanda tem uma percepção de 

que a família consegue ficar reunida, ainda que os momentos de maior recorrência de 

reunião sejam apenas com a sua presença e de seu marido, pois as filhas recém-

formadas quase não ficam em casa e mesmo nos finais de semana, em geral, está junto 

apenas com o marido, sua companhia nas refeições.  

 

3.2.3. Giovana  

Giovana tem trinta anos, atua como professora sempre na área de Educação 

Infantil, desde que se formou no curso normal com formação de professor há treze anos. 

Contudo, concluiu o curso de Pedagogia há dez anos e logo depois cursou a pós-

graduação em psicopedagogia. Tem como referencial de família, na infância, a mãe de 

origem mineira, sendo os alimentos e preparações uma forte influência em suas 

lembranças. É casada; seu marido tem cinquenta e um anos de idade e trabalha como 

professor de educação física em clubes, com orientações à prática de atividade física. O 

casal tem uma filha de quatro anos que frequenta a creche. A renda familiar gira em 

torno de R$4.000,00 líquidos, sendo a do marido a maior renda, ainda que por pouca 

diferença. 

Na infância frequentou instituição de Educação Infantil, a primeira de origem 

pública e a outra de “comunidade”, já que moravam em comunidade carente. Sua mãe 

sempre trabalhou “fora” para sustento da família, formada por ela, pela mãe e seu irmão 

um pouco mais velho.  

A entrevistada, o marido e a filha, moram em um quarto e sala no Centro do Rio 

de Janeiro, fato que, segundo ela, acaba por dar uma dinâmica diferenciada nos tipos de 

preparações dos alimentos evitando-se, por exemplo, frituras. Uma característica forte 

na família é a divisão de tarefas domésticas entre o casal, inclusive na compra, escolha e 

preparo de alimentos. 
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3.2.4. Eduarda  

Eduarda tem quarenta e quatro anos, família carioca, atua como auxiliar de 

professor de Educação Infantil e tem formação em Pedagogia há dois anos. Toda sua 

família é do Estado do Rio de Janeiro; teve a avó como forte influência na sua vida e na 

de seus três irmãos, sendo muito presente nas lembranças de infância, inclusive entre 

alimentos e preparações da época, já que sua mãe trabalhava, assim como a mãe de 

Giovana e tinha longa jornada de trabalho fora de casa. 

Na infância não frequentou instituição de Educação Infantil e suas lembranças 

de hábitos alimentares em família são relacionadas às dificuldades de maiores cuidados 

da avó, tanto com a própria como seus irmãos, pela falta de tempo e a dinâmica dos 

horários de escolas a serem cumpridos no Ensino Fundamental a partir dos sete anos.  

Atualmente é casada, seu marido tem 44 anos idade e trabalha como segurança 

patrimonial, além de realizar serviços como técnico de refrigeração. Além do marido, 

mora com dois filhos: o rapaz tem vinte e um anos e é técnico de mecânica industrial e a 

filha de dezesseis anos já trabalha em casa, “informalmente”, como cabelereira. O final 

de semana é a possibilidade da família se reunir em torno da alimentação. 

Como renda familiar relatou o valor de R$ 4.500,00, e percebi não entender os 

rendimentos dos filhos como componente da renda familiar, provavelmente pela não 

incorporação de seus rendimentos às despesas domésticas. Mesmo com nível de 

escolaridade superior, quem ganha mais é o marido em função técnica de nível médio, 

somando as rendas do emprego formal e o informal. 

 

3.2.5. Soraia  

Soraia tem vinte e seis anos, atua como professora de Educação Infantil e tem 

formação em Pedagogia há dois anos. Na infância, a mãe teve forte influência nas suas 

lembranças de infância no Rio de Janeiro. Atualmente, sua mãe mora junto com ela e o 

marido, mas nas lembranças de infância, sua avó foi apontada como forte referência na 

sua relação com os alimentos.  

Na infância não frequentou instituição de Educação Infantil e teve problemas 

com a introdução de alimentos por um longo período. Até os sete anos, aceitava 

somente  que fossem “batidas” no liquidificador. Logo, tinha uma grande dificuldade 

principalmente na mastigação e a avó era sua “aliada” na “facilitação” do ato de comer, 
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na complicada relação entre alimentos e com sua mãe. Os momentos de refeições foram 

narrados como momentos de “estresse” familiar, não sendo realizadas coletivamente 

com reunião de família.  

Atualmente é casada e seu marido tem trinta e sete anos de idade e é policial 

militar. Soraia estava no sexto mês de gravidez, na época da entrevista, em outubro de 

2014, é ‘cardíaca’ e faz acompanhamento médico desde antes de engravidar. Como 

dito, mora com a mãe e o marido na Zona Oeste e não tem o hábito de reunião familiar 

nas refeições, somente no café da manhã aos finais de semana, afirmando que “nunca 

teve e não sente falta”.  

 Como renda familiar relatou o valor de R$ 4.000,00 e percebi que não considera 

no somatório os rendimentos da mãe, provavelmente pela não incorporação de seus 

rendimentos às despesas domésticas. A maior renda na composição é a do marido.  

 

3.2.6. Isadora  

Isadora tem quarenta e um anos, atua como professora de Educação Infantil 

desde que se formou há dezessete anos no curso normal com formação de professores. 

Concluiu o curso de Pedagogia há seis anos com pós-graduação em psicopedagogia. 

Atualmente cursa o segundo período do curso de Psicologia, no período noturno, em 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

A mãe, cuja família é de origem italiana, tem forte influência nas suas 

lembranças de infância e até hoje mora com ela, durante o seu casamento e mesmo após 

o divorcio há quatro anos. Reproduziu o caminho profissional da mãe que primeiro 

formou-se em Psicologia e depois em Pedagogia.  Modificou somente a ordem dos 

cursos. Frequentou instituição pública de Educação Infantil. Destacou que o forte 

“revés” da vida foi a separação de seus pais que inclusive, acredita ter refletido em seus 

hábitos alimentares constituídos na infância. 

A insatisfação com seu peso está associada ao uso de “fórmulas”; desconfia, sem 

uma confirmação contundente que estas podem ter provocado o aborto espontâneo que 

sofreu há quatro anos. Desconhecia totalmente a composição de fármacos, das 

formulações farmacêuticas que utilizou. 
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Como renda familiar relatou o valor de R$ 7.000,00 e diferente dos entrevistados 

anteriores, os rendimentos da mãe compuseram a renda familiar, provavelmente porque 

seja a maior responsável pelo pagamento das despesas domésticas e a que detém os 

maiores rendimentos. 

 

3.2.7. Maria da Graça  

Maria da Graça tem vinte e sete anos, desempenha suas funções como professora 

de Educação Infantil desde que se formou há um ano no curso de Pedagogia, mas atua 

na instituição há três anos, inicialmente como estagiária do curso de Pedagogia; depois 

de formada, assumiu o cargo de auxiliar de professor e diante de seu desempenho 

chegou ao cargo de professora responsável de turma. 

A mãe do Estado do Rio de Janeiro tem forte influência nas suas lembranças de 

infância. Frequentou instituição de Educação Infantil particular a partir dos três anos de 

idade. 

Casou-se formalmente recentemente, mas ela e o marido já moravam juntos há 

pelo menos dois meses. Seu marido tem vinte e oito anos de idade, é guarda municipal, 

sendo o segundo marido entre as entrevistadas com função na área de segurança 

pública. A insatisfação com seu peso, relatada por ela, tem, em sua concepção, relação 

com os abusos que vêm controlando com a alimentação mais saudável. Tem relato de 

intolerância a alguns alimentos na infância. 

Como renda familiar relatou o valor de R$ 4.000,00 sendo que o marido tem o 

maior rendimento.  

 

3.2.8. Lizandra 

Lizandra é a mais jovem entre os entrevistados; tem vinte e três anos, cursou no 

ensino médio a habilitação Normal com formação de professores e está no sétimo 

período do curso de pedagogia. Iniciou suas atribuições profissionais na instituição há 

cinco anos, ainda como estagiária do curso de ensino médio. Ao terminar o curso, 

assumiu inicialmente o cargo de auxiliar de professora e, depois, diante de seu 

desempenho, conquistou o cargo de professora responsável de turma nos últimos dois 

anos. 
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Na infância passou por muitas dificuldades e o acesso a alimentos era muito 

difícil. A mãe, carioca, tem forte impacto nas suas lembranças de infância, em especial 

quanto a preparações “diferentes” mas possíveis, diante das dificuldades. Era alvo de 

preocupação da família pelo baixo peso, tendo relatado o uso de remédios para 

engordar. Não frequentou instituição de Educação Infantil; sua mãe não trabalhava 

“fora”, tendo entrado no mercado de trabalho após retornar a estudar.  

Atualmente Lizandra se orgulha pelo posicionamento da mãe, menos 

subserviente com a família e reconhecendo seu papel no grupo. Narrou que, agora, a 

mãe senta-se com a família à mesa de refeições, realizando-as coletivamente, não 

ficando por último e aguardando que todos se alimentassem como se comportava 

anteriormente.  

Lizandra é casada, seu marido tem quarenta e dois anos de idade, e considera a 

diferença de idade como um facilitador na relação. Ele é porteiro e a divisão de tarefas 

entre o casal é natural desde que se casaram, sendo o único casal em que a 

responsabilidade no preparo dos alimentos pertence ao homem, pois Lisandra diz “não 

ter dom para cozinhar”. A insatisfação com seu peso, também relatada por ela, se 

relaciona, segundo a mesma, ao fato de gostar muito de comer e de que hoje não se 

priva de nada: “sentiu vontade, come”. Relata intolerância a alguns alimentos desde a 

infância até a atualidade. 

Como renda familiar relatou o valor de R$ 3.000,00, sendo o primeiro casal, na 

oitava entrevista, sétima mulher, em que a entrevistada possui renda com maior impacto 

na composição da renda familiar. 

 

3.2.9. Carmem  

Carmem tem trinta e seis anos de idade, atua como professora de Educação 

Infantil desde que se formou há dezesseis anos no curso Normal com formação de 

professores, cursando atualmente Faculdade de Pedagogia, entre sexto e sétimo período. 

Iniciou suas atribuições na instituição há seis anos, devido à sua experiência como 

professora, mas foi orientada a cursar Pedagogia.   

Na infância narra uma história de relação familiar difícil, atribuindo ao fato da 

mãe natural do Estado do Rio de Janeiro, funcionária pública, não ter sido 

comprometida na alimentação em sua rotina e de seu irmão. Suas refeições eram 
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irregulares quanto a horários, locais e responsáveis. Frequentou várias instituições de 

Educação Infantil, pois saía de uma para outra, à medida que passava a não ter como 

arcar com as mensalidades. 

Carmem é divorciada e tem uma filha de doze anos que mora com ela, em uma 

casa localizada em “comunidade”, com sérios problemas de acesso e locomoção. Sua 

renda familiar é de R$2.600,00, não vive com o ex-marido há pelo menos dez anos e 

somente recentemente, na justiça, conseguiu o direito a uma pensão de 15% de seus 

rendimentos que gira em torno de R$130,00. Dentre as entrevistadas constatei ser a 

única a relatar seus rendimentos no valor bruto, provavelmente por ser exclusivamente 

responsável pelas despesas domésticas.  

A insatisfação com seu peso a incomoda muito e o uso de fórmulas para 

emagrecimento é muito frequente em sua vida. Aponta que vê esta possibilidade como a 

única forma de conseguir emagrecer diante da compulsão que tem por alimentos.  

 

3.2.10. Fernando 

Fernando tem cinquenta anos de idade, atua como professor de Educação 

Musical possui formação em Música e mestrado em Educação. Atua na Educação 

Infantil há quinze anos e na instituição há oito anos.  

Sua família é de origem mineira e ele relatou que teve muitas dificuldades na 

infância quanto à diversidade de alimentos: “faltar não faltava, mas era restrito e pouco 

diversificado”. 

Fernando é casado; sua mulher tem quarenta e dois anos e é advogada. O casal 

tem duas filhas que moram com eles, sendo uma de treze e outra de seis anos. Aponta 

que tem o cotidiano muito corrido e que faz a maioria das refeições fora de casa durante 

a semana. Em casa, a família se preocupa com os tipos de alimentos que consome, 

principalmente os industrializados, “evitando alimentos processados e refrigerantes”. 

Durante a semana a responsabilidade pela confecção das refeições à família fica a cargo 

de uma pessoa contratada como empregada doméstica, sendo o único entrevistado que 

contrata outra pessoa para a realização das tarefas domésticas. Costuma cozinhar aos 

finais de semana, como disse não como obrigação, mas pelo prazer em manipular 

alimentos e transformar em comida para consumo da família. 
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A renda familiar gira em torno de R$5.000, 00. Na renda fixa, quem ganha mais 

é o entrevistado. Contudo pode ocorrer oscilação, considerando que sua mulher é 

autônoma na área trabalhista.  

 

3.2.11. Sandra  

Sandra tem quarenta anos de idade, é auxiliar de professor de Educação Infantil 

na instituição há seis meses, mas atua há dois anos como professora de Educação 

Infantil desde que se formou em Pedagogia.  

Sua infância no Estado do Rio de Janeiro é marcada pelo abandono do pai e, 

como a mãe não tinha condições de criá-la e a seus dois irmãos, peregrinou nas casas de 

parentes e outras famílias, até que aos seis anos foi adotada por uma. As lembranças nas 

relações estabelecidas com família que a adotou marcam suas melhores lembranças, 

incluindo as referentes aos alimentos. Não frequentou instituição de Educação Infantil e 

concluiu o Ensino Fundamental, na época o Ginasial. A primeira gravidez e a 

necessidade de trabalhar adiaram o sonho de Sandra se tornar professora e neste período 

trabalhou em diferentes áreas, desde doméstica e, inclusive, como disse “tomava conta 

de crianças”.  

Casou-se aos vinte anos e somente retornou aos estudos com os filhos mais 

crescidos. Tem dois filhos, sendo que o menino tem dezessete anos e a menina quatorze 

anos de idade, e moram com o casal. Seu marido tem cinquenta e um anos e é motorista 

de caminhão. No grupo de entrevistados, encontra-se no restrito grupo de mulheres que 

possui maior rendimento na composição da renda familiar, em torno de R$2.500,00. 

Demonstra muita insatisfação com seu peso e associa à primeira gravidez a 

dificuldade em perder peso, além de baixo consumo de alimentos “saudáveis”, tais 

como legumes e frutas, que poderiam minimizar o problema. Demonstra convicção de 

que os fatores expostos são os motivos para o ganho de peso e a dificuldade para perdê-

lo. 

3.3. Os significados da alimentação na infância  

A escolha do campo de observação e a opção de desvelar o olhar dos 

entrevistados sobre os hábitos alimentares na infância teve a intencionalidade de 

verificar se eles relacionam essas lembranças com as atuais. Além da relação com suas 
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atuações profissionais, já que na Educação infantil atuam no campo de construção de 

autonomia das crianças. 

Bourdieu (1983) defende a possibilidade de conhecer o mundo social de três 

formas
26

 e entre elas desenvolveremos o terceiro tipo a que chamou de “praxiológico” 

Segundo o autor este conhecimento:  

“...tem como objeto não somente o sistema de relações 

objetivas que o modo de conhecimento objetivista constrói, mas 

também as relações dialéticas entre essas estruturas, nas quais 

eles se atualizam e que tendem a reproduzir” (BOURDIEU, 

1983, p.47). 

A questão de Bourdieu (2004) é compreender a forma com que as práticas 

sociais são construídas. Não se trata somente de considerar uma perspectiva subjetiva 

ou somente um conhecimento objetivista, com a mera reprodução mecânica de 

estruturas externas, como as desenvolvidas por determinado grupo e reproduzidas: trata-

se sim, da construção das duas instâncias, inter-relacionadas, de que é “necessário e 

suficiente ir do ‘opus operatum ao modus operandi’, da regularidade estática ou da 

regularidade algébrica ao princípio de produção dessa ordem observada” (Bourdieu, 

1983, p.60). Reiteramos ser desta forma que o teórico conceitua “habitus”. 

O presente estudo beneficia-se das contribuições de Bourdieu acerca da 

concepção de “habitus” como um modo com que a sociedade torna-se depositada nas 

pessoas, sob a forma de disposições duráveis ou estruturadas para pensar, sentir e agir 

de modos determinados, guiando-as em suas respostas às solicitações de seu meio social 

existente. E assim, entendemos as relações da família e o hábito alimentar na infância, 

tendo em vista seus diferentes e diversos componentes. 

A fase da infância é um período de suma importância, na base formadora de 

hábitos alimentares, enquanto um repertório de práticas alimentares que tendem a se 

repetir ao longo do tempo. Na incorporação de tais hábitos estão incluídos, além do ato 

de comer, os procedimentos relacionados à preparação do alimento ao seu consumo 

                                                           
26

 Bourdieu defende três formas de conhecer o mundo social: fenomenológicas, objetivista e praxiológica. 

Como conhecimento fenomenológico, a capacidade de captar “a experiência primeira do mundo social, 

tal como vivida cotidianamente pelos membros da sociedade. Essa forma de conhecimento, segundo 

Bourdieu, excluiria do seu campo de investigação a questão das condições de possibilidade dessa 

experiência subjetiva. Descrever-se-iam as ações e interações sociais, mas não questionar-se-ia a respeito 

das condições objetivas que poderiam explicar o curso dessas interações, o conhecimento objetivista seria 

a “ruptura que promove com à experiência subjetiva imediata”. Em contrapartida, o conhecimento 

praxiológico é apresentado é defendido por Bourdieu como uma alternativa capaz de solucionar os 

problemas do subjetivismo e do objetivismo. (NOGUEIRA, 2014, p. 21, 22 e 23). 
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propriamente dito. Neste processo, vale destacar que a subjetividade veiculada inclui a 

identidade cultural, a condição social, a religião, a memória familiar ou a época 

histórica na qual decorre esta experiência diária (Garcia, 1994). 

Os aspectos que orientam a formação de nossos hábitos alimentares com os 

aspectos biológicos e fisiológicos possuem o imaginário como um viés, tendo como 

subsidio as lembranças do passado que se organizam diante deste tema complexo e com 

desafios - a alimentação (FISCHLER, 1990,; MINTZ, 1996; FISCHLER e MASSON2010). 

Desta forma, podemos destacar que os hábitos alimentares são reflexos de 

emoções que, desde muito cedo, começamos a estabelecer com os alimentos ainda na 

infância. Por este motivo, a família tem um papel fundamental, já que, em geral, é o 

primeiro núcleo na formação de hábitos. No grupo dos onze entrevistados, cinco 

entrevistados, a maior parte, portanto, tem origem familiar na cidade do Rio de Janeiro, 

três são de origem nordestina, dois de origem mineira, e um de origem italiana.  

 

3.3.1. A infância dos entrevistados e suas famílias 

O comportamento alimentar da criança, desde os primeiros momentos da 

alimentação infantil, durante o período de amamentação e do desmame, é marcado pelos 

cuidados diretamente dispensados a ela. Na introdução de novos alimentos, ao 

experimentar o sabor doce e os sabores azedos e amargos, os adultos tendem a 

interpretar as expressões faciais das crianças, atribuindo sentidos positivos e negativos, 

entendendo que elas são capazes de demonstrar preferências alimentares e assim, de 

acordo com tais manifestações, vão definindo seus acessos aos alimentos. As famílias, 

nos relatos, demonstram convencimento de que conhecem as preferências manifestadas 

pelas crianças, desde a mais tenra idade. Os cadernos de receitas de família, hoje são 

tratados como relíquias: 

Minha mãe tem um caderno de receitas muito antigo dela, desde 

adolescente, que tem várias receitas, mas esse ela não deixou eu levar 

e pegar, e sorri muito (Maria da Graça)  

No entanto, seus hábitos alimentares não são formados exclusivamente nas 

interações familiares, recebendo também influência de outros fatores biológicos, sociais 

e culturais. Portanto, vale ressaltar que a formação dos hábitos familiares é influenciada 

por outros grupos sociais, como, por exemplo, os professores e alunos da Educação 

Infantil. 
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Na Educação Infantil, atividades acompanhadas por música estão entre os 

recursos largamente utilizados, devido à possibilidade de estabelecer que a rotina seja 

construída numa perspectiva lúdica. Na rotina das refeições, as músicas se fazem 

presentes com a intenção mencionada, carregada de intencionalidade, como na música 

sobre a comida brasileira que descrevemos a seguir:  

Chegou a hora da brincadeira da comida brasileira 

Batam palmas se for comida:  

Arroz, bam bam bam 

Feijão bam bam bam, 

Batata bam bam bam  

e macarrão bam bam bam 

....pulseira,  

Durante a produção de dados para a dissertação, juntamente com a realização 

das entrevistas com os professores, aguardando na porta do refeitório, observei certo dia 

o caminhar da turma de Berçário II, crianças com um ano e três meses a dois anos, com 

as professoras cantando uma música com a intenção de prepará-las para o momento de 

uma grande refeição – naquele momento – o almoço, com a seguinte letra: 

Come, come, come pra mamãe ficar feliz 

Come, come, come, come tudo e pede bis 

Na hora do café, do almoço ou do jantar 

Primeiro as minhas mãos eu vou lavar! 

Assim, tendo também os professores de Educação Infantil passado pela fase da 

infância, não poderíamos pensar na análise de formação de seus hábitos alimentares 

senão abordando suas infâncias. 

 

3.3.1.1. Sua alimentação na Infância  

Dos aspectos relacionados à alimentação na infância, a categoria Dificuldades 

de acesso a alimentos e a origem da família são declaradas pelos entrevistados, ao 

iniciar a pontuação de dificuldades. Assim, o relato de João começa com um profundo 

suspiro, na forma de confidência, ao descrever sua família: “...eu venho de uma família 

nordestina, pobre, muito humilde, em que meu pai se esforçava muito para trazer o 

alimento pra gente”. (João). 

Narrativas como a de João são recorrentes nas lembranças de quatro dos onze 

entrevistados. 
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Constatamos ainda a relação com sua terra natal: 

... A nossa alimentação era basicamente o cardápio totalmente 

nordestino, mas a minha mãe sempre deu prioridade a comprar 

bastante fruta pra gente, e legumes o que fez com que a gente tivesse 

desde a minha infância preferência por legumes, frutas e verduras 

(João). 

A satisfação do responsável pela administração da alimentação à criança, em 

termos de quantidade é mais forte que o da qualidade - na alimentação infantil é muito 

forte a expressão come-se tudo: comer de tudo, conforme verificamos no relato de 

Giovana, de trinta e um anos: “...quando eu era criança não tinha a opção de não 

aceitar algum alimento. Minha mãe era muito braba, então nós tínhamos que comer 

tudo". 

No entanto, constatamos correlação ao comer de tudo da infância ao sentido de 

qualidade. Os produtos mais processados pela indústria são citados como forma de 

expressar um questionamento sobre qualidade nos hábitos alimentares destes tempos, 

como Eduarda, de quarenta e quatro anos nos conta, de forma pensativa, mas enfática: 

“Comia de tudo. Não gostava de refrigerante, doce... não gostava de biscoito recheado, 

essas coisas todas”.  

A questão da diversidade de alimentos, um componente importante na prática da 

alimentação saudável, carrega um forte entrave para a compreensão desta categoria que 

é o conceito da quantidade. A questão da qualidade do que comemos, relacionada à 

diversidade
27

, tem o fato da valorização do conceito de quantidade muito forte, 

provavelmente diante do histórico de desnutrição passado. Além disso, pensamos na 

variedade de ontem e hoje como afirma Fernando com cinquenta anos:  

.... tivemos dificuldades e não tínhamos muitas escolhas de alimentos, 

as coisas melhoraram quando já estava maior.  Não faltou, mas 

também não sobrou, não tinha tanta variedade como temos hoje.  

