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RESUMO 

 

Com as crises dos refugiados na Europa e na América Latina, o Brasil se destaca como 

opção na dimensão de migração forçada com proteção, para muitas famílias que perderam 

seus lares e direitos, como indivíduos integrantes de uma sociedade, sobretudo, as 

mulheres, que são responsáveis pelo preparo de alimentos e fomento dos hábitos 

alimentares no lar. Este estudo apresenta, como questões de pesquisa, que valores 

culturais a mulher refugiada traz, em relação à alimentação e nutrição? Como são o 

comportamento alimentar e as aproximações da culinária, que a mulher refugiada 

apresenta? Como se dá a relação entre a alimentação e as relações sociais no refúgio? O 

estudo apresenta o seguinte objetivo geral: compreender a segurança alimentar e 

nutricional, os aspectos da cultura alimentar e as relações sociais de mulheres refugiadas 

no Brasil, a partir de suas histórias de vida. Tem como objetivos específicos, descrever a 

visão de mulheres refugiadas, acerca do papel da alimentação nos cuidados com a saúde; 

analisar o comportamento alimentar e as aproximações com a culinária de mulheres 

refugiadas, tendo em vista as recomendações do Guia Alimentar da População 

Brasileira e da Organização Mundial de Saúde (OMS); discutir como a migração 

forçada se reflete na alimentação, na nutrição e nas relações sociais dessas mulheres. 

Estudo com abordagem qualitativa, usou o método História de Vida. Foram onze 

mulheres refugiadas, participantes, convidadas a partir da seleção do tipo snow ball. 

Utilizou-se a entrevista narrativa para a produção de dados, e imediatamente após a 

entrevista, os dados foram transcritos e a fase de análise das narrativas foi iniciada, 

concomitantemente à transcrição. Obteve-se a consolidação da hipótese