Na categoria “dificuldade a acesso de alimentos” em relação a “variedades de 

alimentos”, os relatos se confundem com tipos de produtos alimentícios, tratados pela 

indústria, além das dúvidas sobre qualidade dos mesmos, ao se comparar com a infância 

há cinquenta anos: 

                                                           
27

 Diversidade enquanto variedades de alimentos na composição da alimentação diária, conforme conceito 

de alimentação saudável. 
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Essa idade, de cinquenta anos hoje, somos uma geração, que na 

infância comparado aos tempos de hoje, em relação ao acesso 

aos alimentos vejo duas coisas: embora hoje tenha mais acesso 

hoje temos a possibilidade de melhora do poder aquisitivo, 

condição de comprar por conta da organização social que 

temos no País, mas isso não significa que podemos comprar 

qualquer coisa. Além disso, os produtos não têm a mesma 

qualidade de antes, temos, por exemplo, mais carne 

contaminada, carne com hormônio, hoje a gente pode ter mais 

acesso ao alimento, mas pode não significar qualidade. 

Alimento que tenha boa qualidade é muito caro (Fernando). 

A delimitação da família como referência, nas memórias da alimentação na 

infância, evidencia-se quando Simone descreve sua relação com a “família biológica e 

família adotiva” com a família “biológica”, como chamou as dificuldades de acesso 

aos alimentos e a descoberta dos aromas e sabores, na vivência com a “família 

adotiva”: 

Tem a minha família biológica e a adotiva.... 

Minha família biológica... Eu era muito pequena, somos cinco 

irmãos e minha mãe teve dificuldades em administrar a família, 

ela tinha os filhos e eles eram criados por outras famílias. O 

único que ficou com ela foi meu irmão mais novo que teve uma 

doença que dizem que teria sido mordido por rato e não tinha 

nariz. Fez várias cirurgias e não adiantou, ele tem o rosto 

deformado. Eu fui passando de mão em mão até firmar com a 

outra família aos 7 anos.   

Com esta família, que me criou a partir de sete anos, era 

maravilhoso, eu chegava do colégio e sentia aquele cheiro 

maravilhoso de comida fresca, sempre teve comida fresquinha e 

sempre salada. Eu lembro muito de salada, o famoso quibebe, 

purê de abobora, para mim sempre tinha uma invenção. Minha 

avó de criação dizia que não sabia cozinhar, mas na verdade 

cozinhava muito (Simone). 

“A separação dos pais” apresentou-se como um núcleo de sentido forte para 

Isadora:  

...ao longo de nossa história passamos vários reveses 

financeiros e a nossa alimentação ela foi junto assim, quando os 

meus pais eram casados a questão da comida era muito boa, 

eles se se separaram e aí a alimentação seguiu uma espécie de 

padrão, nessa época minha mãe não atuava na psicologia, só na 

pedagogia e tinha um bom emprego, mas depois se separou. A 

gente ficou - riu – mal, sabe. A gente passou por restrições 

(Isadora).  
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No relato de Isadora surge uma nova categoria “mãe trabalhadora”, sendo que 

as ligações da alimentação às percepções são diferenciadas em relação ao histórico de 

vida pelos entrevistados. É importante ressaltar que esta categoria emergiu nos relatos, 

sem que estivesse presente no roteiro das entrevistas realizadas. Constatamos 

impressões bem delimitadas, como, por exemplo, a sensação de abandono no caso de 

Carmem, de trinta e seis anos, cuja mãe, funcionária pública, era uma referência a ser 

seguida até na escolha do caminho profissional; a percepção de Isadora, de quarenta e 

um anos, mãe Psicóloga e Pedagoga; de libertação no caso de Lizandra, de vinte e três 

anos, mãe empregada doméstica; a falta de tempo e de limitações na alimentação 

sentidas por Maria da Graça, de vinte e sete anos, mãe (também doméstica).  

A desestruturação familiar pode ocorrer não somente pelo abandono físico, mas 

também pode ser constatada nas lembranças ligadas à alimentação. A inserção das mães 

no mercado de trabalho e sua relação com a estrutura da família desvelam diferentes 

percepções. Algumas entrevistadas, mesmo cursando o ensino superior e atuando na 

Educação Infantil, auxiliando crianças na conquista da autonomia, ao pensar sobre sua 

família e infância encaram o fato da mulher trabalhadora pela necessidade financeira de 

um complemento à renda familiar conforme podemos observar no relato de Carmem: 

...minha mãe sempre teve que trabalhar então a gente nunca teve uma alimentação 

correta, entendeu? Eu comia na casa das pessoas as vezes tomava café ,... às vezes, às 

vezes almoçava, às vezes não. Por estar cada dia na casa de um parente.   

Por outro lado, o exemplo da mãe foi significativo para que Isadora estruturasse 

sua vida profissional, tendo-a como referencial nas escolhas de carreiras. Isadora 

somente inverteu a ordem de cursos: primeiro cursou Pedagogia e agora Psicologia e a 

alimentação estrutura suas lembranças da época na rotina da mãe trabalhadora 

.... A primeira formação dela foi pedagogia e depois psicologia. Mesmo 

caminho que eu segui, mas minha primeira formação é Pedagogia.... A minha mãe 

chegava a fazer cardápio primeiro para ela se organizar e segundo para que a gente 

ingerisse criar estratégias... (Isadora). 

O sentido de libertação e as possibilidades de melhora de vida da família 

também foram citados como conquistas advindas da inserção da mãe no mercado de 

trabalho, possibilitando à mãe fazer as refeições juntamente com a família, afastando a 
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submissão da espera de que todos saciassem suas fomes, para depois saciar a própria, 

como relata Lizandra: 

Na verdade meu pai sempre tinha o primeiro prato, o 

primeiro prato era do meu pai, depois nós comíamos e por 

último era sempre a minha mãe. Minha mãe sempre ficava com 

o último prato ... É, eu tenho essa lembrança, minha mãe 

esperava meu pai repetir, a gente repetir, para depois ela 

comer.  

... Eu não tenho filhos, digamos assim, talvez seja por isso 

essa minha recusa de ser mãe neste momento. Tenho muito 

medo assim, de ter um filho e colocar todas as minhas 

frustrações em cima dele, ah porque eu não consegui terminar 

meus estudos. 

... ela voltou a estudar depois que a gente cresceu, bem 

grande mesmo. 

Hoje ela respira outras coisas.  Ela vive em função da 

família, sim. Ela faz tudo para agradar a família sim, mas agora 

ela não se deixa ficar sempre por último. Agora ela esta 

pertencente né??!! Presente no grupo. Família, sabe, quando eu 

vou à minha mãe, todos nós sentamos e comemos juntos. Não 

tem essa de esperar o meu pai, para ele repetir ou eu repetir, 

todo mundo ao mesmo tempo.  

A categoria “Vida rural – alimentação saudável” surge das lembranças de 

alimentação da infância na zona rural da família de Amanda, que juntamente com seus 

avós, vivia em propriedade rural com produção agrícola, empregados que também 

produziam para consumo pela família. Seu avô fundou um vilarejo no interior do Ceará, 

que atualmente está praticamente abandonado pelo crescimento da “cidade grande”, já 

que todos foram embora para as grandes cidades por maiores oportunidades de mercado 

de trabalho. Os pais de Amanda se conheceram quando sua mãe foi contratada por seu 

avô paterno como “professora” para o povoado que se formara há sessenta anos: 

... na minha infância a comida era bem saudável, embora não 

houvesse esta preocupação que a gente tem hoje. Hoje em dia a 

gente tem toda uma preocupação por conta desses alimentos 

McDonald’s, desses lanches de última hora que é utilizada 

batata frita, hambúrguer vêm substituindo a maioria das 

refeições, na infância das crianças de hoje a gente vê muito a 

criança não come em casa, mas a mãe leva pro McDonald’s e 

ele come três, quatro porções de batata, come hambúrguer e 

refrigerante, então na minha infância a gente teve uma 

alimentação muito boa (Amanda). 
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Essa transformação no ato de escolha das crianças é social e histórica. 

Atualmente, conforme cresce, a criança passa por decidir cada vez mais suas escolhas 

alimentares. Em 2001, Martins-Filho sinalizou que, no Brasil, a afirmação das crianças 

para comer o que querem a qualquer tempo e lugar nesta época era em torno de 63%, 

contra 24% em 1960. Encontramos a veiculação, em revista
28

 não acadêmica da forma 

com que as crianças vêm se relacionando com suas escolhas. 

A categoria “Alergias e/ou intolerância a alimentos na infância” foi relatada 

por duas entrevistadas: Maria da Graça de vinte e sete anos e Lizandra de vinte e três 

anos, as mais jovens do grupo. Sabra (2015) aponta que o aumento do número de 

lactentes e crianças na idade pré-escolar que manifestam reações alergias aumentou na 

ordem de três a quatro vezes em relação às duas décadas anteriores.  

Poulain e Proença (2003) defendem a interação no espaço social alimentar do 

biológico com o meio ambiente, na qual as sociedades vêm cada vez mais consumindo 

alimentos industrializados, diminuindo, desta forma, o consumo dos alimentos naturais, 

considerando a supremacia da indústria alimentícia de produtos industrializados com 

diversas características. No caso de Maria da Graça, a alergia alimentar aconteceu por 

corantes amarelos e vermelhos na pré-escola, sendo que seu relato emergiu quando a 

questão se relacionou à saúde e alimentação e especialmente à dieta: 

Dieta…Eu tenho alergia. Eu tive um tempo alergia a corantes 

vermelhos e amarelos, então eu tive que fazer... 

Oh, salsicha, tive que parar ... tudo eu parei. Ela pediu para parar, 

parar com todos os enlatados ... 

Era só isso. Ai depois eu passei a adquirir também alergia a 

medicação. Eu só posso Tylenol. Nada que tenha dipirona eu posso 

tomar, porque senão minha boca incha, olho, tudo. 

Na matéria do Jornal O Globo, de 9 de março de 2014, no Caderno Saúde, o 

destaque de uma foto remete um piquenique comum entre mães e crianças, veiculando a 

seguinte chamada “Brigada de mães contra as Alergias – Mulheres lideram campanha 

                                                           
28

 Mesmo numa simples revista de uma rede de drogarias, encontramos uma matéria que reafirma o acima 

exposto: “Introspecção Infantil – Apesar da praticidade e utilidade, a tecnologia pode escravizar os 

pequenos se não for bem gerenciada”, que nos permite refletir sobre uma inversão do uso de poder na 

dinâmica familiar. Bourdieu sinaliza, na teoria de reprodução, que reproduzimos ideologicamente as 

premissas de quem tem o poder, contribuindo para a seguinte indagação: “Quem tem hoje, nesta 

sociedade contemporânea voltada ao consumismo, o poder/ ou melhor, maior poder de negociação dentro 

da família brasileira do que as crianças?” Revista das Drogarias Pacheco “Ponto de Encontro” n
0
12 de 

Dez 2014/Jan 2015 com 6.500 exemplares na tiragem. 
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na internet pela descrição de alérgenos nos rótulos de alimentos”. Um grupo de mães 

decidiu promover uma campanha que denominaram #poenorotulo, na busca de maior 

clareza nas informações dos produtos em relação aos principais agentes alérgenos. A 

campanha emerge da questão de muitas crianças conviverem com restrições alimentares 

e a necessidade de substituições dos alimentos que os levam ao processo alérgico. 

Por ocasião da transição da alimentação mais líquida, do aleitamento materno ou 

pelo uso de fórmulas lácteas, para a alimentação mais próxima do adulto, constatamos 

as preferências alimentares influenciando mais as escolhas de alimentos, podendo 

originar ou influenciar a categoria neofobia alimentar. Diversos autores vêm definindo 

a categoria e tomaremos como referência Yamamoto e Lopes (2004) que definem como 

um comportamento em que as crianças podem apresentar, em maior ou menor 

intensidade, a relutância à experimentação de novos alimentos com dificuldade na 

escolha de alimentos diante da diversidade de alimentos desconhecidos com que se 

depara, conforme podemos constatar nas lembranças de Soraia: 

A minha relação com a comida na infância não era boa...porque eu 

não tinha essa curiosidade de experimentar os alimentos, eu tinha 

muita dificuldade quanto a isso. E a mastigação também eu tive muita 

dificuldade ... Os sucos que a minha avó fazia. As frutas todo dia a 

minha avó, “enfiava fruta”  

 O que eu comia era batido. Arroz, feijão isso até os meus 10 

anos. ..... Ah ela substituía por Nescau
29

, farinha láctea. E ai eu 

comia, sempre substituía, por exemplo: uma vitamina.   

... Eu tenho problema na válvula do coração. Então “ele” fala, 

muita gordura entope as artérias. 

Soraia teve problemas com a alimentação até os dez anos e nesta época 

apresentou uma questão cardíaca que até hoje precisa manter sobre acompanhamento, 

principalmente agora, com a gravidez de sete meses. Quando cita “ele”, no relato acima, 

refere-se ao marido policial militar, que procura manter Soraia atualizada quanto a 

manter uma alimentação saudável. 

 

 

                                                           
29

 O produto Nescau é um achocolatado que após a década de 90 com a ampliação da importação e acesso 

da população a gêneros industrializados ampliou em 1.237% (GARCIA, 2003, p. 486). 
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3.3.1.2. Tipos de alimentos e preparações na Infância 

Para Garcia (1994), a alimentação está envolvida por diversos significados e é 

influenciada por fatores que englobam a cultura do grupo com que nos relacionamos 

que interferem nas nossas experiências pessoais. Assim, há momentos mais propícios 

para o doce, o salgado, a bebida, a fartura ou a restrição alimentar, que são impregnados 

de significados culturalmente determinados. 

Ao focalizar as preparações na infância, de imediato surgiram os pratos típicos 

de datas festivas como uma identidade de cada região do Brasil conforme destacam: 

Cascudo (1983), Da Matta (1987) e Maciel (2001). Percebi isto no relato de Amanda , 

de João e Maria da Graça . 

Amanda fala como de um passado distante, ao descrever a Semana Santa na sua 

infância na categoria “vida rural”, contemplando o núcleo de sentido “alimentos em 

datas festivas”: 

... Olha eu lembro muito da época da Semana Santa, juntava a família 

toda e ai tinha canjica, tapioca, tinha uma variedade muito grande e 

isso já era uma tradição. Toda semana santa se juntava toda a família 

na casa da minha avó. Inclusive tinha uns que moravam em São 

Paulo e tinha toda aquela preocupação de reunir toda a família. Aí 

nesses dias de festas se juntava todo mundo e era coalhada, cuscuz, 

uma variedade muito grande de coisas feitas ali mesmo na fazenda 

(Amanda).  

A saudade de sua infância e a relação com a “semana santa” são relatadas por 

Amanda, como um marco importante para a promoção “da reunião familiar” e os 

“pratos típicos” da época e do território, a região do nordeste. As festas resultam de 

iniciativas coletivas e, com isso, dão identidade aos territórios e a valorização de 

produtos locais, revestidos do sentimento de pertencimento e uma oportunidade para 

integrar, renovar, inovar, reconstituir valores e saberes (TEDESCO, 2013). 

João, ao descrever os alimentos na infância, contribui para reflexões na categoria 

“hábito nordestino” no núcleo de sentido “vegetais”, mas a sua lembrança atrela o uso 

destes alimentos à questão de menor acesso à carne, alimento que é importante fonte de 

proteínas, de origem animal, já que nesta época a população mais pobre nordestina tinha 

muitas dificuldades de acesso, desencadeando, assim, maior ocorrência de desnutrição 

proteica: 
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Eu lembro que minha mãe fazia molho de feijão branco, misturado 

com farinha, a gente até comia com as mãos, um hábito bem 

nordestino. Misturava os alimentos com frutas, uma das frutas muito 

utilizada era a banana, colocava bastante na alimentação. Eu lembro 

também que minha mãe fazia bastante “cozido”, cozinhava bastante 

com muitos legumes. Aquele prato também bem nordestino, bastante 

batata, legumes diversificados eu lembro que este hábito de comer 

bastante legumes vem desta época. Minha mãe fazia bastante mocotó, 

bem carregado com bastante legumes (João)  

Verificamos o entendimento de dificuldades de acesso a determinados 

alimentos, como o relato de João pode fornecer indícios em relação à carne, que 

nomeou como tradicional no nordeste, um prato com mais legumes e frutas. Cabe 

ressaltar que a região, no passado, na infância de João, possuía elevados índices de 

desnutrição proteica.  

Maria da Graça, de origem nordestina, no que concerne às preparações contribui, 

em seu relato, com a categoria “hábito nordestino” no núcleo de sentido os “alimentos 

que sofrem processos para conservação”, “porque tem o escondidinho de carne seca”. 

A carne seca originalmente foi criada para resolver a questão de guarda e conservação 

de alimentos. A carne seca, entre os alimentos proteicos à base de carne de origem 

animal, tem a preferência entre os tipos de conservação na região nordeste. 

Maria da Graça também faz referência como preparação que a remete à infância, 

também a categoria “preparações com o uso de açúcar”, como o bolo de “chocolate” 

que, ao final, suspira ao descrevê-lo: “Cuscuz amarelo, salgado. Mas, acho que o bolo 

de chocolate que a minha mãe faz, quando sai aquele cheirinho, aquela calda ... ai meu 

Deus! ...Me lembro muito!”.  

Nas famílias de origem mineira o alimento de origem “vegetal” também é 

constante como podemos constatar nos relatos de Giovana e Fernando, revela-se, mais 

uma vez o feijão, em continuidade ao relato de João, citado anteriormente: 

... Era muito boa, mas eu não aceitava muito o leite. A minha mãe 

dizia que eu não aceitava muito leite, mas comida assim verduras e 

legumes era muito boa. 

...A minha mãe fazia uma verdura chamada taioba que é muito de lá, 

mineira. Tem outra que é amarga, mas eu esqueço o nome. Então 

minha mãe também sempre fez muitas verduras e legumes. Isso que 

me marcou muito também, sempre tinha (Giovana). 

...Lembro pouca coisa, uma coisa forte era o feijão, não me lembro do 

que comíamos (Fernando). 
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Nos entrevistados do Estado do Rio de Janeiro as lembranças dos pratos na infância 

estão relacionadas à categoria “produtos industrializados”:  

Macarrão com salsicha – e Eduarda sorri como que voltando a ser 

criança ao falar de um hábito da avó que tinha também na infância. 

“café com farinha” porque só ela fazia isso e era um gosto diferente. 

Eu guardei isso na minha mente, nunca mais tomei.  

Nescau, qual criança que não gosta de Nescau? tudo que não podia. 

Ao final como que confessando com a mão na boca na forma de 

segredo conclui: Bem Nescau e bolo (Eduarda) 

Eduarda, em um momento do relato acima, questiona: qual criança que não 

gosta de Nescau? Percebo que espera uma confirmação pela afirmação que julga 

inquestionável. 

Nas lembranças de Carmem e Isadora vemos a categoria “tempo de preparo” e 

o “final de semana e dias da semana” como um divisor de águas entre tipos de 

preparações e diversidade pelo tempo que se atribuía na confecção das refeições:  

Salada de beterraba com ovos. Fazia o prato decorado. Fazia chuchu, 

pratos diferentes quem fazia era a minha mãe que me adotou, dia de 

domingo era panqueca, rocambole de camarão que era uma 

maravilha. Minha avó era mais o dia a dia (Sandra). 

...arroz, feijão, bife e batata frita. Quando estava em casa fazia pão 

doce (Carmem). 

Isadora cuja avó era italiana e mãe carioca: 

... minha mãe fazia um suflê de espinafre e de chuchu que é tipo 

lembrança de infância: bolinho de vagem, ah ensopadinho de carne, 

nós “zoávamos” muito minha mãe porque aquilo ficava muito quente, 

e no sol de rachar, comíamos e partíamos para a escola em um sol de 

rachar. Ela sempre arrumava algum jeito que nós comêssemos os 

legumes, aquela salada ela dava um jeito para a gente comer. 

A forma como o tempo é dispensado à preparação de comidas é muito peculiar 

nos centros urbanos, se relacionando com a sua organização pela sociedade em um 

contexto histórico de urbanização crescente, cuja dinâmica cotidiana faz com que as 

pessoas tenham uma “sensação” de tempo cada vez menor. Garcia (1994) em um dos 

primeiros estudos de referência, no Brasil, sobre a dimensão da comida em centros 

urbanos, com classes trabalhadoras, chama a atenção da percepção do tempo 

diferenciada. A pesquisadora coloca na percepção de tempo a influência do mecânico 

que pode significar a extensão maior ou menor da ordem subjetiva como aponta 

Bourdieu. 
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Maria da Graça associou o consumo de preparações mais elaboradas na infância, 

quando a “mãe não trabalhava”, na sua infância: “...antigamente minha mãe não 

trabalhava então ela tinha tempo pra fazer essas coisas né, quando eu era menor ela 

não trabalhava”.   

Além da mãe, a figura da avó, nos cuidados da família, se faz presente, como nas 

lembranças de Eduarda que associa a “falta de tempo” à maior rapidez nas preparações 

ou pelas dificuldades para a criança se alimentar como nos relatos:  

...Porque não tinha tempo. Hoje eu entendo que no caso minha mãe e 

minha avó não tinham tempo para fazer, então era o mais rápido 

possível. Essa é a relação com a comida e família que você se lembra 

da sua infância? Sim, da minha infância, não tinha tempo (Eduarda).  

Minha mãe na hora que eu comia nem ficava perto... Minha avó que 

me “dava” a comida e negociava, eu comia umas 2 colheres e pronto. 

(Soraia).  

As dificuldades econômicas para aquisição de alimentos subsidia a categoria 

“Tempos muito difíceis” na “modificação de pratos”, que revela a tentativa de 

alimentar a família com produtos mais acessíveis economicamente do que, por exemplo, 

a carne animal, revelando lembranças difíceis a alguns entrevistados. Lizandra pontuou 

que a mãe não trabalhava “fora”, citado pela própria, gerando restrições na renda e 

consequentemente, problemas na aquisição de alimentos: 

...foram tempos muito difíceis, tanto que a preparação que mais me 

recordo da infância é a fritada de mortadela que ela fazia 

...Arroz, feijão e fritada de mortadela.  

Ao que questionei como seria a composição da Fritada de Mortadela:  

É fritada de mortadela, porque era o que tinha naquele momento. As 

vezes a minha mãe colocava jiló, botava um chuchu. Ela sempre 

botava um legume, a gente nunca comeu arroz e feijão só.  

A famosa combinação brasileira, “arroz e feijão”, compõe culturalmente a 

refeição do brasileiro, mas sua presença não tem a valorização, diante das dificuldades 

financeiras na família para a entrevistada, e sim o uso de legumes: “…sempre tinha um 

legume nas refeições, sempre” (Lizandra). 

Esta categoria compõe o trivial dos entrevistados, como Eduarda descreveu: “O 

básico: digamos assim, o trivial mesmo. Arroz, feijão”. Ao solicitar a discrição do que 
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chamava de trivial: “Arroz, feijão e algum tipo de carne como: frango, ovo, carne ou linguiça. 

Legumes muito pouco. Por que não se tinha tempo”. 

Temos ainda a questão das “estratégias pelas mães” para que as crianças 

consumissem a combinação arroz e feijão: 

A minha mãe chegava a fazer cardápio primeiro para ela se 

organizar e segundo para que a gente ingerisse, criar estratégias, por 

exemplo, a gente implicava com feijão então ela criava estratégia – ih 

esqueci de esquentar o arroz e a gente tinha que comer o feijão 

(Isadora).  

Na próxima seção trataremos de um aspecto muito envolvido nas questões de 

hábitos alimentares: o que é cozinhar para os entrevistados. 

 

3.4.  Os significados da alimentação nos dias de hoje 

3.4.1. O que é cozinhar 

Em “Comida como narrativa da memória social”, Amon e Menasche (2008), 

trazem uma reflexão de experiências vividas por uma família judia, radicada no Brasil, 

analisando duas receitas de comidas típicas dessa família e trabalharam com o conceito 

de voz da comida de Hauck e Lawson (1998). Os autores defendem conceitualmente a 

perspectiva de que a comida deva ser vista como um modo de comunicação. 

Desenvolveram o conceito para aludir ao caráter dinâmico, criativo, simbólico e 

singular pelos quais a comida se constitui em mote para a comunicação. A comida 

constituiria, assim, um veículo para manifestar significados, emoções, visões de mundo, 

identidades, bem como um modo de transformar, pela resolução de conflitos, realização 

de mudanças e desistências. Portanto, neste contexto foram analisados os relatos dos 

entrevistados acerca dos significados de cozinhar. 

Logo, ao abordar esta questão já imaginava que viria carregada de simbolismo e 

apresentar-se-ia em diferentes categorias. Encontramos, nas entrevistas, as categorias 

mais subjetivas, tais como: prazer, estado de humor, gula, dom. Constatamos que, em 

alguns momentos, estas categorias demonstravam certo antagonismo às relacionadas 

com refeição, alimentação e alimentação saudável, e em outros não, no que tange à 

temática saúde. 

Prazer  
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Pra mim cozinhar é um prazer, eu adoro cozinhar. Eu gosto de 

comidas bonitas, arrumadas, gosto de sentir o tempero da comida. 

Geralmente eu cozinho muito em casa, porém mais no final de 

semana. Durante a semana eu já deixo as preparações já 

esquematizadas porque eu trabalho o dia inteiro. Então assim, um 

feijãozinho fresquinho, arroz fresquinho, sempre uma salada de 

legumes, mas lá em casa cozinhar é super-importante (Giovana,31 

anos). 

Eu particularmente gosto muito de cozinhar, tenho prazer, mas é nos 

finais de semana. Eu gosto muito do fogão é um prazer, para mim não 

é um obrigação, eu encaro como prazer, mas não faço isso 

cotidianamente. Eu como muito na rua, mas temos uma pessoa que 

trabalha lá em casa. Ela também tem boa relação com o alimento 

(Fernando).  

Para Da Matta (1987) cozinhar é essencialmente a transformação dos alimentos 

em comida, interligada aos nossos aspectos culturais. Os relatos de Giovana e de 

Fernando pontuam o prazer no ato de cozinhar, mas o restringem à prática nos finais de 

semana. Constatamos que o ato de cozinhar, “apenas nos finais de semana em família” 

foi uma constância citada pela maioria dos entrevistados. Quando Giovana relata “um 

feijãozinho fresquinho, arroz fresquinho” tem o sentido de valorizar as preparações 

destinadas para serem consumidas naquele momento, revelando a “alimentação 

caseira” valorizando sua forma de preparo. Dentro do conceito de Segurança 

Alimentar, com o objetivo de evitar a contaminação alimentar, o consumo de 

alimentação recém preparada é uma das orientações para favorecer a qualidade 

nutricional das preparações. 

Complementando a categoria, a valorização de cozinhar “como ato de amor”, 

diante de algo ligado a dádiva/dívida, que ao acontecer deva ser carregado de 

simbolismo na relação com o prazer ao compartilhar com o outro:  

É amor, porque quando você cozinha você vai cozinhar para quem? 

Você faz aquilo e você quer que a pessoa experimente e espera que a 

pessoa goste, que a pessoa se sinta bem. Então eu considero amor 

mesmo (Eduarda).  

Recorri ao meu caderno de anotações e verifiquei que aliar o sentimento de 

amor a cozinhar tem espaço também dentre os grandes chefs na área da gastronomia, 

muitas vezes revelado na relação com o grande público nos programas de televisão 

aberta. Numa entrevista no dia 03 de janeiro deste ano, em um programa de TV aberta, 

com as chefs Roberta Sudbrack e Ana Maria Trajano, a repórter âncora do programa 

solicitou que as chefs citassem suas frases preferidas. A chef Roberta citou o título de 
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seu livro “Eu sou do camarão ensopadinho com camarão”, que objetiva descrever 

aspectos e ideologias, tanto de vida pessoal, quanto profissional. A chef Ana Maria 

citou “Cozinhar é um ato de amor”. 

 

 

Estado de Humor 

Rubem Alves em “A complicada arte de ver”
 relata

 a importância do exercício de 

ver a vida de forma poética, descreve diferentes formas de ver tarefas de rotina, 

realizadas diversas vezes, especialmente a “de cozinhar”. Na categoria “estado de 

humor”, Isadora coloca a tênue relação com os núcleos de sentido “gula” e a 

associação de excesso de consumo pela questão emocional desestabilizada: 

Cozinhar acho que passa pela vontade de você estar ali. Acho que 

quando você vai para uma cozinha, para cozinhar, com mau humor 

não cai bem. Você tem que estar bem, você passa a energia, mesmo 

num macarrão com tomate. E me vem uma palavra: bom senso nas 

mínimas coisas: na quantidade de sal, óleo, você age de uma forma 

intuitiva, você lança mão do bom senso no olhar, na forma como você 

prepara o alimento Também tem o lado negativo que pode ser a gula. 

De imediato a comida tem que agregar, tem famílias que a hora do 

alimento tem o agregar passando de geração para geração, tem a 

coisa do prazer, tem a coisa que ela é orgânica você precisa dela 

para o organismo continuar funcionando. E tem a coisa da gula, já 

que seu emocional pode estar desestabilizado e você acaba comendo 

além do que o seu corpo na verdade necessita (Isadora). 

Em relação a “dom”, percebemos que o mesmo é pré-condição da ação no 

preparo dos alimentos, mas possui estreita relação com a “gula”: 

Pra mim é um dom e eu não tenho esse dom e nem vontade. Primeiro 

porque não me interessa, admiro muito quem sabe cozinhar, quem 

pega as receitas e continua pela sua cabeça, eu pego e sigo a risca, 

passo a passo e nunca dá certo. Eu me frustro e não quero ir para 

frente. Eu particularmente não gosto de cozinhar.   

...Eu não gosto de cozinhar, mas gosto de comida, ela é tudo de bom. 

(Lizandra) 

Para Ortigoza (1997) a organização da população urbana passou por mudanças e 

incorporações de novas formas de compreender o que seja o consumo de alimentos e o 

ato de cozinhar. No entanto, mantém práticas de consumo com preparação e 

apresentação de pratos culinários relacionados aos grupos sociais.  
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Os relatos apontam esta consonância social, quando, por exemplo, os 

entrevistados relacionam o ato de cozinhar refeições ao estilo saudável:  

Comida é refeição: “...Cozinhar é fazer comida, preparar alimentos, refeições, 

você falou em comida leva direto a refeição, almoço e janta” (Amanda)  

 

Alimentação saudável: 

Cozinhar para mim significa alimentação, bem amplo, bem genérico. 

Cozinhar significa você ter gosto por tipos de alimentos, variedade de 

alimentos, tipos diferentes de alimentos como: carne, peixe, frango, 

legumes, vegetais, bem amplo – você saber fazer alimentos 

diversificados. (João). 

Acho que é o preparo dos alimentos ... (Maria da Graça). 

Cozinhar é preparação de alimentos e comida é aquilo que a gente 

pode comer (Carmem). 

É alimentação saudável, hábitos saudáveis de alimentação (Soraia).  

Cozinhar para mim está ligado a alimento saudável, saber comprar, 

se está bom o legume ou a fruta - ver sua aparência (Sandra). 

 

3.4.2. Quem cozinha  

Fischler (1990) destaca que os modos de cozinhar e o de compartilhar os 

alimentos são construções de cada povo de forma individualista como os norte-

americanos, ou na questão coletiva como os povos franceses, brasileiros, nos quais cada 

sujeito assume determinada forma e condução.  

Jardim (2006) em sua tese de doutoramento, com o título Cozinhar, adorar e 

fazer negócio: Um estudo da família indiana (hindu) em Moçambique, descreve a 

organização indiana por divisão de castas, e na questão de organização da forma de 

cozinhar e de quem cozinha, destaca a sogra como idealizadora do cardápio, exercendo 

o papel de coordenação das tarefas ligadas à cozinha sob a responsabilidade de 

execução da nora, da filha não casada e dos empregados. O brasileiro, mesmo não se 

organizando na forma de casta, tem a mulher como responsável pelo conduzir da 

produção de alimentos na família, mas vem incorporando o hábito de não mais pensar 

na reunião familiar como ponto primordial no compartilhar o alimento; além disso vem 
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manifestando diferentes formas de pensar a alimentação a partir da pergunta Quem 

cozinha?     

Dentre os entrevistados, as mulheres são maioria na condução do auxílio das 

tarefas escolares e também pelo ato de cozinhar. Assim conduzimos a análise da 

categoria “mulher”, que organizamos em: “Mulher – Sou eu”, a “mulher dos homens 

entrevistados” e “Mulher, eu durante a semana e aos finais de semana o apoio do 

marido”. 

Mulher 

As entrevistadas: “Mulher - Sou eu”  

Amanda é taxativa: Quem cozinha sou eu. 

Maria da Graça, demonstra tamanha insatisfação com a pergunta, ao revirar a 

cabeça reconhecendo o fato da não divisão de tarefas caseiras. É, sou eu. Agora é né. Eu 

tenho dois meses de casada, mas que eu estou morando com ele tem, junto, agosto, 

setembro outubro ...três meses! Sou eu, só eu... 

Percebendo a insatisfação de Maria da Graça questiono o que sentia sobre isso. 

Seu relato tem um tom de desabafo: ... Porque sou só eu? Ele tinha que fazer alguma 

coisa.  

Comparando as falas das duas entrevistadas acima, com uma diferença de trinta 

anos de idade, sendo Amanda com cinquenta e sete anos e Maria da Graça com vinte e 

sete anos, constatamos que a mais jovem, apesar de não dividir as tarefas, questiona 

com veemência a não participação do seu marido nas tarefas domésticas, inclusive a não 

parceria na responsabilidade pela preparação de alimentos. 

“A mulher do entrevistado” (João com cinquenta anos): Andrea minha esposa, 

também trabalha, mas é ela quem cozinha. 

“Mulher, eu durante a semana e aos finais de semana o apoio do marido”: 

Quem cozinha sou eu, mas meu marido também cozinha, mas... mais 

no final de semana que ele também cozinha. Ele gosta de cozinhar 

mais forno, assim peixe no forno, carne no forno então ele fica com os 

assados e eu fico com a parte do arroz, feijão e a salada qualquer 

outro preparo para fazer junto a comida, assim né com ele. Mas assim 

a gente procura no final de semana comer peixe porque nós vamos à 

feira todo fim de semana então o peixe é fresco (Giovana).  
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Para Woortmann (2008), a relação de gênero é hierárquica. O homem não ajuda 

a mulher na cozinha, por se tratar de um espaço simbólico, por excelência, de trabalho 

feminino, principalmente nas classes sociais menos favorecidas. Constatamos assim que 

os entrevistados, em sua grande maioria, reproduzem este modelo de gênero 

hierárquico.     

Homem  

Na categoria “homem” temos: “Eu e minha filha, homem se inevitável”, “Ele 

nunca cozinha”, “Ele que cozinha”. 

“Eu e minha filha, homem se inevitável”: ...se tiver que fazer “ele” até faz, 

mas na maioria das vezes sou eu e minha filha mesmo (Eduarda).  

O “ele” a quem Eduarda se refere é o seu marido, já que seu filho, de 21 anos, 

mais velho, portanto, que a filha de dezesseis anos, sequer é cogitado para cozinhar.  

“Ele nunca cozinha”.  

Isadora normalmente não se alimenta em casa no cotidiano e à noite 

normalmente não faz a grande refeição jantar, fato recorrente a muitos entrevistados. 

Tal refeição vem sendo substituída por lanches, pequenas refeições compostas por pães, 

frios ou mesmo biscoito e variedades de alimentos calóricos. Mas se alguém cozinha em 

casa, geralmente é a sua mãe pelo fato de estar aposentada.  

Soraia cozinha somente aos finais de semana, já que durante a semana quem 

cozinha é a sua mãe, auxiliar de enfermagem, que mora com o casal, especialmente pela 

flexibilidade de tempo por trabalhar em regime de plantão. Ao falar de seu marido 

policial militar, faz como uma constatação: “Ele nunca cozinha! Mas ele tem hábitos 

alimentares saudáveis”. 

Em “Ele que cozinha” acontece por meio de acordos discutidos pelo casal, 

conforme relato de Lizandra c com vinte e três anos: “Ele que cozinha. Ele é porteiro. 

Mas, ele gosta. A Opção dele de cozinhar é por gostar e saber que eu não gosto”. O 

relato de Lizandra aponta o primeiro casal, na oitava entrevista, sétima mulher, em que 

a entrevistada, sendo professora, possui renda com maior impacto na composição da 

renda familiar. Vale ressaltar ainda que apenas em seu relato constatamos o único caso 

do homem que cozinha. 
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No entanto, outras formas de organização podem derivar de esforços para a 

solução de uma necessidade na adaptação de papéis, na família, entre os gêneros:  

Eu e filhos 

Meus filhos foram preparados desde pequenos com 9, 10 anos para 

cozinhar.  Eu deixava pronto e eles usavam o micro-ondas para 

esquentar e depois aprenderam a fazer. O menino faz praticamente 

tudo, mas o tudo seria os legumes que ele não faz, não dá.  

...Como eu vou exigir de uma cabeça de 17 anos então, vai muito do 

que ele gosta e sabe, é o frango feito no forno com batatas coradas . 

Esses dias ele fez um peito de frango, mas nossa vida é no básico e 

rápido (Sandra). 

3.4.3. Escolha de alimentos 

Vivemos em um país em que, num primeiro momento, podemos ter a impressão 

de que possuímos liberdade de escolha de alimentos. Contudo é notória a influência 

ideológica midiática provocada pelas grandes empresas do ramo de alimentação.  Vale 

ressaltar que no Brasil as empresas estrangeiras têm uma concentração significativa de 

mercado. Ainda assim é evidente a supremacia de grandes empresas de capital 

brasileiro, como, por exemplo, a empresa BRF – nascida da união entre a Sadia e 

Perdigão que comercializa produtos processados: 

...é líder em vários segmentos das gôndolas: está presente em 28 das 

30 categorias de alimentos perecíveis analisadas pelo Instituto 

Nielsen, como massas, congelados de carne, margarinas e produtos 

lácteos. A BRF está na mesa de aproximadamente 90% dos 45 

milhões de domicílios do Brasil. Ela é responsável por 20% do 

comércio de aves no mundo. Em pizzas, a empresa detém 52,5% do 

mercado e 60% do de massas congeladas no país
30

. 

No bojo das políticas públicas, conforme já citado anteriormente, identificamos 

várias “tentativas” de disponibilizar informações que ofereçam outras possibilidades, 

para além da alimentação industrializada. Com este propósito, foi lançada em 26 de 

novembro de 2014, a nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. O 

Guia Alimentar, produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo de 

                                                           
30 Matéria disponível no Site com [acesso em 02 de dezembro de 2014], endereço: 

http://outraspalavras.net/outrasmidias/capa-outras-midias/consumo-as-falsas-opcoes-do-brasileiro. 

http://outraspalavras.net/outrasmidias/capa-outras-midias/consumo-as-falsas-opcoes-do-brasileiro
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Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo e com o 

apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, substitui a versão anterior de 2006
31

. 

Na versão do Guia Alimentar de 2014, os “Dez Passos para uma Alimentação 

Adequada e Saudável” foram reformulados, passando a ter uma maior diversidade de 

orientações: 

1. Fazer de alimentos “in natura” ou minimamente processados a base da 

alimentação; 

2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e 

cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; 

3. Limitar o consumo de alimentos processados; 

4. Evitar o consumo de alimentos ultra processados; 

5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que 

possível, com companhia;  

6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos “in natura” ou 

minimamente processados;  

7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias; 

8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece; 

9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na 

hora; e; 

10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação 

veiculadas em propagandas comerciais. 

Constatamos na análise da versão 2014 do novo Guia Alimentar, nos novos 10 

passos, uma tendência que ultrapassa a recomendação nos tipos, composições e 

quantidades de refeições, ao abarcar também sugestões para novos comportamentos, 

objetivando contribuir com novas práticas nos hábitos alimentares. 

O Ministério da Saúde, como forma de divulgação dos preceitos do Guia, lança 

campanhas nas mídias sociais, Facebook, como, por exemplo, a de valorização de 

desenvolvimento de habilidades culinárias, visualizada em 26 de janeiro deste ano:  

A Campanha “Valorização de habilidades culinárias”
32

 foi lançada pelo 

Ministério da Saúde com o seguinte tema: “A compreensão e a superação dos 

                                                           
31

 Matéria disponível no Site com [acesso em 02 de dezembro de 2014], endereço: http://ecos-

redenutri.bvs.br/tiki-view_blog_post.php?postId=63. 

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog_post.php?postId=63
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog_post.php?postId=63
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obstáculos: Habilidades Culinárias”. Revela o enfraquecimento da transmissão de 

habilidades culinárias entre gerações, fato que favorece o consumo de alimentos ultra 

processados. Entre as recomendações cita: Desenvolva, exercite e partilhe suas 

habilidades culinárias; valorize o ato de preparar e cozinhar alimentos; defenda a 

inclusão de habilidades culinárias nos currículo escolar; Integre associação da sociedade 

civil que buscam proteger o patrimônio cultural representado pelas tradições culinárias 

locais. 

A rotina atual no contexto industrializado dificulta a organização do tempo das 

famílias para cozinhar, comprometendo a promoção e o compartilhar práticas de 

habilidades culinárias, indo de encontro às recomendações sobre o ato de cozinhar 

preconizado pelo novo Guia alimentar da População Brasileira, como estratégia para 

diminuição do consumo de alimentos ultra processados
33

. 

Diante da pergunta - Como acontece a compra de alimentos na família? As 

afirmações de Eduarda (quarenta e quatro anos – mãe com dois filhos adolescentes), 

Soraia (vinte e seis anos – grávida de sete meses) e Maria da Graça (vinte e sete anos – 

recém-casada) destacam os responsáveis pela compra da alimentação da família, 

questão reincidente relatada pela maioria dos entrevistados:  

Às vezes eu, às vezes ele, a maioria das vezes somos nós dois. 

(Eduarda). 

...Nós vamos juntos comprar (Soraia). 

Os dois juntos ... Olha o mês passado ... os dois juntos, (Maria da 

Graça).  

Em detrimento do critério custo dos alimentos, os entrevistados evidenciaram 

que no momento da escolha de alimentos privilegiam como categorias: preferências, 

Saúde, alimentação fora de casa durante a semana e besteiras. 

“Preferências” 

Dentro da categoria preferências, a “Preferência familiar” demonstra a 

supremacia das preferências dos filhos nas decisões, mesmo que não estejam presentes 

                                                                                                                                                                          
32

Matéria disponível no site com [Acesso em 02 de dezembro de 2014], Disponível no endereço 

https://www.facebook.com/RedeNutri?ref=ts&fref=ts#!/minsaude/photos/a.205936522758305.51623.175

330465818911/933470560004894/?type=1&theater. 

33
 Matéria disponível no site com [Acesso em 04 de dezembro de 2014], Campanha de substituição de 

alimentos ultra processados disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/mnsulr.  

https://www.facebook.com/RedeNutri?ref=ts&fref=ts#!/minsaude/photos/a.205936522758305.51623.175330465818911/933470560004894/?type=1&theater
https://www.facebook.com/RedeNutri?ref=ts&fref=ts#!/minsaude/photos/a.205936522758305.51623.175330465818911/933470560004894/?type=1&theater
http://www.blog.saude.gov.br/mnsulr


 88 

 

 

no momento da aquisição dos alimentos: ...Nós já sabemos o que nossos filhos gostam, 

então nós fazemos e compramos o que a maioria gosta (Eduarda).  

No caso de Lizandra, a motiva na escolha de alimentos nas preferências: “o 

desejo de comer”: 

O meu desejo de comer. Ontem por exemplo me deu vontade de comer 

inhame, aí eu fui lá e comprei inhame. Minha geladeira não tem 

assim, todos os legumes, até porque minha mãe me ensinou a comprar 

legumes frescos. A não deixar na geladeira, comprar ele fresquinho e 

fazer e me deu vontade eu vou lá compro e faço. Então a questão do 

prazer é mais forte que valor nutricional. 

A categoria “preferência”, que inclui preferência familiar e desejo de comer, 

está entre uma das mais mencionadas pelos entrevistados. Cascudo (1983) demonstra o 

quanto a alimentação sempre esteve envolvida em rituais e simbologias, além da forma 

de servi-la com a expectativa de aparência em cores e sabores, denotando as escolhas 

individuais e coletivas.   

Romanelli (2006) chama a atenção da relação afetiva que se estabelece seja na 

escolha ou no consumo de alimentos em família. Em contrapartida aponta que o ritmo 

de vida atual nos leva a fazer refeições fora deste contexto ou mesmo individualmente.  

A “aparência dos alimentos e preparações”, o literalmente “comer com os 

olhos” parece ser um critério muito forte para Giovana, que riu antes de complementar 

como justificativa de que conhecer o valor nutricional poderia tirar-lhe o prazer dos 

alimentos e diminuir seu valor quanto ao aspecto da aparência, que tanto valoriza:  

Ah não.... eu gosto de alimento bonito e gostoso, senão não rola. Lá 

em casa tem que ser tudo bonito, salada tem que ser bonita e 

organizada. Ontem mesmo a Juliana ajudou a fazer a salada então 

colocamos alface, tomate, azeitona. Assim tudo bonito, o arroz 

também, tem que estar com a aparência bonita e você olhar e já 

trazer o apetite da pessoa (Giovana). 

Além das trocas em família e as individuais, Romanelli (2006), assim como 

Cascudo (1983), menciona ser importante o aspecto estético entre as cores e disposições 

das preparações na composição da alimentação.  

“Saúde” 

Na categoria “saúde”, chamou-nos a atenção o fato destacado por João, 

relacionando boas escolhas de alimentos ao fato de “não frequentar médico”: 
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A minha opção hoje é saúde, eu observo muito isso. Eu vou completar 

cinquenta e um anos e eu acho que as pessoas ficam espantadas 

quando olham pra mim é que eu não aparento ter a idade que tenho.  

... tenho um bom percentual de saúde. Não costumo frequentar 

médico e eu acho que isso está muito relacionado à minha 

alimentação. (João). 

No relato de João é evidente a relação estabelecida entre consultas realizadas (ou 

não!) em instituições de saúde, à existência de doenças
34

. Os Programas de Políticas 

Públicas
35

, com enfoque na saúde do homem, sofrem de dificuldades de adesão por 

parte do gênero masculino. No discurso do entrevistado, constatamos que mesmo 

imbuído na pratica da promoção da alimentação saudável e atividades físicas, João, que 

é professor de Educação Física, tem como concepção a ideia de saúde como ausência de 

doenças, sendo ideal ficar longe de médicos, indo de encontro à nova abordagem 

preventiva, de acesso a informações e controles como os relacionados à saúde do 

homem, na área de saúde, na busca de melhoria da qualidade de vida.  

A categoria “saúde” e as preocupações com os “alimentos protetores”, no 

relato de Amanda, desvelam o reconhecimento de diferenças de acesso às informações, 

ao estabelecer relações entre o passado e o presente. A entrevistada, além de relacionar 

novos alimentos na alimentação, narrou, no momento da entrevista em que tratávamos 

de escolha de alimentos, as exclusões que fazia pensando na saúde da família: 

Antigamente não tinha essa preocupação, fazia o que todo mundo 

gostava, mas sem essa preocupação de ah eu vou comer isso porque é 

bom, não tinha... 

Então a gente procura ter sempre uma alimentação colocando uma 

quinoa, tem farelo de aveia, que naquela época não tinha, mas hoje a 

gente já tem essa preocupação.  

Eu lembro que meu pai gostava muito de carne de porco. Carne de 

porco era uma frequência e todo mundo comia. (Amanda). 

                                                           
34

 Constatamos ser intrínseca a relação entre um modelo culturalmente construído de masculinidade e sua 

influência nos cuidados com a saúde atribuída pelo próprio homem (GOMES, NASCIMENTO e 

ARAÚJO, 2007).  Além das questões de gênero, os autores apontam como aspectos que dificultam a ida 

de homens às estruturas de saúde os relacionados ao seu trabalho, à acessibilidade, às especificações das 

equipes profissionais e à estrutura de funcionamento desses serviços e outros elementos de menor valor.  

35
 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), lançada em 2009, emergiu 

justamente com o foco na faixa etária de assistência aos homens entre vinte e cinco e cinquenta e nove 

anos, faixa inserida na produção econômica, não incluída anteriormente em nenhuma outra política de 

saúde. O maior desafio da PNAISH é mobilizar a população masculina. Para tanto, consideram a criação 

de mecanismos e estratégias que conclamem os homens a aderir às ações e aos serviços de saúde, levando 

à afirmação de que “a mobilização da população masculina brasileira para a luta pela garantia de seu 

direito social à saúde é um dos desafios dessa política” (Brasil, 2009, p. 2).  
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O “valor nutricional dos alimentos” influencia a escolha de alimentos, apenas 

mediada por meio do apelo à categoria saúde, como os problemas de família com 

diabetes tipo II, de pai, mãe e marido, mencionado por Amanda e Soraia:  

Hoje a gente tem uma preocupação com o valor nutricional dos 

alimentos. Você vai envelhecendo, hoje eu tenho uma preocupação 

bem maior com isso (Amanda). 

Soraia que na infância conviveu com a neofobia até pelo menos os seus dez anos 

de idade, revela preocupação em relação à busca da informação do núcleo “valor 

nutricional”, porém destaca que tal procura fica mais a cargo do marido, policial 

militar: 

Ele tem mais tempo em casa do que eu, devido a escala dele que é 

policial. Então ele está sempre pesquisando na internet. Tem 

pesquisado muito sobre alimentação para gestante. Aí estava falando 

sobre espinafre, ele está sempre pesquisando.  

...Ele fala assim, - hoje vi um documentário sobre a importância do 

espinafre na gravidez. Ah pode deixar que vamos na feira comprar 

espinafre. Ele se vê por conta desta questão do tempo mais com esta 

papel de pesquisa. (Soraia). 

Por outro lado, também pudemos constatar a indiferença, principalmente nos 

entrevistados mais jovens: 

...No valor nutricional não, porque eu nem costumo olhar, sou muito 

leiga para falar sobre esse assunto (Giovana)  

A maioria dos entrevistados colocou a questão da “Alimentação fora de casa 

durante a semana” como uma necessidade, mas o grupo revela preocupação com as 

escolhas, como exemplo de Giovana que busca “equilíbrio” evitando usar alimentos 

dentro do mesmo grupo (no caso dos carboidratos – arroz e massas):  

... eu vou assim ...eu procuro numa mesma semana não colocar muito 

macarrão digamos, nem combinar arroz com macarrão,  a gente 

procura balancear. Até mesmo durante a semana, porque nós temos 

muito hábito de ir a restaurantes eu procuro não comer as mesmas 

comidas até para balancear. Ah hoje eu comi brócolis então amanhã 

eu vou comer outra verdura digamos assim (Giovana).  

Isadora que mora com a mãe, apresenta uma fala de exceção no que concerne ao 

relatado pelos outros entrevistados sobre compras compartilhadas. Sinalizou como um 

momento de “medo diante das escolhas”, caso tenha que realizar tal tarefa: 
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Minha mãe, hoje, ela vai ao mercado e quando vou... 

Eu tenho medo de alimentos com cores intensificadas, eu tenho muito 

medo de conservantes, por exemplo, se eu vou comprar frutas e vejo 

aquela maçã gigantesca, muito vermelha eu penso logo que tem 

agrotóxico, porque eu sei que aquilo lá não é natural (Isadora).  

“Besteiras” 

A categoria “Besteiras”, nas compras de mês, foi apontada por Maria da Graça 

entrecruzando-a com os “produtos industrializados”: “Chocolate, biscoito salgado, 

fandangos, olha ... Sucrilhos, aquele de chocolate.. ih! ... ah,  Valeria, tinha só besteira! 

Coca cola... “ 

Como forma de se redimir enumerou produtos que não poderiam “faltar”, 

contemplando o núcleo “a lista de gêneros”, tendo em vista seu objetivo em diminuir 

seu peso e a dieta de restrição a carboidratos que passou a adotar: “Oh ... quando eu vou 

fazer compra eu vou primeiro pras coisas que são mais necessárias: arroz, feijão, 

açúcar, farinha, café ...” (Maria da Graça). 

Inicia a lista com a dobradinha arroz e feijão, porém no terceiro item, açúcar, 

que ao citar o coloca ainda como referência de consumo que deva ser priorizado.  

As privações na infância desvelam diferentes comportamentos, como 

constatamos nos relatos anteriores e o de Sandra: 

Sandra é mãe de dois filhos adolescentes e ao falar sobre escolhas de alimentos 

na compra, cita inicialmente os cereais
36

: 

Primeiro cereais, depois carnes e por último outras partes. Na 

verdade, primeiro as carnes. Eu não gosto de carne moída tenho 

terror de carne moída pela qualidade.  

...Tive que tirar o ovo, como “ele” 

“Ele” a quem Sandra se refere é seu filho que ao preparar refeições para a 

família, comia durante o preparo, tendo, desta forma, em seu relato, contribuído também 

para “Proibições de consumo de carnes fora das refeições” na categoria “saúde”: 

                                                           
36

 Acreditamos que enumerou cereais citando arroz e feijão. O feijão trata-se de leguminosa, mas percebi 

que colocou lado a lado cereais e arroz, estreitando mais ainda seus laços. 
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...não costumo fazer fritura e o ovo se perdia na geladeira e observei 

que o ovo vinha diminuindo. Tirei porque meu filho estava comendo 

hambúrguer com ovos durante o preparo do jantar, ai cortei. 

 

3.4.4. A exclusão de alimentos  

Os tipos de alimentos e motivos que levam os entrevistados à exclusão de 

alimentos diversos.  

“Saúde” 

Para João, a exclusão da carne de porco ocorreu por meio de “Informação na 

Escola – Professor”, quando cursava o ensino médio, na década de 80, suficiente para 

que até hoje não a consuma:  

...porque eu lembro que eu estava no segundo grau meu professor 

falou a respeito da carne de porco e inclusive fomos ao laboratório e 

vimos a carne de porco. Dois tipos de carne de porco, uma 

industrializada, de porcos provenientes de cativeiro e outro do porco 

que era de comunidade carente, tanto um como o outro a carne era 

carregada de vermes, mesmo o que era procedente de cativeiro, 

comido ração, não tendo contato com lama e tudo, porque essa 

verminose apesar de pequena é oriundo do próprio animal. Isso me 

fez com que excluísse a carne de porco da minha alimentação até hoje 

(João). 

Assim como João, Amanda também excluiu a carne de porco e relatou que este 

tipo de carne era hábito de consumo intenso da família: 

...Eu lembro que meu pai gostava muito de carne de porco. Carne de 

porco era uma frequência e todo mundo comia. Meu pai gostava 

daquelas carnes bem gorda, com toucinho. 

Em suas reminiscências fez uma associação com a presença em sua família do 

Diabetes tipo II e a hipercolesterolemia: 

Meu avô era diabético, amputou as pernas, então minha mãe também 

teve. Eu tenho toda uma preocupação em relação a isso. E o marido 

também, de vez em quando o colesterol está muito alto.   

Um dos motivos mais fortes para a exclusão de alimentos é a busca da qualidade 

de vida e, dentre os citados, destacamos “alimentos mais ricos em gordura”:   

...também a gordura, eu trabalho com qualidade de vida e eu sei que 

a gordura de carne e de frituras também ela é prejudicial à saúde e 

isso fez com que excluísse também a gordura da minha alimentação 

(João). 
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... Evita gordura, alguma coisa retira como: fígado, frango frito, e o 

sarapatel que a gente gosta muito. A gente começou a comer 

sarapatel no Rio e não no Ceará. Sarapatel, rabada isso a gente não 

conhecia lá. Esses pratos não eram valorizados lá não, foi um hábito 

que pegamos no Rio de Janeiro (Amanda). 

 O negrito em “alguma coisa retira” tem a intenção de trazer para a discussão a 

preferência dos hábitos alimentares dos brasileiros na valorização de pratos e a quase 

afirmação de que não se retira totalmente. O Guia da Alimentação ressalta que produtos 

de origem animal podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama, teor 

excessivo de gorduras não saudáveis (chamadas gorduras saturadas), baixo teor de 

fibras, características que podem favorecer o risco de obesidade, de doenças do coração 

e de outras doenças crônicas como o diabetes.  

Uma questão interessante a destacar ainda no relato de Amanda é o fato de citar 

pratos de tradição nordestina, sua origem, mas que não tinha o hábito de consumo na 

região e que só o adquiriu quando passou a residir na cidade do Rio de Janeiro.  

“Preocupação com o hábito de filha menor”: 

...olha, não entra salsicha, linguiça agora é que não entra mesmo 

porque linguiça é muita fritura e a Juliana estava muito acostumada 

devido aos amigos a comer muita linguiça e aí queria comer só 

linguiça...cortei (Giovana). 

A “gravidez” é um momento em que temos valorização dos alimentos 

“saudáveis” no dia a dia da gestante, como Eduarda que narra a gravidez por qual 

passou há dezesseis anos, onde aumentou o consumo de maxixe e melancia, excluindo-

os após o término da gestação; ou mesmo quando Soraia relata que faz algumas 

exclusões pela constipação intestinal normalmente comum a este grupo: 

Maxixe ... que é  a única coisa que eu não gosto, o resto eu como de 

tudo, e  a melancia que você teve um grande desejo na gravidez e que 

a partir disso não mais teve consumo, e minha filha que nasceu da 

gravidez também não gosta (Eduarda).  

Olha, eu estou evitando maçã e banana. Porque esses alimentos não 

me ajudam na minha flora intestinal. Na gravidez, piorou, por isso 

tenho evitado. O resto como de tudo (Soraia).  

As exclusões de alimentos em que os entrevistados não conseguiram justificar 

com motivos mais claros foram classificados como “aversões”. Assim, quando Giovana 

relata sobre o consumo de leite, sorri e fala: 
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Ah, leite – (sorri) 

Não gosto muito, eu não consigo, assim. 

...Eu não sei minha mãe não sabe me explicar ela fala que eu também 

não mamei muito tempo, depois ela tentou introduzir o leite de outras 

formas, assim eu não tive uma boa aceitação. Tentou também através 

de vitaminas pela manhã antes de ir para a escola, mas eu chorava. E 

o cinto do lado ai eu tomava, mas depois que eu cresci não consegui.  

O leite além de ser o primeiro dos alimentos a ser introduzido na vida humana, 

destaca-se ainda a valorização do aleitamento materno na sociedade contemporânea. 

Contudo, percebemos dificuldades na aceitação deste alimento e muitas vezes as 

famílias optam por utilizar mais os produtos industrializados a base de leite, tais como 

iogurtes, queijos, dentre outros, destacando-se, inclusive, o consumo de formas 

processadas ainda não recomendadas para uso em crianças, como as mais ácidas, mas 

que têm normalmente preferência de paladar entre as crianças.  

“Aversões” a alguns tipos de “vegetais”: Maxixe, não gosto e ainda cenoura, 

berinjela (Carmem). 

A exclusão de “arroz e feijão” também tem seu espaço: 

Feijão só excluo à noite. Lá em casa não temos hábito da fritura 

submersa por conta da minha mãe. Então geralmente à noite coisas 

leves. 

..... um alimento que só como com regularidade agora porque é aqui 

na creche é arroz. Ele não me faz falta, acabo preferindo comer a 

sopa da creche (Isadora). 

Fernando foi o único entrevistado que fez referência à exclusão de “Produtos 

Ultra processados”, não tendo utilizado propriamente tal nomenclatura, porém a 

descrição dos produtos nos remete a esta categorização: “Eu não uso estas carnes 

compactadas, comprimidas, nuggets, estes montes de carne. Compramos quatro tipos 

de proteínas, carne bovina, frango, peixe e carne de porco”.  

O fato dos entrevistados apresentarem alimentos que excluem totalmente da 

alimentação não significa que tenham uma alimentação variada conforme recomenda o 

Guia da Alimentação Saudável, mas sim como entendem a questão de restrições 

alimentares relacionados à exclusão de alimentos. 
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3.4.5. Os alimentos naturais e industrializados na percepção dos professores  

As categorias produzidas pelos entrevistados quanto ao significado de alimentos 

naturais e industrializados foram relacionadas à origem dos alimentos: naturais, se 

vindos da terra e com intervenções mínimas, e os industrializados com intervenções da 

indústria das mais simples às mais complexas. Contudo, o Guia da Alimentação da 

População Brasileira (2014) utiliza a lógica do processamento de alimentos
37

.   

Os entrevistados, de modo geral, fazem entendimentos diversificados sobre o 

que sejam alimentos naturais ou industrializados; identificando-os pela origem dos 

alimentos, principalmente na lógica rural e urbana, não pensando na questão de 

produção, diferentemente do que preconiza o Guia da alimentação Brasileira (2014).  

A categoria “alimentos naturais” tem diferentes percepções para os 

entrevistados. Conhecer poderá contribuir para compreender a forma com que tratam os 

alimentos na sua alimentação entre “o que eu planto”, “feito em casa”:  

Para Amanda o natural é “o que eu planto”:  

Quando ele é industrializado ele deixa de ser natural. Natural eu acho 

que é o que eu planto em casa. Minha cebolinha, eu tenho acerola, 

tomatinho cereja. Então, estou sempre plantando, lá no meu terreno 

eu não tenho flores. Lá só se planta o que dar para comer. Meu 

marido fala que normalmente a mulher gosta de plantar flores, eu 

não, eu tenho pé de goiaba, acerola, fruta do conde, eu planto 

cebolinha. Eu acho que esse é o natural, ou então o que a gente está 

vendo agora que é na água. Acho que esse até e natural, mas de 

repente até ainda leva alguma coisa. Natural eu acho que é aquilo 

que você plantou e que não tem nada.  

“Feito em casa”: “Natural eu chamo tudo que é feito em casa. O arroz, o feijão, as 

verduras, lá em casa.”  (Giovana). 

A percepção de Amanda do que define como alimento natural, considera natural 

somente o que ela planta, algo reafirmado em outros relatos nos quais a expectativa é 

que não se tenha nenhuma intervenção. 

                                                           
37

 A primeira categoria é a dos alimentos in natura ou minimamente processados. A segunda categoria 

composta pelos produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza. A terceira 

categoria contempla o grupo de produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um 

alimento in natura ou minimamente processado A quarta categoria composta pelos produtos cuja 

fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos de uso 

industrial  
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“Produtos da terra” na fala de Eduarda: “Natural pra mim são os legumes”; a 

mesma impressão compartilhada por Soraia, que complementa “Natural são as frutas, 

folhas, legumes – acho que só isso”. Lizandra, por sua vez, afirma ser “aquilo que a 

gente consegue plantar, colher”. 

No que tange à relação entre produto e ser humano, classificam que os 

alimentos naturais podem ser assim considerados quando for “menor intervenção do 

homem possível”, como Isadora defende:  

A menor intervenção possível, agrotóxicos, ou produtos que se use na 

aterra, que eu nem sei quais são os produtos porque é rápido isso, 

acho que o agrotóxico já está velho.  

Fernando é taxativo:  

Natural é aquele que não tem nenhuma substancia que aumente seu 

tempo de vida, aromatizantes, corantes. Tanto o animal ou o vegetal 

não tem adição de nada para aumentar seu tempo de vida. 

Para outros entrevistados a expectativa é de que não tenha nenhuma intervenção 

no alimento “menor intervenção”: 

Alimento natural é o que vem da natureza, que não é modificado por 

nenhum conservante, por nada (Maria da Graça). 

O natural não tem conservantes, agrotóxicos, coisa que não passe 

pela industrial (Carmem). 

Em relação à categoria “Alimentos Industrializados” fazemos destaque para 

“Produzidos para aumentar durabilidade” e “Ação da Indústria”: 

Produzido para aumentar durabilidade 

...Bom, industrializados são aqueles que são enlatados, aqueles com 

conservantes, corantes, vêm carregado de coisas com que o produto 

possa ter uma durabilidade maior (João). 

Na “Ação da Indústria” identificamos recortes em que discriminam os produtos: 

industrializado a batata frita congelada. “Você vê que era uma coisa natural, mas na 

indústria congelaram e com aquela gordura” (Eduarda). Ou pelos processos: 

Alimento industrializado é o que passe por muitos processos, como 

nuggets, salsicha, como pouco não vou a barraca do podrão ... Não é 

uma questão de marca, é do produto (Isadora). 

Os entrevistados classificaram os tipos de produtos como mais ou menos prejudiciais:  
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Apesar dos sucos industrializados serem prejudiciais à saúde, mas 

também é menos prejudicial do que o refrigerante. Quando estamos 

numa festa procuramos dar preferência a esses sucos apesar de saber 

que é prejudicial à saúde que a gente sabe que é mais saudável do que 

dar o refrigerante (João). 

O “uso de produtos que aumente a durabilidade” apareceu como uma questão 

recorrente e percepções similares: Os industrializados são os enlatados, os congelados, 

tudo que “leve” alguma química que leve a prolongar o seu tempo de validade 

(Lizandra).  

O “uso de alimentos orgânicos”, especialmente no que se refere à incorporação 

no cotidiano, se desvelou em questão a ser destacada:  

...encontrar produto industrializado tipo orgânico que tem um “valor 

muito maior” e você consumir na sua alimentação diariamente, 

cotidianamente é difícil (Fernando). 

Assim, constatamos que os critérios para consumo de alimentos têm como 

considerações a tipologia do processamento da indústria, seja a alimentícia ou a de 

agrotóxicos. O uso de produtos orgânicos
38

 tem uma associação com maior custo. 

A matéria no Jornal O Globo, de 30 de janeiro de 2014, no caderno Economia, 

com a manchete: “Ameaça que vem do verde – Enquanto Brasil fiscaliza agrotóxico em 

só 13 alimentos, EUA e EU analisam em 300”, nos leva à reflexão da seguinte 

contradição: no momento em que “disseminam os benefícios de uma alimentação 

saudável” o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo.  Entre 2002 a 2012 

o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%. Destacamos ainda a informação da 

matéria de que o sistema de fiscalização quanto à análise dos alimentos que vão à mesa 

dos brasileiros ainda não acontece de forma eficaz. 

Constatamos a desconfiança das informações dos produtos industrializados, 

ainda que sejam acompanhados de informações: Não acredito em produtos 

industrializados ser natural (Sandra). 

No bojo das categorias “alimentos naturais” e “alimentos industrializados”, 

outra categoria surge: “Alimentação do professor”. No decorrer das entrevistas 

pudemos analisar e entrecruzar as respostas sobre como os entrevistados consideravam 

                                                           
38

 No Estado São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 2015, foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo 

um projeto de lei (PL 451/2013) que torna obrigatória a inclusão de alimentos orgânicos e de base 

agroecológica na alimentação escolar nas escolas municipais. 

http://cidadeaberta.org.br/substitutivo-ao-projeto-de-lei-4512013/
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sua alimentação, muitas vezes relacionando-a ao consumo de produtos naturais e os 

industrializados.  

Em relação aos produtos industrializados a ligação “Pela fonte: 

supermercado
39

” 

Considero minha alimentação mais industrializada, pela fonte: 

supermercado. Eu não compro carne orgânica, mas para mim 

importa a forma com que a indústria trata estes produtos.  

Às vezes fazemos uns pratos alternativos sem proteínas lasanha de 

abobrinha, mussarela de búfala, com pratos de produtos assim 

(Fernando). 

Ao descreverem seus processos de compra, os entrevistados citaram 

unanimemente o supermercado como local de excelência para a realização de aquisição 

de alimentos. As dificuldades de entendimento sobre suas aquisições, se considerarmos 

as complexas informações dos rótulos, são intensificadas diante da possibilidade de 

escolha em torno de quarenta mil itens disponibilizados em um supermercado ou até 

acima de cinquenta mil em um hipermercado
40

. Acabam por criar estratégias que 

passam por observações cotidianas, sejam elas confiáveis ou não, mas as possíveis, 

como mudanças nas composições de pratos conforme Fernando relata acima ou 

relacionando o “passar mal” com o alimento e não mais consumi-lo, como constatamos 

na fala de Eduarda: 

“Passo mal não consumo mais”: 

Quando eu como alguma coisa diferente e eu passo mal eu não 

compro mais. Por exemplo: Nescau eu não posso tomar Nescau 

porque ataca meu fígado. Eu fico de uma maneira que eu fico com 

azia o dia inteiro e aquilo me faz mal. Então eu procurei informações 

sobre o porquê daquilo e eu vi que aquilo estava alterando o meu 

metabolismo. Eu notei que eu parei e realmente não me fez falta, e vi 

que estava fazendo mal a minha saúde. Acho que o Nescau vicia 

mesmo. 

                                                           
39

 Na revista da rede de drogarias Ponto de Encontro, citada na página 70, consta na capa o anúncio 

“Saúde em Foco” e na seção Dia a Dia encontra-se a matéria “O melhor da Feira e do Supermercado”, 

objetivando discussão sobre rótulos de alimentos, abordando ainda formas de escolher em supermercados 

e feiras, citando alguns exemplos de frutas e vegetais. O teor da matéria discute a tendência de atrelar o 

supermercado como local exclusivo de “Alimentação Industrializada”.  

40
 Dados veiculados em notícia de rádio (rádio tupi) em 23 de dezembro de 2014 contextualizando as 

diferenças entre supermercado e hipermercado nas compras de natal  
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O Consumo de “Alimentos naturais” se relaciona com a aparência de cada 

alimento, como as frutas, verduras e legumes; tal fato pode dificultar a identificação, 

seja para a aquisição, preparo ou conservação, principalmente por parte daqueles que 

não possuem o hábito de consumo rotineiro, conforme verificamos nos relatos dos 

entrevistados. Vale ressaltar que a mídia constantemente veicula matérias valorizando o 

consumo de determinados alimentos, tais como frutas, verduras e legumes; todavia, por 

vezes, tal orientação é exacerbada e ocorre, geralmente, em detrimento de consumo de 

outros alimentos. 

“Uso de frutas” 

A gente opta por alimentos mais naturais, frutas e as frutas a gente 

procura estar fazendo sucos, lá em casa compramos bastante laranja, 

melancia. Fruta mesmo para procurar fazer o alimento (João). 

“Seleção de preparações” 

Mais natural porque eu faço em casa. 

Não entra pastel, a gente não faz pastel. Não entra bife não fazemos 

com frequência, porque a gente além de morar num quarto e sala é 

muita fritura, muita gordura, então a gente não faz com muita 

frequência. Então nada de congelado, nuggets, nunca entrou, lasanha 

congelada, não entra na minha casa (Giovana). 

“Não utilizar enlatados e temperos prontos” 

É mais natural, a gente não usa enlatado lá em casa, nem sardinha, 

nada de lata nem tempero pronto, aqueles Sazon, Knor nada disso 

(Amanda).  

 

3.4.6. Fontes de Informações dos alimentos 

3.4.6.1 Comunicação social e mídias de comunicação 

“Desconhecimento do que comemos” 

Eu vejo falta de comunicação sobre alimentos, nem sempre temos 

conhecimento do que comemos. Recentemente eu tive a informação de 

que no Brasil todo e qualquer milho é transgênico. Não existe um 

milho que você come que não seja transgênico, eu soube que a letra T 

no rotulo é que o alimento é transgênico, mas esta informação não 

interessa a população saber. Amido de milho também, todo amido de 

milho que você comprar hoje é transgênico. Eu acho que falta nos 

informar o que a gente come (Fernando). 
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Sabemos o que comemos? Se somos o que comemos, como não saber ou não 

fazer questão de saber o que comemos? A discussão entre o que seria alimento natural 

ou industrializado e as consequências das diferentes leituras sobre os alimentos nos leva 

a compreender o nosso desconhecimento em relação ao que comemos. A ilustração 

acima é uma tirinha de história em quadrinho, popularizada partir da década de 1950. O 

personagem Beetle Bailey (nome original do Recruta) criado por Mort Walker, foi 

alistado na Guerra da Coréia (1950-1953). Surge o recruta zero, irresponsável, que 

contestava a autoridade institucional do exército americano, bastante popular também 

no Brasil. A tirinha que selecionamos ilustra de forma cômica o desconhecimento do 

próprio alimento por parte de quem o prepara.  

Tendo em vista a complexidade física da população, o processo de produção do 

alimento pela indústria requer uma necessidade de informação a ser disponibilizada ao 

consumidor que pode ter diversas necessidades e/ou proibições de consumo: em relação 

a período de validade, alimentos próprios ou não para crianças e/ou idosos, doenças em 

que necessitamos controlar determinado nutriente como o açúcar, para diabéticos, ou 

glúten, para pacientes com doença celíaca, dentre outros. Assim, pela necessidade e 

complexidade da população, os rótulos são atualmente praticamente uma bula, com 

status de medicamento. Contudo, apesar da disponibilidade das informações, a 

população, de modo geral, tem dificuldade de entender e, assim, se relacionar com os 

alimentos naturais e/ ou industrializados
41

, conforme constatação na categoria: 

 

“Influência da mídia”:  

                                                           
41

 Questão levantada no XXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

realizado em Foz do Iguaçu, no Estado de Paraná de 09 a 11 de outubro de 2007.Matéria [Acesso em 25 

de fevereiro de 2015]. Disponível no endereço: 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr610460_9791.pdf. 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr610460_9791.pdf
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... Eu estava até esta semana no shopping e percebi que a mídia ela 

influencia tudo na sua vida. Como você anda, como você veste, como 

você come, o que você come. Porque as propagandas sempre traz 

aquele atrativo, por exemplo, Subway: aquele sanduiche bonito e aí 

coloca um alface pra dizer que é natural. Hoje eu descobri que no Mc 

Donalds o Mc Lanche Feliz pra não ficar só naquela frutinha - maçã 

que ia tudo pro lixo, agora está colocando Danoninho. Então, sempre 

trazendo alguma coisa que você gosta para você sempre consumir, 

comer, consumir, infinitamente (Lizandra) 

Na categoria de pesquisa “influência da Mídia” entre os “meios de 

comunicação” que foram citados pelos entrevistados, destacamos a primeira citada por 

todos, como a de maior alcance, a mídia televisiva e depois as mídias impressas como 

jornais, revistas e livros. “O acesso às informações via internet”, foi considerada pelos 

entrevistados como importante fonte que vem ocupando, gradativamente, o espaço dos 

meios de comunicação impressos, com o acesso às revistas e jornais na forma digital, 

somente não superando televisão, uma vez que concordam em ser o veículo de maior 

alcance e influência na mídia. 

O tempo diário de exposição à televisão vem sendo utilizado como um forte 

indicador de vida sedentária. Vasconcelos et al. (2013) aponta a recomendação da 

Academia Americana de Pediatria, em 2001, em no máximo duas horas de exposição à 

televisão como limite linear de prevenção para obesidade. Seu estudo com adolescentes 

na cidade de Niterói, apontou a média de 4,7 horas.  Ainda assim, a população 

brasileira, de modo geral, utiliza muito além desta recomendação e além das 

consequências de uma vida mais sedentária, ficam mais vulneráveis às influências 

ideológicas de matérias e propagandas veiculadas.  

Os entrevistados relacionaram programas, veiculados tanto na TV aberta, quanto 

na TV por assinatura, realizando comparações de hábitos alimentares entre a cultura 

brasileira e demais, como o relato de Isadora:   

Eu via o programa da Geena Mac, uma inglesa, ela prega uma 

alimentação que eu não sei se um ser humano normal consegue 

manter pelo resto da vida. Ela coloca sobre o açúcar, lá em casa 

quase não usamos açúcar, mas eu não considero pecado mortal 

comer doce. Mas ela na realidade inglesa, eles bebem demais, o fast 

food e para os brasileiros é muito radical.  Eu gosto mais do 

programa brasileiro do Rodrigo Hilbert “temperos de família” ele 

fala mais da questão da família, ele varia, tanto receitas mais 

saudáveis quanto de famílias que não está tão preocupada com isso. 

Até agora tem um reality muito legal, “cozinheiros em ação” de 

pessoas que gostem de cozinhar e seja destaque. No programa as 
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pessoas que julgam falam do alimento, e como jurados tem a visão da 

nutrição e gastronomia você aprende coisas assim. 

O que vemos no relato de Isadora são questões que nos remetem à influência da 

televisão que interfere em nossas escolhas de alimentos desde muito cedo. Em agosto de 

2013 foi realizado o 12
0
 Congresso Nacional da SBAN, realizado em agosto de 2013, 

tendo como tema: Nutrição e Saúde ao longo dos Ciclos de vida. Dentre os diversos 

trabalhos de profissionais, um, em especial, chamou a atenção: “Influência da mídia 

televisiva na alimentação de lactentes”. Os autores Sotero, Ferreira e Silva (2013), 

apresentaram os resultados de pesquisa sobre a influência da mídia televisiva nas 

escolhas alimentares que mães faziam para seus filhos de até 24 meses de vida, 

desvelando o padrão alimentar das crianças.  A pesquisa foi realizada entre dois grupos 

de mães: o primeiro foi constituído de mães cadastradas em uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) e o outro formado por mães que levavam seus filhos para atendimento 

em dois consultórios particulares de Pediatria. Como resultado da pesquisa verificaram 

que as mães do grupo que levava seus filhos à USF, em comparação com as que 

levavam ao consultório particular, passavam mais tempo assistindo à televisão ≥ que 5 

horas/ dia, com maior frequência faziam as refeições em frente à mesma e o consumo de 

produtos industrializados na alimentação de suas crianças era maior.  

Os temas relacionados pelos entrevistados variaram desde a obesidade infantil 

até aos alimentos e preparações, principalmente os doces: “...Assisto várias reportagens 

que falam de alimentos até de alimentação infantil e adulto. Essa semana eu vi uma 

reportagem falando sobre obesidade infantil que está muito em alta” (Giovana). 

 A preocupação de Giovana com o tema “obesidade”, inclusive destacando 

matéria de cunho jornalístico, demonstra que a obesidade infantil ganhou status de 

preocupação na mídia. Prosseguindo em seu relato cita o programa Repórter Record 

Investigação, veiculado dia 27/10/2014
42

, que “faz um alerta sobre o que os médicos 

chamam de o mal do século, a obesidade infantil”. 

A internet foi citada como local de procura por preparações, principalmente as 

com base de açúcar e gorduras, por todas as entrevistadas do sexo feminino. Contudo, 

quando o assunto é alimentação saudável, os entrevistados reconheceram mais o espaço 

                                                           
42

 Matéria [acesso em 23 de março de 2015], disponível no endereço: http://noticiasemais.com/reporter-

record-investigacao-2710-mostra-os-perigos-da-obesidade-infantil/ 

http://noticiasemais.com/reporter-record-investigacao-2710-mostra-os-perigos-da-obesidade-infantil/
http://noticiasemais.com/reporter-record-investigacao-2710-mostra-os-perigos-da-obesidade-infantil/
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da televisão fechada: “... televisão, no canal Discovery
43

 ele vê (marido) muito disso. 

Isso me ajudou a comer de tudo como faço hoje. Mas quando eu estou em casa eu até 

vejo” (Soraia).  

Entretanto, pela questão cultural de identificação, alguns entrevistados 

destacaram ser importante uma relação de pertencimento com ingredientes e 

composição de refeições, apontando, por este motivo, preferência por programas 

veiculados pela televisão brasileira.   

.... Ah o último foi o da Ana Maria
44

, falando das várias batatas doce, 

que é pra malhar. batata doce roxa, ai tava falando da batata, ai eu 

assisti esse programa (Maria da Graça).  

...a televisão para programas de comida...Não me atrai muito não.... 

Assisti um programa que tem na GNT, das pessoas preparando 

aqueles pratos saborosos, aquilo me atrai. Acho que muitas coisas 

com nome desconhecido, não sei achar aquele ingrediente e desisto, 

fico distante (Carmem). 

A memória e o poder da imagem que a televisão pode exercer foram marcantes 

no relato de Lizandra. Cabe contextualizar sua infância com dificuldade de acesso aos 

alimentos e hoje sua insatisfação com seu peso:  

Eu tenho na memória, eu era criança, a gente assistiu aquela 

minissérie que tinha o rei dom João VI, comendo uma coxa de galinha 

enorme com as mãos. Isso me marcou muito, minha avó até falou, isso 

é de mentira e eu dizia não, vó é de verdade, eu quero comer uma 

assim. Até hoje, quando vejo frango lembro da cena (Lizandra). 

Se a relação de imagens pode ser importante na televisão e sua correlação com 

alimentos, em especial quanto a filmes, Isadora foi a única entrevistada que relacionou 

os filmes de longa-metragem à categoria “Influência da Mídia”, criticando a forma 

diferenciada da relação com os alimentos, dos norte-americanos, em relação aos 

brasileiros, pelo caráter de consumo desenfreado. 

... Uma referência posso citar um filme?  “Como agua para 

chocolate”, porque o filme é lindo! Não estou descendo sarrafo nos 

americanos, mas eu não gosto como os americanos tratam a comida e 

toda temática é isso, ela chora nas panelas e então se ela está feliz as 

pessoas comem mega alegres e se tristes as pessoas ficam. (Isadora )  

                                                           
43

 Canal de televisão, por assinatura, do sistema fechado ao grande público. 

44
 Ana Maria Braga é a apresentadora de Programa de variedades matinal chamado “Mais Você” 

apresentado de nove às dez da manhã pela Rede Globo de Televisão. 
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Tal constatação, inclusive, é tema de estudo de Fischler (2010) em relação ao 

consumo dos brasileiros. 

“O acesso às informações via internet” vem ampliando seu alcance pelos 

entrevistados, mas a mídia impressa ainda ocupa um lugar como fonte de pesquisa e 

influência em seus hábitos alimentares, principalmente para aqueles que não frequentam 

mídias sociais: 

Eu não tenho Facebook, mas eu procuro estar bem informado, leio 

jornais, revistas, tudo que fala sobre alimentação eu procuro estar 

atento a minha volta principalmente alimentação infantil (João). 

O discurso do apelo à saúde é um tema frequente de consulta, em qualquer que 

seja o veículo de comunicação:   

...toda semana eu vejo materiais em jornal, revistas, na televisão, 

sempre procuro estar atenta para saber qual a importância de cada 

alimento, o que ele pode agregar a nossa saúde (Giovana). 

Eu gosto muito de livro, lá na faculdade esta semana eu peguei 

“como prevenir a osteoporose” e outro sobre “colesterol alto”, eu 

sempre gosto da leitura desse assunto em livros, me chama a atenção.  

Às vezes eu passo na banca e tem alguma revista ... o meu foco: os 

benefícios que o alimento pode trazer para a saúde, receitinhas 

básicas que fazem a gente se sentir bem... (Amanda). 

...Olha eu vou naquela dieta e saúde
45

. .... pelo site na internet. Eu 

procuro ver o que é melhor misturar chuchu, por exemplo se eu vou 

fazer uma salada procuro ver colocar por cores: chuchu que é verde, 

cenoura que é laranja, batata que é um branco, aí procuro colocar 

um brócolis ou uma couve-flor. Costumo colocar bem colorido 

(Eduarda). 

A facilidade do acesso às informações sobre alimentos na internet mudou o 

comportamento de quem via a necessidade de aquisição de revistas impressas, conforme 

relatou Amanda: 

...outro dia eu pedi para ver uma revista “os benefícios da berinjela”, 

mas quando eu vi o valor R$,14,00 eu devolvi.  

...eu compro, mas com valor menor. A revista era muito boa, mas o 

valor achei um absurdo. Ela era boa para mim, mas para o meu bolso 

não era. Eu posso adquirir essas informações no Google, as vezes eu 

vejo alguma coisa que eu não compro, eu vou lá e coloco aquilo ali e 

vejo tudo que ele tem. (Amanda). 

                                                           
45

 Revista mensal que aborda o assunto dieta e saúde de forma popular dirigida às mulheres. 
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O maior site de procura na internet, Google, se descreve da seguinte forma: 

“uma empresa multinacional americana de serviços online e software. O Google surgiu 

no ano de 1998, como uma empresa privada, e com a missão de organizar a 

informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil
46

 ”. Amanda relatou sua 

percepção em relação ao site de busca: “Eu posso adquirir essas informações no Google, às 

vezes eu vejo alguma coisa que eu não compro, eu vou lá e coloco aquilo ali e vejo tudo que ele 

tem. Por outro lado, por não abarcar o “tudo”, por vezes pode gerar um equívoco em relação 

à informação, como no relato de Sandra: “...Começaram a falar do filé de panga que 

tinha bichinhos dentro das ramificações, e fui pesquisar e vi que não tem nada na 

internet desses bichinhos, não achei então não tem”. 

No entanto, para uma das entrevistadas, pela desconfiança em relação às 

informações na internet, o profissional de saúde aparece como uma referência:  

Eu procuro na internet a informação, mas pra isso se tornar 

significativo para mim eu tenho que procurar uma nutricionista pra 

me explicar, porque nem tudo de internet é valido né. Então eu tenho 

que procurar alguém que tenha algum conhecimento pra que aquilo 

torne...  (Maria da Graça). 

O “uso das redes sociais” e sua relação com o comportamento das pessoas teve 

mais críticas negativas do que positivas, em especial no que tange ao seu papel como 

educador: 

Eu não tenho habito de frequentar as redes sociais, mas o que vejo é 

até o hábito dos professores e que eles ficam ali insistindo para a 

criança comer coisas que eles não têm hábito de comer. O que vejo na 

rede social não corresponde ao que muitas vezes ... eu vejo 

professores insistindo com as crianças. Então acho que escapa sem 

que perceba. Assim como os comentários, por exemplo a criança não 

come feijão ou foi no McDonald’s e ela faz isso também, e aí? 

(Soraia). 

.... O alimento é postado como questão de classe social mesmo, se a 

pessoa está num restaurante mais chique, posta, acabou virando 

ferramenta de uma evasão de privacidade. Uma questão de status 

(Isadora). 

...eu duvido né! Às vezes pode ser que sim as pessoas pegam foto de 

Google e coloca no face pra dizer que tá comendo e sorri muito.  ...Eu 

desconfio... Porque eu conheço a pessoa.  Ah eu acho que ela quer 

mostrar uma coisa que ela não é, tem a necessidade de mostrar uma 

coisa que não é uma falta de alguma coisa.... (Maria da Graça).  

                                                           
46

 Informação [Acesso em 04 de janeiro de 2015]. Disponível no endereço: 

http://www.significados.com.br/google/. 

http://www.significados.com.br/google/
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A Constituição de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor 1990, dentre 

outros fatores, contribuíram para o delineamento de novo perfil de consumidores, 

preocupados na atualidade com a relação alimentação-saúde-doença (MARINS, 

ARAÚJO e JACOB, 2008), derivando em novas necessidades de veiculação de 

informações pela mídia.  

Segundo as autoras, a publicidade de alimentos vem se aperfeiçoando nas 

formas de propagandas, mas ainda se questiona muito sua intencionalidade, conforme 

podemos constatar no título do artigo produzido por elas: “A propaganda de alimentos: 

orientação, ou apenas estimulo ao consumo?”.  

Todavia, os entrevistados não se manifestaram em relação à influência especifica 

da propaganda de alimentos na mídia. Este fato chamou a atenção e provavelmente pode 

ter ocorrido pelo fato dos entrevistados não reconhecerem, no momento da entrevista, o 

tema ‘propaganda de alimentos’ como elemento a ser discutido. 

 

3.4.6.2 Os rótulos de alimentos como fonte de informações  

Os países europeus, membros da União Europeia, lançaram legislação sobre 

rotulagem de alimentos: Regulamento (UE) Nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos 

consumidores. A regulamentação ocorreu após negociações entre os eurodeputados e os 

Estados-membros da União Europeia (UE), para garantir que a rotulagem dos alimentos 

na UE seja a mais clara e legível possível para melhores escolhas ligadas à alimentação 

saudável. 

No Brasil a legislação sobre rotulagem de alimentos é composta por uma série 

de resoluções, conforme as especificidades de diferentes tipos de alimentos, mas possui 

em especial a Resolução RDC n
º
 360 de 23 de dezembro de 2003, complementada pela 

RDC n
º
 163 de 17 de agosto de 2006, em relação à Rotulagem Nutricional de Alimentos 

embalados, tornando obrigatória a rotulagem de alimentos, complementando as 

estratégias de políticas de saúde dos países de beneficiar a saúde dos consumidores, 

tendo também como base uma padronização para atender todos os membros do 

MERCOSUL, assim como os países europeus que fazem parte da UE. Conforme a RDC 

n
º
 360 o consumidor tem o direito ao acesso às seguintes informações sobre o produto 
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alimentício: O que é sua composição, qual a quantidade, origem, forma de consumir, 

como conservar, o prazo de validade e a informação nutricional. 

Quanto à informação nutricional vale à pena relacionar a figura utilizada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que consta no Manual de 

Orientação ao Consumidor, como estratégia de informações que esclareçam o consumo 

de alimentos. 

 

Figura 2 - Manual de Orientação ao consumidor – Educação para o consumo 

saudável 
 

 

Fonte: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
47

 

E nossos entrevistados: 

Mesmo elaborado em momento anterior à legislação sobre rotulagem de 

alimentos, o Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do 

consumidor o acesso à informações, Item III do art. 6
0
da Lei 8078/90, com nova 

redação dada no pela lei n
0
 12868, de 15 de outubro de 2013, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.264, de 5 de junho de 2014: 

                                                           
47

 Figura [Acesso em 04 de janeiro de 2015]. Disponível no endereço: 

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/guia_bolso.pdf. 

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/guia_bolso.pdf
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São direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Item 

III do art. 6
0
da Lei 8078/90 – Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor - Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).  

Lizandra ri como uma criança ao narrar a forma como se alimenta:  Porque a 

gente não tem noção do que a gente come. A gente come loucamente (novamente ri). Eu 

acho que não sabemos o que comemos, eu particularmente não tenho noção. 

Várias narrativas desvelam o desconhecimento da legislação nos relatos, dentre 

as quais destacamos: “Não eu não conheço” (João). “Não, nem sei o que, que é” 

(Amanda).  “Nem sei o que é....” (Giovana).  

Fernando aponta uma ligação do desconhecimento a uma “relação capital”: 

Não conheço a legislação sobre rotulagem de alimentos, acredito que 

melhoria a minha análise sobre o produto se soubesse. Essa falta de 

informação é maior do que a informação propriamente dita, ela está 

lá, mas não tem nada a nos dizer a não ser que alguém nos indique 

esta relação. O que interessa ao mercado é vender, somente.  Temos 

uma relação capital, e chegar a informação existem outras questões 

além do saber.  

A análise da fala de Fernando nos faz refletir possíveis causas da desinformação 

e poderia contribuir na elaboração de campanhas destinadas à população de modo geral.  

Podemos reafirmar a “desconfiança” também nos relatos de Sandra e João. 

Eu não acredito naquilo, não acredito que seja verdadeiro os 

ingredientes, tudo. Desconfio de tudo (Sandra). 

eu me sinto enganada, porque uma coisa que me preocupa é que aqui 

no Brasil não é levado a sério, nada assim, você vê tinha que ser uma 

coisa mais rigorosa a quantidade certa e não, fica em aberto. Muitas 

vezes coloca uma coisa e não é aquilo. Então isso sempre deixa a 

gente com o pé atrás. Você nunca sabe se realmente aquela 

informação é correta (João). 

A desconfiança de Sandra e João nos remete a uma questão bem pontual no que 

tange à necessidade da diminuição de consumo de alimentos ricos em gorduras, alvo de 

qualquer campanha para a promoção da alimentação saudável. A matéria da Revista do 

Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) “A Gordura trans que você não vê”
48

, aponta 

                                                           
48

 Revista n 191 de setembro de 2014, [Acesso em 06 de janeiro de 2015]. Disponível no endereço 

http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/191-pesquisa-alimentos2.pdf.  

http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/191-pesquisa-alimentos2.pdf
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que, desde 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a eliminação total 

da gordura trans
49

 da alimentação, tamanho são os seus malefícios à saúde, conforme 

podemos constar nos resultados de pesquisas, destacando como exemplo o teor de 

matéria veiculada nas redes sociais pela RedeNutri, em 23 de janeiro de 2015
50

.   

Os recortes acima elencados e que complementam a questão da desinformação, 

contribuíram com a construção de “Rótulo mal explicado” e “A mídia e o bombardeio 

de informações”: 

“Rótulo mal explicado”:  

Não conheço a fundo. Acho poucas pessoas percebem o que é 

fracionado e que deve ser visto a quantidade de produtos. Acho mal 

explicado (Isadora). 

“A mídia e o bombardeio de informações” 

...Eu vi um programa na GNT como se fosse uma fonte para a pessoa 

secar, dieta de restrição de lactose e de glúten, mas eu procuro 

alimentos sem gordura trans e se alimentos sem glúten prefiro eles, 

mas confesso que me sinto perdida. Porque é um bombardeio de 

informações e você fica no meio dele sem saber o que procuro. 

Olha eu não tinha o hábito de ver, mas depois que eu vi uma 

reportagem na televisão ...(Soraia). 

Não, não conheço, mas já escutei alguma coisa porque tenho a mania 

de ver de vez em quando, pela manhã, cedo, o programa “Pequenas 

empresas grandes negócios”. Eu gosto de ver, então quando eles dão 

alguma dica sobre empresa às vezes tem algumas pessoas que 

montaram negócios em cima de alimento. Então uma loja de bolo, 

uma loja de doce, e aí às vezes eles falam alguma coisa sobre 

legislação de rótulo, o que que tem que ser feito. E aí eu presto 

atenção, mas dizer que sei a fundo, não sei não (Eduarda). 

                                                           
49

 A explicação da engenheira de alimentos Juliana Ract sobre a gordura trans na matéria “Apesar de 

presente em quantidades mínimas em alimentos naturais como carne e leite, a gordura trans é consumida 

em sua ampla maioria nos produtos processados – como bolachas recheadas, sorvete, confeitarias. Ela é 

gerada a partir de um óleo vegetal líquido, que, após passar pelo processo tecnológico chamado 

hidrogenação, ganha consistência, tornando-se uma gordura sólida. Esses alimentos têm maior prazo de 

validade".  

50
 As regras de rotulagem de alimentos no Brasil permitem que seja omitido o percentual de até 0,2g 

dessa gordura nas informações nutricionais. Ou seja, um produto pode conter até 0,2g desse nutriente por 

porção e informar, com grande destaque na embalagem, que tem "zero" gordura trans. A matéria ainda 

destaca o uso intenso dos biscoitos do tipo cream cracker, que faz parte do imaginário das pessoas como 

produto com “poderes” emagrecedores. Seu rótulo informa conter 0 g de gordura trans em uma porção de 

30 g de biscoito, porém computam 0,2 g desse mesmo nutriente no pacote inteiro, de 100 g. Além disso, a 

versão integral de um desses cream cracker, com lista de ingredientes praticamente idêntica à tradicional, 

traz somente a informação baseada na porção de 30 g – os dados relativos ao pacote inteiro, da qual 

provavelmente constaria a gordura trans, não são informados na embalagem. Matéria [Acessado em 28 de 

janeiro de 2015] Disponível no endereço http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1648.  

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1648
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Na “descrição no rótulo” temos a forma como os entrevistados fazem a leitura 

dos rótulos de alimentos: 

Depois do programa de televisão, Os ingredientes e a quantidade de 

sódio. Procuro consumir o que seja menos agressivo ao corpo vendo 

o nível de sal, o sódio, o açúcar, a questão dos conservantes. O que 

me chama a atenção também é a dificuldade para ler, o tamanho da 

letra (Soraia). 

“Prazo de validade”, “Quantidade de sódio” “Quantidade de açúcar e sódio” 

foram citados, mas na maioria das vezes de forma discreta e isolada. O “Interesse 

momentâneo” apareceu especialmente nos relatos que pontuam dietas para perda de 

peso, por meio do interesse da verificação calórica. Vale ressaltar que o núcleo em 

questão se relaciona intrinsecamente com o desconhecimento das diferenças entre 

produtos diet e light, no núcleo de sentido: “O que é Alimento diet e o light?” 

“Prazo de validade” 

Ela sorri e diz: só o prazo da validade. Direto ao assunto: só o prazo 

da validade. Prazo da validade importa. Pra mim é indiferente 

contando que não esteja aberto, ou amassado, se estiver dentro da 

validade com a embalagem intacta pra mim é o que importa 

(Lizandra). 

Não, só vejo a validade, já vou direto na validade. Ainda me irrito se 

não acho logo. Me chama a atenção as embalagens pelos alimentos, 

já como com os olhos, a questão visual é importante. ...Ah, os 

iogurtes, o grego que aparece na televisão, nossa já fico com vontade, 

gosto desses flans, iogurte que tem morango embaixo com geleia 

(Carmem). 

“Quantidade de sódio” 

Eu adquiri a mania de procurar a quantidade de sódio, eu olho na 

tabelinha e aí se vejo que tem muito em relação ao percentual para o 

dia todo aí procuro outro. Por exemplo, um pacote com 350 de sódio, 

achei um outro biscoito similar a esse que tem 150. Então, calculo 

assim este tem mais e este tem menos (Amanda)  

Eu comecei a me preocupar a partir de agora tem a Cassia, a outra 

professora que está grávida, e ai eu descobri que tem suco de 

caixinha que tem sódio, aí eu fiquei abismada, e eu começo a 

procurar o que é que tem sódio. Eu vi que é uma coisa de louco 

porque tudo que é industrializado tem sódio, leva sódio (Lizandra). 

Já faz muito tempo que somente a indicação de uso moderado de sal no preparo 

de alimentos era a informação suficiente para o controle de consumo de sódio, seja para 

pessoas que já manifestaram hipertensão arterial ou mesmo como uma prevenção. A 
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quantidade indicada de sódio na alimentação é de, no máximo, 2g por dia (o que 

equivale a cinco gramas de sal)
51

.  

Na “Quantidade de açúcar e sódio”, os entrevistados podem até verificar o teor, 

mas não sabem o que fazer com a informação, não servindo, desta forma, como 

orientador à escolha de produtos alimentícios “Eu aprendi aqui na creche, eu vou lá e 

olho pra ver a quantidade de açúcar que tem e de sódio, mas assim entender bem eu 

não entendo, mas eu vejo a quantidade. É só uma referencia para mim (Giovana).  

Como “Interesse momentâneo” podemos ainda destacar as dietas de restrições 

calóricas que normalmente as mulheres fazem na tentativa de perda de peso: “Eu não 

costumo olhar...Agora como eu estou fazendo dieta eu costumo olhar a questão das calorias, ai 

eu olho as calorias que tem cada alimento (Maria da Graça)  

“O que é Alimento diet e o light?” 

Temos uma doença que é o diabetes que é pelo açúcar, onde a pessoa 

pode ficar cega, perder a perna e nem sabe o quanto come de açúcar? 

É um absurdo. Ainda tem essa discussão de diet e light, porque diet é 

sem açúcar para mim é confuso. A minha questão é o que diferencia 

uma coisa da outra: diet e light? (Isadora). 

A dúvida de Isadora é uma questão recorrente, seja na creche ou nas consultas 

com pacientes em consultório, os profissionais nutricionistas constantemente 

esclarecem e orientam o uso de produtos alimentícios diet
52

 e light
53

.   

                                                           
51

 No Brasil, estima-se o consumo médio diário de quase 12g de sal por pessoa, mais que o dobro do 

recomendado pela OMS.  A necessidade de ações do governo, além da informação ao consumidor, que 

realiza Campanhas que incentiva o uso moderado de sal no preparo dos alimentos se manifesta no 

contrato com a Associação Brasileira das Indústrias Alimentares (ABIA), em 2011, para reduzir o teor de 

sódio em alimentos processados no Brasil. A expectativa do acordo é retirar, até 2020, mais de 28 mil 

toneladas de sódio do mercado brasileiro Informações [Acesso em 21 de março de 2015]. Disponível no 

endereço: 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34989&catid=570&Ite

mid=101. 

52
 Conforme a Portaria n. 29/1998 da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância sanitária), a expressão 

diet está relacionada ao uso especifico de alimentos com fins especiais para populações específicas, 

como: alimentos para dietas com restrição de nutrientes, alimentos para controle de peso e alimentos para 

ingestão controlada de açúcares. Logo, a expressão diet nas embalagens dos alimentos não 

necessariamente significa  que o produto não contenha açúcar. A informação precisa ser complementada 

pela tabela de informação nutricional verificando qual nutriente está suprimido em relação ao alimento 

referência.   

53
 Conforme a RDC n. 54/2012 da ANVISA, o termo light é uma Informação Nutricional Complementar 

(INC) que é sinônimo de “reduzido” em alguns dos nutrientes.  O termo, na embalagem, não 

necessariamente significa que o produto seja reduzido em gordura, associação frequente da população de 

modo geral, mas ser “reduzido ou light”, pelo menos em 25% no valor energético ou no conteúdo do 

nutriente objeto da alegação em relação ao alimento referência ou convencional. Na embalagem deve ser 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34989&catid=570&Itemid=101
http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34989&catid=570&Itemid=101
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Enfim, se as informações e usos de alimentos diet ou light são confusas seu 

consumo não é restrito, inclusive Isadora consome todos os dias coca-cola zero que 

confessou “como um pecado que não consigo deixar e não acredito que faça tão mal, 

deve ser melhor que a comum, assim posso consumir mais livremente, menos culpa.”.  

O uso de produtos diet e light vem crescendo cada vez mais na busca de 

valorização da relação saúde e alimentos, provavelmente pelo fato da desinformação 

proporcionar a “diminuição da culpa”. Amichi, Cleriane e Souza (2013), avaliaram o 

consumo destes produtos em relação aos clientes de supermercados, em pesquisa 

quanti-qualitativa, e verificaram que dos quatrocentos entrevistados na pesquisa, 69,8% 

deles consumiam produtos diet ou light e 57,3% faziam o uso diário. Entre os produtos 

diet e light, o light foi o de maior consumo, principalmente em classes socioeconômicas 

mais baixas como C e D. Constataram ainda que acontecia a confusão entre os 

conceitos, já que 60,5% alegaram saber o que é um produto diet, entretanto, deste 

grupo, apenas 73,1% realmente tinham domínio correto do conceito. Quanto ao produto 

light 51,8% dos entrevistados alegaram saber sobre o mesmo, porém apenas 57,5% 

desse grupo havia domínio correto do conceito o que poderia induzir ao consumo 

errôneo desses alimentos.  

 

3.4.7. Os Professores de Educação Infantil em relação à alimentação 

A categoria “dilemas” surgiu com o intuito de verificar a forma com que os 

professores relacionam sua saúde e alimentação, e os relatos acabaram por contribuir 

para uma nova categoria “insatisfação com seu peso” que trataremos em “Os dilemas da 

alimentação dos professores sobre sua saúde e peso corporal”.  

Além disso, vale destacar ainda que o questionamento da relação na categoria de 

pesquisa “alimentação da criança na creche” surgiu espontaneamente, diante dos 

relatos dos entrevistados, delineando outra importante categoria: “a família das 

crianças”. Desta forma se inicialmente pretendíamos tratar isoladamente a alimentação 

das crianças, houve a necessidade de ampliação, passando a se configurar como “Os 

dilemas com a alimentação das crianças e a relação família e escola”.  

                                                                                                                                                                          
informado qual o item “reduzido ou light” e seu percentual e cabe ao consumidor também verificar se 

outro nutriente está acima do que necessita, já que a indústria na quando reduzem o açúcar, por exemplo, 

desenvolvem produtos mais calóricos em gordura. 
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3.4.7.1. Os dilemas da alimentação dos professores sobre sua saúde e 
peso corporal 

Ao perguntar à Sandra como via a relação da alimentação com sua saúde, entre 

risos deu a resposta: “Sim, tem muita. Eu quero muito emagrecer” (risos). Os relatos 

dos entrevistados na forma com os professores percebiam a relação da alimentação na 

sua saúde, conduziram à categoria de “dilemas”.    

Maria da Graça, mesmo sem relacionar sua fala teoricamente ao sociólogo 

Fischler (1990), restringindo-se, portanto, ao senso comum, revela: “Você é o que você 

come”:  

Ah aquela frase “você é o que você come” “ahaha’ se você comer 

alimentos saudáveis, você vai se tornar uma pessoa saudável, com 

uma disposição maior até pra trabalhar, pra fazer as tarefas, com 

bom humor, melhora em tudo. Meu último exame apresentou 

colesterol alto... É um pouquinho, não nada muito, mas eu estou 

evitando comer gordura, procuro beber mais líquidos, eu tirei 

refrigerante, tudo isso.  

Em 2006, na França e no Brasil, em 2010, Fischler lança o livro Comer: a 

alimentação de franceses, outros europeus e americanos, em parceria com a psicóloga 

social Estelle Manson (FISCHLER e MASSON, 2010). Em entrevista
54

 concedida a 

Miriam Goldenberg, diz que neste livro ressalta, no capítulo sobre o Brasil, a 

valorização do corpo magro, principalmente para as mulheres, na ligação do termo 

saúde ao de beleza. Entre os entrevistados a insatisfação com o peso é clara, 

praticamente uma tônica e que se entrelaça com a forma com que relacionam sua 

alimentação com a saúde. 

Fischler e Masson (2010) comentam o hábito alimentar dos brasileiros, como o 

dos franceses, da preferência em preparar e consumir alimentos de forma 

compartilhada, em grupo. Diferente do hábito alimentar do povo norte-americano, que 

tem suas raízes de forma mais individualizada, com o compartilhar mais restrito, tendo 

como consequência a incorporação pelos brasileiros dos hábitos dos norte-americanos, 

                                                           
54 Entrevista concedida — em 2010, após mesa-redonda do evento “Ciclo Identidade e Referências: 

novos desafios” no Brasil — a Miriam Goldenberg, antropóloga que no Brasil é estudiosa dos temas 

gênero, corpo, consumo, antropologia urbana e pesquisa qualitativa.   
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como as preparações fast-foods, e a relação com aumento da população com excesso de 

peso e obesidade no Brasil.  

A “Negação da relação com alimentação saudável e corpo magro” merece 

destaque: 

Eu não vejo que essa questão da alimentação saudável ou 

industrializada tenha a ver com a saúde. Tem a minha prima, por 

exemplo, que ela é magérrima e só come besteira, em contrapartida 

tem a minha irmã, também, praticamente tem o mesmo tamanho que 

eu e tem a vida do mesmo jeito come arroz, feijão, legumes, salada, 

tanto que essa questão da carne pra gente é até uma coisa difícil de 

comer. Eu particularmente não sou fã de carne, prefiro frango, ovo, 

então eu não vejo essa relação da comida saudável para o magro e a 

industrializada para o gordo (Lizandra). 

Neste momento percebi a necessidade de saber de Lizandra o que ela 

considerava como alimentação saudável e obtive como resposta: “Equilibrada, pelas 

fibras, carboidrato”.  

A forma com que Lizandra descreve o consumo de alimentos, em especial os 

consumidos pela prima, os quais definiu como “besteiras”, no relato acima, já busca a 

relação de peso corporal como aspecto a balizar o comportamento e uso de alimentos 

não considerados saudáveis, complementando ainda: 

Vou falar por mim, eu sou uma pessoa que não sou de comer muita 

besteira, dentre o que eu como de coisas saudáveis as besteiras não é 

nada, e eu sei que eu estou acima do peso, mas existem outras 

questões por trás disso (Lizandra). 

Destacamos a fala “dentre o que eu como de coisas saudáveis as besteiras não 

são nada” e percebemos que a questão da quantidade de uso de alimentos é mais forte 

que a relação de frequência no processo de ingestão em relação à saúde. A entrevistada, 

em prosseguimento, relata uma questão importante na infância que é a forma com que 

se vê o corpo infantil e o “uso de medicamentos para estímulo ao apetite na infância”, 

pois de sua infância lembrou que era considerada uma criança “magra, quase 

desnutrida” e o consumo de medicamentos na tentativa de correção:  

Não, eu até já vi, questão hormonal que não é o meu caso. É outra 

coisa também eu sempre fui uma criança muito magra na minha 

infância, quase desnutrida, e os pediatras viviam passando vitaminas 

e mais vitaminas. Eu cansei de tomar aquele Biotômico Fontoura. 

Todas as vitaminas possíveis e imagináveis eu tomei, e chegou uma 

época que a minha mãe parou quando eu fiz nove anos. Parei 
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totalmente, a minha mãe disse: chega, não está dando resultado, você 

não engorda. Enfim, aí quando ela parou veio tudo à tona, tudo junto 

e misturado, entendeu? Ah, era horrível porque Biotônico Fontoura 

tinha um gosto horrível de álcool, talvez seja por isso que eu nem 

bebo. Enfim, horrível, horrível, horrível. Redoxon era o mais 

gostosinho que tinha. Esse, óleo de fígado de bacalhau, Jesus 

misericórdia – era horrível, um óleo que descia parecia que ia voltar, 

horrível. Pra mim era o pior momento (Lizandra). 

Na “Valorização da relação alimentação e Saúde” destacamos o seguinte 

relato: “Então eu acho que a alimentação é fundamental pra mim. Eu coloco a minha 

alimentação como importante para saúde, uma boa alimentação não te deixa vulnerável a 

certas doenças (Amanda).  

No entanto, no dia a dia na instituição os professores trocam receitas para finais 

de semana, valorizando o uso de açúcar e gorduras, implicando na “Relação ao longo 

dos anos”: 

Tem uma relação, mas que se faz ao longo dos anos e vamos ver lá na 

frente.  

Eu comecei a pensar assim de uns anos pra cá, se deparar com essas 

situações que vão aparecendo. Como que o alimento é tratado, como 

que o próprio mercado se vale do lucro para poder vender e o quanto 

que a gente muitas vezes estamos a mercê. É aquilo, você tem que 

pagar caro para a qualidade do alimento, se não paga caro fica a 

mercê do que eu quero oferecer. A gente busca o equilíbrio buscando 

o que causa menos mal (Fernando).  

O alimento pode ser controverso nas percepções dos professores na “associação 

a doenças”, um instrumento de “cuidado” necessário, ou “na compulsão um pedido de 

socorro”: 

“Cuidado” 

Ah tem, eu sou uma pessoa assim e isso eu aprendi com a minha mãe 

então tudo eu vejo assim ah isso faz bem para o período menstrual e 

ai eu vou comer e entra lá em casa com maior frequência, é bom para 

dor de cabeça, é bom para inflamação então tudo eu faço uma 

relação com os alimentos. E eu descobri que isso favorece muitas 

coisas tranquilidade, por exemplo, alface é ligada a acalmar então eu 

coloco muito disso na alimentação, eu tenho muito essa ligação com a 

saúde. Eu procuro comprar revistas que falam, limão é bom pra isso, 

isso é bom para aquilo e procuro usar pouco açúcar (Giovana).  

“Na compulsão um pedido de socorro”: Medo de diabetes 

Às vezes acho que estou diabética, como muito doce e penso - ah meu 

Deus, eu vou ficar diabética. Ah, não sei eu vejo tanta coisa ruim 
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dessa doença. A pessoa começa a emagrecer não pode comer varias 

coisas, pra mim é um martírio não comer, e ai, não pode comer quase 

nada (Carmem).  

O emagrecimento para Carmem é uma preocupação que associa à possibilidade 

de não mais poder se relacionar com o alimento da mesma forma, tornando-se um 

verdadeiro martírio para ela. Ela não faz refeições tradicionalmente juntamente à 

família, nem mesmo aos finais de semana, consumindo lanches e, como citou, come 

“loucamente”. Exatamente, este foi o termo usado: “Eu como loucamente”. Carmem 

utiliza fórmulas para emagrecimento e perguntei como é utilizar “fórmulas para 

emagrecimento”, tendo rido antes de iniciar o relato em resposta à indagação:        

... eu surtei – (e ri muito). Eu fiquei meio pancada, eu surtei, eu 

acordava de madrugada e ficava gritando com a minha filha. Parece 

que me deixou meio desnorteada, até aqui no serviço as pessoas 

perceberam, eu ficava meio aérea. A doutora colocou na fórmula um 

remédio que me dava sono e eu pedi para ela tirar.  Aí ela botou um 

que eu não dormisse tanto, mas me dava insônia, eu não dormia 

ficava andando na casa igual a um zumbi.  

Neste momento questionei o porquê da escolha do uso de “fórmula para 

emagrecer” e justificou ser por ter expectativa de sucesso para atingir sua meta e, 

consequentemente, modificar seu corpo: “Mas, eu emagreci, eu cheguei a vestir 36, 

minha cinturinha afinou”. Porém, ao final da frase, diminuiu o tom de voz, olhou em 

torno como que confessando um segredo. Eu coloquei se não a incomodava acordar de 

madrugada e ficar gritando, tendo respondido: “Mas tudo para emagrecer porque eu 

sozinha não estou conseguindo”. 

Nas entrevistas foi recorrente a narrativa sobre o uso de fórmulas para 

emagrecimento, porém sem conhecimento de sua composição, com destaque para uma 

possível relação com o aborto espontâneo de Isadora: 

Eu tinha trabalhado com uma pessoa a um tempo, que fez uma dieta 

com “ela” e ficou super bem. Eu tenho médicos na família e falando 

isso dela é um absurdo. A consulta era muito cara e os médicos da 

família falavam que eu tinha direito legal de saber o que tinha na 

fórmula, ela não pode te negar isso. Mas, eu praticamente coloquei 

uma venda, eu vi que deu resultado com a minha amiga que 

trabalhava comigo. Ela emagreceu bem, e eu trabalhei com ela 

durante o processo de emagrecimento dela e não vi ela passando mal, 

ela mudou seus hábitos alimentares, isso eu via de fato, ela 

emagreceu bem (Isadora). 
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A categoria “insatisfação com o peso” é incontestável, todos os entrevistados 

colocaram uma insatisfação com seu peso, mesmo no relato de uma consulta de Eduarda 

com seu cardiologista: “acompanhamento profissional, a ansiedade é grande:  

Aproximadamente uns seis meses e eu tenho me sentido bem melhor. 

Até falei com o cardiologista, que eu tenho pressão alta, aí eu falei 

com o cardiologista que eu achei que eu emagreci muito pouco para o 

que eu estava evitando.  Você acha que você emagreceu dois quilos e 

oitocentos gramas no período de três a quatro meses é pouco? Mas é 

assim que você tem que emagrecer. Esse negócio dessas dietas 

mirabolantes que o pessoal quer fazer rápido não dá certo não, você 

tem que ir assim porque você vai perder o peso com saúde e seu 

organismo vai se adaptando ao alimento. (Ele falou assim) e seu 

organismo vai fazendo uma reeducação alimentar. Agora você faz 

uma dieta de um mês perde dez kg e depois você volta a comer tudo 

de novo, não adiantou nada – foi o que ele conversou comigo. Então 

eu pensei que eu estava perdendo pouco e ele falou – não, você está 

ótima, está perdendo como deve ser. 

A reunião em família nos momentos de refeições que Fischler (2010) aponta 

como característica dos brasileiros vem sendo substituída numa tentativa de controle de 

peso com os entrevistados fazendo “Exclusão de refeições” ou “restrição de alimentos 

mais calóricos”: 

Quando acho que exagerei e aparece uma barriguinha, aí eu dou uma 

controlada. Mas sim, ultimamente tenho colocado sopa no almoço, 

não janto, tomo um suco no jantar. Nada assim de muita gordura, até 

pastel de feira cortamos lá em casa, antes toda semana comia pastel 

na feira. Então, a gente deu uma cortada de fritura. Ate mesmo pelo 

meu marido, a idade dele (Giovana). 

...eu só no final de semana e besteira, não almoço e nem janto 

(Carmem). 

...e em casa normalmente não janto. A qualidade está ruim, está 

sempre faltando se não uso salada (Sandra). 

No que tange à insatisfação com o peso, os entrevistados relacionam esta 

preocupação com “comer de tudo” ou mesmo a “compulsão alimentar”: 

“Comer de tudo” 

Vou falar de mim, eu acho que eu estou um pouco forte, pausa – um 

pouco forte não: estou gorda devido a isso “Eu como de tudo”, 

tirando maxixe e melancia o que você me oferecer eu “como”. Desde 

a pizza até os legumes. Então, assim a pessoa fala não gosto de 

quiabo, eu como. Outra fala assim ah não “como” angu – eu 

“como”!!! (Eduarda).  
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“Compulsão Alimentar”: “Não, mas comer pra mim é a melhor coisa da vida. Poder 

comer tudo que você quer” (Carmem). 

Ligia Amparo da Silva Santos (2005) sinalizou, já nesta época, a tendência e 

necessidade de se refletir sobre o comer contemporâneo. Para a autora existiria uma 

nova disciplina, que se contrapõe às dietas, para emagrecimento, mas que deveria 

acontecer pelo resgate da dimensão do prazer em comer. Conciliar esta nova dimensão 

de dieta e hábito alimentar é hoje um dos grandes desafios, tanto para as entrevistadas, 

quanto para os profissionais. 

 

3.4.7.2. Os dilemas com a alimentação das crianças e a relação família 
e escola 

“A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A 

gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente 

não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não 

quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade.” (“Comida”, 

Titãs)
55

 

No trecho da letra da música em destaque, o termo ‘comida’ retrata a busca da 

sociedade por algo, além da relação alimentação e sobrevivência: a plenitude 

(GUIMARÃES, 2009).  

No roteiro que orientou as entrevistas a pergunta final se propôs investigar como 

os entrevistados veem seus papéis no dia a dia no contato com as crianças em relação à 

alimentação: Enquanto professor de Educação Infantil, como acredita que os alimentos 

se relacionam com a saúde das crianças?  

A categoria “alimentação da criança na creche” prevista inicialmente diante 

da pergunta formulada aos entrevistados interligou-se, nos relatos, à categoria “a 

família das crianças” complementando ou mesmo se opondo à categoria de pesquisa 

“alimentação da criança na creche”.  

Considerando o conceito de Bourdieu no que concerne à mediação entre as 

dimensões subjetivas e objetivas do mundo social, ou mesmo entre a estrutura e a 

prática de cada um de nós, incluindo as crianças, conduzimos a categoria supracitada 

                                                           
55

 “Comida”, de Arnaldo Antunes, Marcelo Frommer e Sérgio Brito, gravado pelos Titãs no CD Acústico, 

pela Epiphone, 1997. Contida como epígrafe do artigo: O FILME ESTÔMAGO: Comida, diversão e arte 

(GUIMARÃES, 2009).     
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com apoio na referida concepção. Assim, inclusive as crianças, estruturariam 

internamente a subjetividade como uma espécie de matriz de percepções e apreciações 

de forma a orientar e estruturar as ações em todas as situações subsequentes, mas esta 

matriz não atua de forma inflexível, se modificando ao longo das experiências vividas. 

Portanto, reiteramos, trataremos as percepções do mundo da criança, no qual 

entendemos a família como principal núcleo gerador nas práticas do espaço de educação 

infantil.  

Na categoria de pesquisa “alimentação da criança na creche” o núcleo de 

sentido “o espaço de Educação Infantil” caracteriza as possibilidades de trabalho com 

a alimentação da criança com o entrelaçar de atividades em parceria com a nutrição e os 

projetos pedagógicos, e a alimentação propriamente dita, que seja “colorida e bonita” 

como o relato de Amanda: 

...eu vejo que a Educação Infantil é um espaço muito importante 

porque podemos trabalhar hábito alimentar saudável de várias 

maneiras como as receitas que a nutrição disponibiliza, fazendo uma 

alimentação colorida e bonita. Uma atividade comum – o dia da fruta 

em que cada um escolhe uma fruta e leva.  

Kramer (2006) pontua que, nos últimos 20 anos, a discussão de políticas de 

Educação Infantil vem ocupando um espaço significativo nos debates educacionais e a 

ação de movimentos sociais no Brasil. No que tange os direitos das crianças, ainda 

segundo a autora em questão, especialmente no período posterior à constituição de 

1988, o mote é combater e estabelecer definitivamente o lugar das crianças pequenas na 

escola, conforme aponta Campos: 

O quadro geral esboçado pelos dados disponíveis para a década de 

80 caracteriza-se por uma grande instabilidade e por sérios 

desencontros na direção e gestão das políticas federais de 

financiamento dos programas de pré-escolares e creches no país. A 

transição política resultou em expressivos ganhos legais, com a 

promulgação da Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990 (Campos, 1992, p.19). 

De fato, o estabelecimento do “lugar” da criança pequena na instituição escolar 

foi um marco de suma importância. Contudo, é importante ressaltar que o espaço físico, 

por si só, não garante efetividade na educação. Assim, na atualidade, estão em discussão 

novas metodologias, no sentido de garantir que o cotidiano das crianças pequenas nas 

instituições infantis se construa numa linha educativa e com propostas pedagógicas 
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significativas, conforme o relato de Amanda acima. Para tanto, se faz necessária a 

melhoria da qualidade nas formações acadêmicas, dentre outras questões. 

 “Graduação dos professores e o link saúde e educação” 

Minha questão é que não vemos na graduação um professor 

falando de alimentação com criança. Assim, nem trabalho, 

“exercício, ah vamos fazer um exercício de rótulos para eles 

aprenderem a questão do nome? Vamos fazer de letramento 

usando rótulo? usando o que é de comer? O que é de beber? 

“Não vejo. Eu fui ver isso agora, aqui. Mas, eu não lembro de 

nenhum professor é trabalhar, fazer esse link entre saúde 

alimentar e a questão da pedagogia. Isso é raro. É muito difícil de 

você encontrar. E aqui é o diferencial, que você tem os dois né ??!! 

(Maria da Graça).  

Um dos maiores desafios das políticas educacionais sem dúvida ainda está 

relacionado à formação de professores de Educação Infantil e a articulação entre os 

setores: saúde, educação e assistência. No que tange ao estabelecimento das relações 

entre os setores, Kramer (2006) justifica a dificuldade da articulação, especialmente 

pela constante criação e extinção de órgãos e ainda a superposição de programas com as 

mesmas funções. Assim, cada uma das áreas é trabalhada isoladamente, não 

possibilitando uma interação que realmente proporcione uma transformação na vida das 

crianças. Entre os dilemas em relação às práticas de trabalho com as crianças, a autora 

aponta:  

As formas de estruturação da educação infantil no âmbito da 

educação básica e sua articulação com o ensino fundamental; a 

organização escolar e da educação infantil em diferentes contextos 

municipais; as orientações curriculares e os critérios de qualidade; 

diagnósticos e/ou avaliações de políticas públicas; avaliações de 

desempenho (Kramer 2006, p. 804). 

No plano de produção do conhecimento sobre Educação Infantil: 

A institucionalização da infância e suas consequências; concepções 

teóricas da infância (é preciso consolidar as contribuições da 

sociologia da infância, da antropologia e os estudos culturais sobre 

as crianças e as culturas infantis); especificidades da creche e do 

trabalho com bebês – área em que a pesquisa é urgente quanto às 

políticas, às práticas em creches e às ações das famílias. Gravidez 

precoce, abandono, violência, populações de rua e as relações entre 

creches, escolas e conselhos tutelares são também aspectos que 

merecem atenção e articulação com outras áreas do conhecimento e 

da intervenção educacional (Kramer 2006, p. 804). 
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Maria da Graça formou-se recentemente, no ano passado, e percebemos a sua 

ansiedade quando relata o que determinou como “falta de link entre a saúde e a 

educação”. Em seu relato ao correlacionar a falta de conteúdos acadêmicos 

direcionados ao trato direto com as crianças, constatamos o reflexo dos dilemas citados 

por Kramer (2006) no plano de produção do conhecimento sobre Educação Infantil.  

Bourdieu (2004) na teoria de reprodução, por sua vez, pontua que o trabalho 

pedagógico desenvolvido pela instituição se relaciona intrinsecamente ao sistema de 

relações entre as classes. Assim, a escola não deve ser vista como uma instituição 

neutra, mas sim na perspectiva de uma instituição a serviço da reprodução e da 

legitimação da dominação exercida pelas classes dominantes. 

Neste contexto, na ótica da teoria de reprodução de Bourdieu, refletiremos o 

discurso da promoção de hábito alimentar saudável na escola. Ligia Amparo da Silva 

Santos (2005) coloca a importância que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) vem 

ganhando nos últimos anos nos campos da saúde, alimentação e nutrição. Percebemos, 

assim, que a autora exclui a área da educação como campo de contribuição da EAN. 

Provavelmente pelo seu caráter reprodutor do que ocorre na sociedade, conforme aponta 

Bourdieu.  

Assim, o fato das escolas não terem ou participarem de uma proposta efetiva de 

EAN, pelas questões discutidas anteriormente, pode fazer com que o professor assuma 

esta questão de forma autoritária, acabando por reproduzir a conduta de suas famílias. 

Bourdieu nos aponta caminhos nos quais podemos constatar que tais intervenções nos 

hábitos alimentares das crianças, não podem ser feitas de maneira repressora ou 

ultrapassada, ou seja, reproduzindo meramente. No relato de Eduarda constatamos a 

questão do “professor como exemplo”, a reprodução de modelo de quem assume o 

papel de educador neste lugar no “momento da refeição”. Ainda vale ressaltar, na fala 

de Eduarda, o desejo de que a reprodução seja produzida na família da criança:  

...uns são mais resistentes, outros não, até aceitam então preciso ser 

incisiva insistindo e estimulando e de certa forma colocando ordem de 

que é a hora de comer, falo que tem que provar primeiro antes de 

desistir daquele alimento. Como querem sair para brincar acabam 

pelo menos provando e na maioria das vezes gostam e este é o 

momento de colocar a importância de provar e de continuar comendo 

aquele alimento inclusive em casa. A criança nunca nem 

experimentou, não queria e então são hábitos na creche que hoje 

acabam levando para casa.  
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Ligia Amparo da Silva Santos (2012) destaca que o atual papel da educação 

alimentar e nutricional na escola deve considerar a constituição de 1988, o código de 

defesa do consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente; além disso, o lugar da 

escola deve ser o de intervenções planejadas que contribuam efetivamente na formação 

do indivíduo cidadão e autônomo, auxiliando em suas tomadas de decisões.  Portanto, a 

ação pedagógica deve estar carregada de objetividade que ultrapasse a mera reprodução 

de informações. Nos relatos, constatamos que o trabalho na EAN, muitas vezes, se 

restringe a uma decisão isolada do professor, sem relação com a Proposta Pedagógica da 

escola e o Planejamento Pedagógico: 

...trabalhei em outra escola e eu lembro que na hora em que a 

professora de inglês entrava na sala e podia me ausentar eu ia à feira. 

Comecei a comprar frutas e dividir com as outras professoras e assim 

elas começaram a me pedir para trazer para elas e as crianças 

passavam também a querer provar um pedaço de alguma fruta e lá 

não era educação infantil, mas crianças maiores (Amanda).  

“O professor como exemplo para as crianças”  

...a gente oferece muita fruta, mas se você não come, se você não tem 

esse hábito alimentar, por mais que você passe, quando você vai 

passar pra criança você não vai passar positivamente sabe, de 

coração aberto, não, você vai passar: “come, come, come” não vai 

insistir muito (Maria da Graça).  

Maria da Graça quando afirma que “se você não tem esse hábito alimentar”, vê 

a necessidade da prática da alimentação saudável pelo professor ser vista como um 

capital cultural importante no momento da refeição.  Sua lógica parece indicar que 

mesmo que o professor tenha o objetivo da promoção da alimentação saudável para as 

crianças, caso não tenha este hábito, comprometeria seu poder de persuadi-las ao 

consumo de determinado alimento.  

O consumo do alimento, principalmente nas turmas de crianças de menor faixa 

etária, sempre é visto como resultado da relação professor/ criança no momento da 

refeição, de acordo com o relato de Carmem: “Eu fico desesperada, eu fico mais 

nervosa que a mãe, que a nutricionista. Meu Deus a criança não comeu, como pode?” 

A Instituição na qual os educadores atuam possui Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e a promoção da Educação Alimentar e Nutricional, tanto nos projetos 

pedagógicos das turmas, quanto em projetos de parceria com a área de Nutrição. Assim, 

apesar de constatarmos que há atitudes isoladas e desprovidas de intencionalidade 
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pedagógica, conforme já relatamos, percebemos que a instituição vem assumindo de 

forma gradativa a condução da formação de hábitos alimentares nas crianças, numa 

perspectiva educativa. 

O estilo de vida urbano das famílias brasileiras que tratamos ao longo da 

discussão, se relaciona com as falas dos professores acerca das famílias das crianças na 

creche, ainda que não se constitua enquanto objeto da presente pesquisa, na categoria “a 

família das crianças”. No relato de Isadora temos a descrição de um mundo dissociado 

entre escola e família: 

Acho que não tem critérios, nos é cobrado uma educação alimentar 

que funcione de segunda a sexta, ou que a gente tenta funcionar de 

segunda a sexta. Sexta feira às seis horas da tarde é uma outra coisa 

com raríssimas exceções, raríssimas mesmo. Eu acho que muitos 

alunos veem a alimentação com a gente como hora do embate, difícil, 

isso é estampado no rosto deles e é meio que árduo. ... têm crianças 

que encaram a alimentação, comida, grandes refeições 

principalmente, arroz, feijão, proteína e legumes, muito mais difícil. 

(Isadora).  

Se na infância os entrevistados destacam suas mães e suas estratégias para fazer 

com que consumissem os alimentos, hoje os professores se veem neste papel e chegam 

a questionar os exemplos advindos das famílias:   

Eu vejo que os professores são mais exemplos do que os pais. A gente 

teve o caso, esta semana, no cardápio do sorvete feito de inhame com 

goiaba. De primeiro eles não experimentaram, mas quando eles nos 

viram experimentando e dizendo - que delicia e estimulando, vamos 

experimentar. Olha...experimentou, vamos experimentar também, 

então a partir do momento que eles conseguem nos ver e vendo que 

aquilo é prazeroso com a gente eles conseguem experimentar melhor 

do que sem esta estratégia (Lizandra). 

Muitos entrevistados relataram que substituíam por lanche as grandes refeições, 

além de descrever como “besteira” muitos alimentos que consomem. 

Contraditoriamente criticam as famílias que estimulam as crianças a este “estilo” de 

vida.  Amanda faz um paradoxo entre os lanches de sua infância e o uso de biscoito 

recheados hoje:  

“Não era como nós éramos quando crianças e levava um lanche para 

a escola. Eu vejo em outra escola que eu trabalhei a mãe mandava um 

pacote de biscoito recheado que ficava a semana toda na mochila da 

criança e todo dia o mesmo então a criança não desenvolve o gosto 

por uma fruta. 
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“Os pais e a Fantástica Fábrica de Chocolate do Sr Walker
56

” 

E eu acho assim, é como se vivessem um mundo de segunda a sexta às 

seis horas da tarde, pegassem um avião e fossem para outro país. 

Olha, praticamente os pais vivem na “Fantástica Fábrica de 

Chocolate” do Sr Walker – a gente sabe o que vem nas mochilas, 

mesmo não sendo permitido aqui na creche a mãe esquece alimentos 

e é uma loucura. A gente está com uma criança de 3 anos com trinta e 

tantos quilos, a pesagem dele ainda não chegou para nós, sabe 

(Isadora).  

Isadora relaciona os conflitos familiares nas relações entre as crianças e famílias, 

já que é uma forte vertente do livro e filmes. A forma com que as famílias veem a 

dinâmica da alimentação infantil de suas crianças, na visão dos professores, está 

carregada de um comportamento de “transferência de responsabilidade da família à 

creche” na formação de hábito alimentares das crianças: 

Para as entrevistadas os conflitos familiares são fortalecidos pelo 

comportamento familiar permissivo: 

Os pais veem substituições e fazem permissibilidades como afeto para 

não entrar no embate.  Os pais liberam coisas que vão além do que 

devem as crianças, que tem o ônus, crianças com colesterol alto. 

...muitos pais são profissionais de saúde. Imagina tenho uma família 

que a criança não dorme direto à noite, às vezes vira a noite 

acordado, chega na creche no colo, criança de quatro anos, e a 

família não consegue fazê-lo dormir, uma noite sem sono, dele, a 

família foi as 11 horas da noite para a pizzaria e ele está acima do 

peso. O que pensar sobre isso? Eu nem sei se uma criança deve comer 

a essa hora, e já teve dia dele dormir as 4 da manhã ou virar a noite e 

chegar aqui e passar o dia virado. É uma criança que na última 

atividade que fizemos de experimentação, de tipos de uvas, não 

experimentou nenhuma e não come legumes e frutas nenhum 

(Isadora). 

A categoria “a família das crianças” desvela um grande dilema relacionado ao 

papel social e educativo da escola, uma vez que as famílias cada vez mais atribuem ou 

                                                           
56

 A entrevistada faz referência à “Fantástica Fábrica de Chocolate” livro de Roald Dahl, escrito em 1964 

e que teve duas produções na forma de filmes de longa-metragem, sendo a primeira em 1971 e a segunda 

em 2005. Informações [acesso em 06 de março de 2015] disponíveis no endereço 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Fant%C3%A1stica_F%C3%A1brica_de_Chocolate 

No livro e filmes, temos o Sr. Walker dono de uma fábrica do chocolate considerada o sonho de consumo 

que promove uma campanha para que determinado número de crianças e famílias a visitem no final de 

semana. A fábrica tem seu ambiente todo em chocolate e se mescla com o universo infantil com desafios 

e consumo exagerado de chocolate.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Fant%C3%A1stica_F%C3%A1brica_de_Chocolate
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mesmo transferem à creche papéis primordiais como a construção de hábitos 

alimentares saudáveis das crianças.  

Os professores questionam o papel da família, como constatamos na fala de 

Lizandra:   

O que eu vejo, o hábito alimentar da criança parte da família. Mas 

quando eu converso com os pais me chama a atenção, por exemplo, 

uma criança que come de tudo e a mãe me confidenciou: eu não tenho 

uma alimentação saudável, eu não gosto de batata, verduras, 

legumes, isso me causou estranheza. E eu parei para pensar será que 

realmente vem somente do hábito da família ou isso, também, vem 

com a criança?  

...eu não sei como fica essa relação, se a família deixa muito solta, e 

aí ela falou que não se preocupa tanto porque ela come bem aqui na 

creche. Essa questão então de – deixa com a creche, é deixa com o 

outro, essa ausência me preocupa, aí vem a mãe, da criança que come 

tudo, e diz que não come nada. Então eu fico nesse questionamento 

sempre. 

Desta forma, os entrevistados da área de Educação Infantil parecem vivenciar 

cotidianamente o dilema diferenciação dos papéis entre a família e escola, na medida 

em que a família delega o consumo de alimentos saudáveis à creche “aí ela falou que 

não se preocupa tanto porque ela come bem aqui na creche”, frase de escuta recorrente 

na creche.  

A “necessidade de parceria com as famílias das crianças” surge de maneira 

contundente nos relatos: 

Eu acho que é fundamental a educação nesta fase da criança. Mas 

que se faz a necessidade da família estar em conjunto. Porque a 

família é a grande falha nesta fase por falta de tempo, por não ter 

muita paciência para cozinhar querem tudo pronto. Ou as vezes não 

tem o dinheiro para fazer uma variedade também. Então prefere 

comprar quatro a cinco pacotes de biscoitos e fica para o mês todo. 

Sabe eu acho que é assim, é preocupante a situação (Amanda). 

As entrevistadas relataram suas próprias dificuldades com o tempo de preparo de 

alimentos, conforme a abordagem do item “quem cozinha na família”, ficando clara a 

distinção de tempo e espaço na forma com que atribuem dias de semana e finais de 

semana. Todavia, apesar de seus comportamentos, questionam as famílias pela mesma 

problemática que enfrentam no cotidiano, conforme Amanda finaliza no relato acima: 

“é preocupante a situação”. Em continuidade de sua inquietação relata que “a mãe 

trabalha o dia todo e aí ao chegar em casa não que ir pra cozinha, ela prefere ligar e 
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pede dois, três hambúrgueres, eu vejo muito isso. Então, assim, é muito de qualquer 

jeito”. 

Surgiram críticas na forma com que as famílias ainda se relacionam o uso de 

mamadeira: 

...acho complicado a questão da mamadeira, aqui tem todo um 

trabalho para a criança comer mesmo quando recusa um alimento ele 

aceita um outro e os pais não. Eu acredito que os pais oferecem o 

alimento e na recusa partem logo para a mamadeira. Porque acham 

que no Mucilon
57

 tem muitas vitaminas, muitas fibras tudo que eles 

precisam está no Mucilon (Soraia).  

Colocam ainda a questão das crianças com restrição a alimentos com lactose na 

creche e o comportamento das mães nas festas de aniversários infantis, fora da creche, 

que as crianças e professoras frequentam: 

...eu vi a mãe encher o prato com aqueles biscoitos recheados, mas 

aqueles recheados mesmo, além disso batata frita aquela bem 

gordurosa então eu acho complicado porque todo o trabalho que você 

faz acaba caindo por terra. E os pais muitas das vezes não querem 

admitir que estão errados, mas a realidade é essa e não estou falando 

só do campo nutricional não. E a dificuldade é essa, se eles 

conseguissem acompanhar talvez fosse bem melhor para que a 

criança entenda e faça a alimentação mais saudável (Eduarda). 

Ao descrever uma festa infantil, Eduarda relaciona os conflitos dos adultos e as 

relações que fazem com a alimentação infantil e o prazer:  

Na maioria das vezes a criança não come, pode reparar, as crianças 

querem brincar. Aí tem m momento que eles fazem o lanchinho. O 

lanchinho é o que? Na maioria das vezes é isso: batata frita, 

hambúrguer, pizza, tudo que é tipo de alimento que nós (adultos) 

falamos que elas gostam. Mas, a criança está com tanta pressa de 

brincar que se você analisar, nem comer direito aquilo ali ela come. E 

os pais, estou dizendo isso porque eu vivi isso com a minha filha. Ai 

quando a gente chega em casa a criança fala assim: - Mãe tô com 

fome. E você fala assim – Mas você acabou de vir de uma festa. Aí na 

maioria das vezes você não tem comida pronta em casa e aí o que que 

você faz – Dá Nescau, dá biscoito!  Eu to falando porque eu vivi isso. 

Então, tudo continua, né??!!! (Eduarda).  

Para Isadora, a questão da opção de escolha de alimento serviu para a reflexão 

das contribuições dos professores quanto à construção da autonomia, uma questão 

                                                           
57

 A entrevistada citou o produto alimentício Mucilon, cereal, criticando às mães que atribuem 

propriedades suficientes ao produto a ponto de substituir, por exemplo, grandes refeições como almoço e 

jantar.  
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muito trabalhada na Educação Infantil. Diariamente se deparam com situações 

complexas nas quais crianças a partir de três a quatro anos vivenciam suas relações com 

a alimentação:  

A gente vê as mesmas crianças que tem dificuldades em comer as 

grandes refeições, comer desarvoradamente nas festas. Você 

encontrar crianças que comem de tudo como Pedro, Gabriel e 

Juliana, no maternal II (crianças de três a quatro anos), é raro, eu 

estou de uma turma de vinte e quatro crianças catando exemplos para 

você. Uma coisa absurda, criança que não tem restrições a nenhum 

alimento por alergias e/ou intolerâncias que selecionam demais e os 

que comem bem as grandes refeições te citei três crianças. E são 

crianças que fazemos trabalho de educação nutricional desde o 

berçário I, comem normalmente muito bem até o maternal I (até os 

dois anos) e no Maternal II quando a questão da autonomia é mais 

clara para a criança a recusa a bons alimentos passa a ser o comum 

no grupo.  

Os professores buscam a elaboração de propostas de atividades na composição 

desta parceria em relação a hábitos alimentares prevendo “a Educação infantil como 

um espaço de aprendizagem crianças e famílias”: 

Podemos trabalhar o alimento em contações de histórias, arte 

culinária com experimentações, trabalho com os pais fazer um projeto 

dos pais cozinharem. As crianças verem a importância daquele 

alimento para ela, seus pais e a escola. Criar o hábito, a rotina 

forma-se o habito, e ela se adapta. Eu vejo a diferença das crianças 

que começam cedo na educação infantil e aquela que entra mais 

tarde, as últimas tem mais dificuldades na aceitação dos alimentos. 

Ela não teve aquele hábito. Meus filhos, por exemplo, os mingaus e 

vitaminas eu não colocava açúcar e hoje eles não tem hábito de usar 

bala (Sandra). 

Com o relato de Fernando, Mestre em Educação, concluo a discussão acerca da 

relação do alimento e as possibilidades de trabalho com nossa identidade cultural: 

Uma coisa que nós não podemos esquecer é a relação que a gente 

guarda com a nossa cultura, o que está ao nosso redor. Hoje a gente 

leva uma vida que nos leva direto ao Mc Donald’s, porque ele foi 

incorporado a nossa cultura de maneira muito negativa. Mas, se a 

gente voltar para gente mesmo enquanto brasileiro que tem uma 

comida própria e uma história própria e que tem muito a aprender 

com isso, e se agente vivencia isso com as crianças isso aparece na 

música, nos brinquedos, mas a vida a gente tem a possibilidade de 

apresentar o mundo para essa criança muito maior do que aquele que 

o Mc Donald’s é capaz de oferecer apesar do brinquedo e de um 

monte de coisas. Acho que o caminho é por aí, né?!!   

A gente a cada dia mais apresentar esse pais, essa cultura, esse 

alimento, apresentar o que a gente é, o que a gente tem. Por que eu 
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acho que a infância, a primeira relação que a criança tem com outro 

grupo social que não é a família, na escola, é o lugar é o caminho pra 

gente falar sobre isso. É o lugar da criança manipular o alimento, 

dela ter a oportunidade de fazer o alimento, descobrir que alimento 

que é esse, onde que ele está presente em nosso cotidiano, onde que a 

música entra falando sobre isso, porque toda produção artística ela 

nasce como fruto de uma relação com a vida. Ela não nasce do nada, 

então, existe uma produção que normalmente está relacionada de um 

cotidiano. Tudo pode ser apresentado a criança. Eu acho que é por ai 

que a gente começa, na educação infantil, e caminha muito.  
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES  

A construção dos hábitos alimentares na vida dos professores, desde a mais 

tenra idade até os dias atuais, ocorre dentro de um contexto de vivências e experiências, 

considerando a cultura, as condições de vida, o acesso a informações e os saberes 

científicos de cada geração em seu contexto histórico. Assim, esta pesquisa permitiu 

identificar que os hábitos e as práticas alimentares têm início na infância e são 

permanentemente relacionados ao contexto histórico urbano de consumo da sociedade 

contemporânea. 

Entrevistar os professores e auxiliares de Educação Infantil que atuam em uma 

instituição educacional, com o propósito de conhecer a forma como constroem seus 

hábitos alimentares diante de suas histórias de vida, possibilitou o delineamento e o 

acesso a uma complexa realidade, revelando histórias de passado de desnutrição, as 

dificuldades de acesso a alimentos, as relações familiares, além das narrativas do 

presente que desvelam o contato com a explosão de informações pela mídia, a relação 

com rótulos de alimentos, o ato de alimentar no cotidiano, a questão de gênero no 

preparo dos alimentos, os apelos da busca do corpo “magro”, as restrições calóricas ou 

por patologias, dentre outros. 

Desta forma identificamos que práticas alimentares se constituem em diferentes 

dimensões: tempo, na relação saúde e doença, questões afetivas, econômicas e sociais, 

que se relacionam intrinsecamente formando uma rede interligada e interdependente 

entre os diferentes fatores. 

Os aportes teóricos utilizados e a dialogia com diferentes áreas das ciências 

humanas relacionados à promoção da saúde com a alimentação saudável se constituíram 

em um desafio inicial, mas foram fundamentais para a investigação sobre os hábitos 

alimentares dos professores de Educação Infantil em suas trajetórias de vida. 

Assim, a presente dissertação possibilitou a transposição e superação de 

abordagem de natureza quantitativa na área da Nutrição, trilhando o caminho nas 

aproximações de pesquisadores do campo das Ciências humanas, tais como Da Matta, 

Fischler, Bourdieu, Morin, dentre outros. 

Diante da relevância do lugar da Educação Infantil, optar por entrevistar os 

professores deste segmento, além de proporcionar o mergulho em suas histórias de vida, 



 130 

 

 

possibilitou reflexões significativas sobre a importância do trabalho pedagógico com 

crianças pequenas na busca da alimentação saudável, mas na ótica da reconstrução das 

trajetórias e histórias de vida dos profissionais de educação, em relação aos seus hábitos 

alimentares.   

A análise dos relatos dos professores de Educação Infantil indicou que na 

relação de consumo de alimentos, convivem com dilemas sobre as escolhas, 

especialmente pelos conflitos proporcionados entre os prazeres da comida e a 

valorização da relação saúde e alimento. Quanto ao desempenho profissional, os 

professores veiculam sua imagem como referência de comportamento para o ambiente 

escolar e destacam o fatos das famílias delegarem à creche, cada vez mais, o papel 

educacional. 

A metodologia de utilização de categorias e núcleos de sentido demonstrou sua 

eficácia por ter proporcionado a organização de temáticas no momento da análise dos 

teores das entrevistas, algo de suma importância se considerarmos a complexidade e 

diversidade dos temas que foram dos mais específicos aos mais gerais. Assim, as 

categorias e núcleos desvelaram o sentido das entrevistas no que concerne aos hábitos 

alimentares dos professores de Educação Infantil.         

Refletimos e concluímos que as contribuições da presente dissertação abarcam 

a compreensão das histórias de vida dos professores em relação à construção de hábitos 

alimentares, mas também possibilitaram a confirmação da importância de ampliar 

pesquisas com abordagem qualitativa, na compreensão do fenômeno para a construção 

de conhecimento na Ciência da Nutrição, no âmbito das categorias sociológicas e 

antropológicas nas análises do fenômeno alimentar, por proporcionar uma abordagem 

mais ampla e significativa sobre o alimento e a alimentação nos dias atuais. 
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Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: “Hábitos Alimentares: Sob a ótica de Professores da Educação 

Infantil” 

Pesquisador Responsável: Valéria Christina Menezes de Oliveira 

Orientadora: Profa. Márcia Guimarães de Mello Alves 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense - UFF 

Telefones para contato: (21) 97959-6871 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: ____________anos      R.G.: _______________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa com o título “Hábitos 

Alimentares sob a ótica de Professores da Educação Infantil” de responsabilidade da 

pesquisadora Valéria Christina Menezes de Oliveira. Após a leitura destas informações 

sobre a mesma, você decidirá quanto à sua participação. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal “Analisar o significado dos hábitos 

alimentares para professores de Educação Infantil” e sua participação contribuirá com 

reflexões a serem sugeridas para discussão no segmento de Educação Infantil como na 

Política Nacional de Saúde Escolar (PNAE) e na Saúde da Mulher. Temos a questão de 

gênero, em maior numero o feminino, entre os professores da área da Educação Infantil 

como evidência.   

A sua contribuição na pesquisa ocorrerá mediante a realização de entrevista que será 

gravada, com a garantia de sigilo das informações prestadas.  Não há riscos 

relacionados com sua participação. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com a instituição em que acontecerão as entrevistas. O benefício relacionado à 

sua participação é contribuir para conhecer os hábitos alimentares dos professores de 

Educação Infantil.  

Após a leitura desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, dou meu 

consentimento de livre e espontânea vontade, para participar como voluntário, deste 
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estudo, assinando esse termo em duas vias, pois uma cópia pertencerá a mim e a outra 

ao pesquisador. 

Nome do participante (em letra de forma):........................................................................ 

Assinatura do participante: ..................................................................Data: ..../...../........ 

R.G. n
0
......................................, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntario, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis 

riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante.  

Assinatura do pesquisador:................................................................ Data: ..../...../........ 

Para qualquer esclarecimento entrar em contato com: 

Pesquisadora: Valéria Christina Menezes de Oliveira - Telefone: (21) 3899-1900 e 

97959-6871 
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Anexo 2. Roteiro de entrevista semi-estruturada com os professores de 
Educação Infantil 

Perfil do profissional: idade, formação acadêmica (graduação, pós-graduação/área), 

tempo de atuação na Educação Infantil. 

1. Como era sua alimentação na infância? 

2. Quais eram os tipos de alimentos e preparações na sua infância? 

3. Nos dia de hoje, o que é cozinhar para você? 

4. Quem cozinha na sua família?  

5. Como acontece a compra dos alimentos na família? 

6. Quais alimentos você exclui de sua alimentação? 

7. O que são alimentos naturais e industrializados e como vê a sua alimentação? 

8. Como vê a influência da comunicação social e das mídias na sua alimentação?  

9. Como vê os rótulos de alimentos, e suas informações, nas suas escolhas de 

alimentos?  

10. Como professor de educação infantil qual a relação dos alimentos sobre sua saúde?   

11. Como professor de educação infantil como acredita que os alimentos se relacionam 

com a saúde das crianças? 
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Anexo 3. Construção das categorias e núcleos de sentidos em relação às 
perguntas.  

1 - Como era sua alimentação na infância? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Dificuldades de acesso a alimentos Origem familiar  

Estrutura familiar 

Come-se tudo x comer de tudo 

Variedades de alimentos 

Família biológica e família adotiva 

Separação dos pais 

Mãe trabalhadora  Mãe trabalhar -  alimentação incorreta 

Organização de cardápio  

Libertação da mãe com entrada no mercado 

de trabalho 

Vida rural    Alimentação saudável 

Alergias e/ou intolerância a alimentos 

na infância/ neofobia  

Alergia a corantes vermelhos e amarelos 

Relação com a comida na infância não era 

boa...   

2 - Quais eram os tipos de alimentos e preparações na sua infância? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Alimentos em datas festivas Tradição de reunião da família. 

Pratos típicos 

Hábito nordestino Pratos nordestinos  

Vegetais  

Alimentos que sofrem processos para 

conservação 

Preparações com o uso de açúcar Chocolate 

Produtos industrializados Macarrão com salsicha, “café com farinha e 

Achocolatado  

Tempo de preparo Final de semana e dias da semana  

Se sentido no imaginário  

Falta de tempo  

Tempos muito difíceis Modificação de pratos 

Arroz e feijão 

Estratégias pelas mães 
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3 – Nos dia de hoje, o que é cozinhar para você? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Prazer Apenas nos finais de semana em família”  

Alimentação caseira    

Como ato de amor 

Estado de humor Gula 

Dom 

Comida é refeição Cozinhar é fazer comida, refeições 

Alimentação  Amplo, bem genérico. 

Alimentação saudável 

Saber comprar 

4 - Quem cozinha na sua família? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Mulher Mulher - Sou eu 

Mulher do entrevistado  

Mulher- eu durante a semana e aos finais 

de semana o apoio do marido. 

Homem Eu e minha filha homem se inevitável. 

Ele nunca cozinha – minha mãe que mora 

conosco ou eu. 

Ele que cozinha – opção do casal 

Eu e filhos Preparação dos filhos desde pequeno para 

realizar a tarefa 

5 - Como acontece a compra dos alimentos na família? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Preferências Preferência familiar e a decisão de filhos. 

O desejo de comer 

Aparência dos alimentos e preparações 

Saúde Homem – Não frequentar médico 

Alimentos protetores  

Valor nutricional dos alimentos – 

significativo e não. 

A necessidade - Alimentação fora de casa 

durante a semana 

Alimentação fora de casa durante a 

semana. 

Medo diante das escolhas 

Besteiras 

 

Produtos industrializados  

Lista de gêneros  

Proibições de consumo de carnes fora das 
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refeições.  

6 - Quais alimentos você exclui de sua alimentação? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Saúde 

 

Carne de porco pela Informação na Escola 

– Professor” 

Mudança de hábitos do passado – carne de 

porco 

Alimentos mais ricos em gordura. 

Preocupação com o hábito de filha menor 

Gravidez 

Produtos Ultra processados 

Aversões  Leite 

Vegetais  

Noite Arroz e feijão 

Alergias e/ou intolerâncias da infância Permanecendo em adulto 

Produtos ultra processados Carnes compactadas 

7 - O que são alimentos naturais e industrializados e como vê a sua alimentação? 

Categorias  Núcleos de sentido 

O que são alimentos naturais  O que eu planto 

Feito em casa 

Produtos da terra 

Nenhuma modificação  

Menor intervenção  

O que são alimentos industrializados   Produzido para aumentar durabilidade 

Ação da indústria 

Consumo de alimentos industriais Pela fonte: supermercado  

Passo mal não consumo mais 

Consumo de Alimentos naturais Uso de frutas 

Seleção de preparações 

Não utilizar enlatados e temperos prontos 
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8 - Como vê a influência da comunicação social e das mídias na sua alimentação? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Desconhecimento do que comemos Nem sempre temos conhecimento do que 

comemos 

Influência da mídia Televisão 

Imprensa – jornais e revistas 

Livros – revistas – Cadernos de receitas 

de família. 

Acesso à internet e matérias de revistas 

A internet como ferramenta de consulta e 

decisão sobre consumo de alimentos  

A internet e o profissional de saúde 

Redes sociais 

Filmes 

9 – Como vê os rótulos de alimentos, e suas informações, nas suas escolhas de 

alimentos?  

Categorias  Núcleos de sentido 

Desconhecimento da legislação. 

 

Desconhecimento - Relação capital 

Desconfiança 

Rótulo mal explicado 

A mídia e o bombardeio de informações 

A descrição no rótulo Prazo de validade 

Quantidade de sódio 

Quantidade de açúcar e sódio 

Interesse momentâneo 

O que é Alimento diet e o light 
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10 – Como professor de educação infantil qual a relação dos alimentos sobre sua 

saúde?  

Categorias  Núcleos de sentido 

Dilemas 

 

Você é o que você come 

Negação da relação com alimentação 

saudável e corpo magro 

Uso de medicamentos para estímulo ao 

apetite na infância” 

Valorização da relação alimentação e Saúde 

Relação ao longo dos anos  

Associação a doenças – Cuidado e Na 

compulsão um pedido de socorro 

Insatisfação com o peso Uso de fórmulas para emagrecimento 

Acompanhamento profissional 

Exclusão de refeições 

Restrição de alimentos mais calóricos 

Comer de tudo 

Compulsão alimentar 

11 – Como professor de educação infantil como acredita que os alimentos se 

relacionam com a saúde das crianças?  

Categorias  Núcleos de sentido 

Alimentação da criança na creche O espaço de educação infantil 

Graduação dos professores e o link saúde e 

educação 

O professor como exemplo 

A família das crianças Os pais e a Fantástica Fábrica de Chocolate 

do Sr Walker. 

Transferência de responsabilidade da família 

à creche. 

Necessidade de parceria com as famílias das 

crianças. 

A Educação infantil como um espaço de 

aprendizagem crianças e famílias. 
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Anexo 4. Matérias de jornais e revistas 
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Jamie Oliver trava luta para mudar 
alimentação nas escolas 

POR AP / / / 
09/03/2011 0:00 / ATUALIZADO 04/11/2011 1:56 

 

PUBLICIDADE 

 

LOS ANGELES, EUA - O chef de cozinha e celebridade da TV britânica 

Jamie Oliver tem sua receita antiobesidade perfeita descoberta através 

dos anos: misturar a paixão pela nutrição com reality shows, 

promovendo uma revolução alimentar. Mas a receita de Oliver azedou 

em Los Angeles, onde ele tentou gravar sua segunda série para a TV 

americana. 

- Tive momentos difíceis aqui. Nada do que estava planejado aconteceu 

- ele admitiu em tom de cansaço. 

O programa de seis episódios seria sobre um dos assuntos favoritos de 

Oliver - tornar os lanches das escolas mais saudáveis - mas o projeto foi 

interrompido quando a instituição responsável pelas escolas de Los 

Angeles se opôs a um ingrediente chave do chef - câmeras de TV. 

- Estamos interessados no Jamie Oliver ativista para melhorar a 

alimentação, não no Jamie Oliver estrela de um programa de TV - disse 

Robert Alaniz, porta-voz da instituição. 

Foi praticamente um golpe para Oliver. 

Com 35 anos, ele é um profissional renomado, foi condecorado pela 

Rainha Elizabeth e cozinhou na residência oficial do primeiro-ministro 

britânico. Oliver comanda um império de marca que produziu 20 séries 

de TV e especiais, 14 livros de receita que viraram best sellers, possui 

20 restaurantes, escolas de culinária, uma loja de produtos para 

cozinhar e uma instituição de caridade para jovens carentes. O estilo do 

http://oglobo.globo.com/anuncie/
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chef - com o cabelo bagunçado que parece que ele saiu da cama e vestiu 

qualquer jeans e uma camiseta velha - nos remete a um jovem comum 

e ressalta a seriedade do seu discurso. 

Filho de um funcionário público, ele cresceu cozinhando. Saiu da 

escola aos 16 anos, após lutar por anos contra a dislexia e a 

hiperatividade, e se inscreveu numa escola de catering. Em 1999, ele 

estreou seu primeiro programa de TV, "O chef nu" depois que a BBC 

filmou no restaurante onde ele trabalhava e percebeu o quão natural 

ele era no vídeo. 

O conceito de Oliver é simples: obesidade mata e cozinhar refeições a 

partir do zero usando ingredientes frescos salvará vidas. É uma 

mensagem que ele propaga pelas cozinhas residenciais, salas de aula e 

ambientes corporativos. E encoraja a indústria de alimentos a acreditar 

que ser saudável pode ser lucrativo: 

- Eles podem fazer mudanças éticas que os levarão em direção à saúde 

e longe da obesidade - disse Oliver, que sempre está se mexendo. 

Mesmo sentado, ele balança as pernas sem parar. Alimentação mais 

saudável nas escolas 

Lanches de escola são uma paixão particular para Oliver, que tem 

quatro filhos. Ele renovou as cozinhas de refeitórios na Inglaterra e 

depois mirou em Huntington, na Virgínia Ocidental, para seu primeiro 

programa de TV nos EUA, depois que uma pesquisa feita pela agência 

de notícias "Associated Press" classificou a região como insalubre. 

Parte do programa falava sobre uma reformulação do menu nas escolas 

de Cabell County, um distrito com 12.700 estudantes. 

- Não foi fácil - disse Jedd Flowers, porta-voz do distrito. 

As receitas de Oliver não eram compatíveis com os padrões do estado, 

os custos com comida eram mais elevados, novos fornecedores tiveram 

de ser localizados, novos funcionários, contratados, e novos 

equipamentos, comprados, para manter o que foi preparado por ele. 

PUBLICIDADE 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/jamie-oliver-trava-luta-para-mudar-alimentacao-nas-escolas-2814331
http://oglobo.globo.com/anuncie/
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A princípio, as crianças de Cabell County não ficaram tão 

empolgadas com os pratos novos, como cenouras com mel, e muitas 

começaram a levar lanche de casa. 

- Mas os números de consumo das merendas têm se recuperado 

desde que elas começaram a se acostumar com a nova comida, que 

inclui as receitas de Oliver como salada de repolho cremoso e chili com 

carne - disse Flowers. 

- Ele tinha a atenção das crianças. A qualidade da comida é muito 

melhor. Mas o programa de TV foi uma provação. Era perturbador e 

usava artifícios para chamar a atenção. Não posso dizer que o 

programa foi benéfico por si só, mas olhando todo o processo, foi. 

Oliver decidiu fazer seu segundo programa de TV nos EUA em Los 

Angeles, onde fica o segundo maior distrito escolar do país. Lá estudam 

650 mil crianças, a maioria de baixa renda, e serve-se 1,2 milhão de 

refeições por dia. 

- É uma quantidade enorme de refeições para um dia -disse 

Oliver. Resistência em Los Angeles 

O distrito disse não. Uma experiência anterior com o reality 

show ''School Pride" influenciou a decisão do superintendente Ramon 

Cortines. No entanto, a West Adams Preparatory High School, no 

Centro de Los Angeles, dirigida por uma entidade sem fins lucrativos, 

permitiu a atuação de Oliver no campus, como atividade adicional ao 

currículo. Depois de suas semanas filmando, o distrito iniciou o 

programa. 

- Eu disse aos dirigentes do distrito que eles estavam fazendo muito 

barulho por nada. Não é uma exposição. É um programa incrível - disse 

o presidente da entidade. 

Aproximadamente metade dos alunos de West Adams são obesos e 

todos tive uma melhora da qualidade dos alimentos gratuita com o 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/jamie-oliver-trava-luta-para-mudar-alimentacao-nas-escolas-2814331
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/jamie-oliver-trava-luta-para-mudar-alimentacao-nas-escolas-2814331
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acréscimo de brócolis a nuggets de frango, por exemplo. Oliver plantou 

um jardim comunitário, orientou os alunos de artes culinárias, fez 

leituras sobre tamanhos de porções, consumo calórico e doenças 

relacionadas à alimentação, e criou uma cozinha comunitária para dar 

aulas gratuitas de alimentos como frango assado. 

- Eles acham que Jamie é uma ameaça, mas a ameaça é o diabetes e o 

colesterol alto - disse Caleb Villanueva, de 17 anos. 

Sophia Ruvalcaba, também de 17 anos, que tem diabetes, assim como 

sua mãe e sua irmã, contou que Oliver foi jantar em sua casa: 

- Ele apenas estava tentando preparar uma refeição mais saudável 

para a gente. 

Oliver disse que não está tentando transformar os alunos da escola 

num elenco. O chef chama seu estilo de "documentário com 

intervenções". Por exemplo, ele encheu um ônibus escolar com 57 

toneladas de areia para representar a quantidade de açúcar que as 

crianças daquele local consumiam semanalmente com leite. O tipo de 

interferências feitas pela TV é exatamente o que em West Adams 

considera-se divertido. 

O porta-voz Alaniz disse que o distrito de Los Angeles continua 

disposto a trabalhar com Oliver - com as câmeras desligadas. Eles 

sugeriram que ele emprestasse seu conhecimento elaborando um plano 

de refeições de três semanas, adequando-se ao orçamento do distrito 

para alimentação (U$ 0,77 por refeição) e aos padrões do estado. 

PUBLICIDADE 

 

Alaniz ressaltou que o distrito tem traçado sua cruzada culinária por 

anos, banindojunk foods, soda, aditivos, corantes e certos tipos de 

gorduras e óleos. No próximo ano, nuggets de frango e pizzas serão 

retirados da lanchonete e substituídos por opções aprovadas pelos 

estudantes, como rolinho califórnia, frango tandoori, cuscuz 

http://oglobo.globo.com/anuncie/
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marroquino e salada vegetariana. Oliver, no entanto, não está disposto 

a desistir da luta. 

Ele tem um grupo de chefs trabalhando no menu do distrito e espera 

que o novo superintendente que assumirá em abril seja mais flexível. 

Enquanto isso, ele monta mais quatro cozinhas comunitárias em Los 

Angeles, fundadas pela Associação Americana de Coração num custo 

de U$ 180 mil cada, para oferecer aulas de culinária gratuitas, e levará 

sua cozinha móvel a 18 pontos do sul da Califórnia. 

- Eu quero que o público americano espere mais. Pode levar alguns 

anos para chegar lá, mas tenho certeza de que quando todos agem 

juntos, as coisas mudam. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/jamie-oliver-trava-luta-para-mudar-alimentacao-nas-escolas-2814331
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Pesquisa 

A gordura trans que você não vê 

 
Levantamento mostra que gordura trans pode ficar escondida do consumidor em rótulos. 

Biscoitos alegam ser "zero" trans, mas lista de ingredientes levanta suspeitas sobre o real 
conteúdo 
 
Desde 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a eliminação total da gordura 
trans da alimentação, tamanho são os seus malefícios à saúde. Mesmo assim, as regras de 
rotulagem de alimentos no Brasil permitem que seja omitida até 0,2 g dessa gordura nas 
informações nutricionais. Ou seja, um produto pode conter até 0,2 g desse nutriente por 
porção e dizer, com grande destaque na embalagem, que tem "zero" gordura trans. 
 
Levando isso em conta, o Idec avaliou os rótulos de bolachas e biscoitos doces e salgados – 
categorias conhecidas por empregarem gordura trans em suas fórmulas – para saber como é 
feita a comunicação sobre a presença desse tipo de gordura. 
 
Foram avaliados 50 produtos: 40 biscoitos doces (entre bolachas recheadas, cookies e outros 
tipos) e 10 salgados, tipo cream cracker. Os casos mais emblemáticos foram os de uma bolacha 
doce e de um cookie com gotas de chocolate que informam conter "0 g" de gordura trans na 
tabela nutricional, mas, quando se confere a respectiva lista de ingredientes, entre os 
principais componentes usados está a "gordura vegetal hidrogenada" – o que é praticamente 
uma prova de que os produtos contêm, sim, gordura trans. 
 
Tecnicamente, existem duas possibilidades: poderia se tratar de gordura vegetal hidrogenada 
"totalmente" ou "parcialmente". A hidrogenação "total" não gera gordura trans, no entanto, 
não é utilizada em alimentos. "A gordura totalmente hidrogenada é muito dura, não tem 
plasticidade, é uma pedra que não tem aplicação direta para alimentos", explica a engenheira 
de alimentos Juliana Ract, da Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo (USP). Ou 
seja, por eliminação, só pode se tratar da parcialmente hidrogenada, que pode conter teores 
de até 50% de trans. 
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Outros casos relevantes foram os de biscoitos cream cracker que informam conter 0 g de 
gordura trans em uma porção de 30 g de biscoito, porém, computam 0,2 g desse mesmo 
nutriente no pacote inteiro, de 100 g. Além disso, a versão integral de um desses cream 
cracker, com lista de ingredientes praticamente idêntica à tradicional, traz somente a 
informação baseada na porção de 30 g – os dados relativos ao pacote inteiro, da qual 
provavelmente constaria a gordura trans, não são informados na embalagem. 
 
Para Ana Paula Bortoletto, nutricionista do Idec responsável pela pesquisa, o problema de a 
informação nutricional se referir apenas à porção é que, muitas vezes, o consumidor não limita 
o seu consumo a essa quantidade. "No caso de biscoitos, a porção indicada pelo fabricante, em 
geral, é de 30 g, o que corresponde a de três a cinco biscoitos. É comum que as pessoas 
comam mais do que isso, seja de uma vez só ou ao longo do dia", comenta. "Dessa forma, 
pode-se ingerir uma dose significativa de gordura trans sem nem saber", complementa. 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável pelas regras de rotulagem, 
defende-se dizendo que a porção indicada fornece uma orientação ao consumidor sobre "a 
quantidade do alimento que seria compatível com uma alimentação saudável" e que uma 
quantidade diária de 100 g de biscoito "claramente não seria recomendável". 

O que é a gordura trans? 

 

Apesar de presente em quantidades mínimas em alimentos naturais como carne e leite, a gordura trans é 

consumida em sua ampla maioria nos produtos processados – como bolachas recheadas, sorvete, 

confeitarias. Ela é gerada a partir de um óleo vegetal líquido, que, após passar pelo processo tecnológico 

chamado hidrogenação, ganha consistência, tornando-se uma gordura sólida. Um "efeito colateral" desse 

processo é a geração de ácidos graxos trans, a gordura trans. "Sua presença nos alimentos tem o 

objetivo de melhorar a textura, como em recheios de bolos, bolachas e bombons, a 'espalhabilidade' de 

maioneses e margarinas e a crocância de biscoitos e frituras. Além disso, esses alimentos têm maior 

prazo de validade", explica a engenheira de alimentos Juliana Ract. 

 

Por que ela é tão ruim para a saúde? 

 

Diversos trabalhos científicos já confirmaram a relação entre gordura trans e doenças cardiovasculares, 

como o infarto. O professor de Nutrição Clínica da USP Marcelo Rogero explica que seu consumo 

aumenta a concentração total de colesterol no sangue e eleva também os níveis do chamado "mau" 

colesterol. Ao mesmo tempo, a gordura trans reduz o chamado "bom" colesterol, que faz uma limpeza das 

artérias. Além disso, a ciência já detectou maiores chances de desenvolver diabetes tipo 2 entre as 

pessoas que consomem mais essa gordura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


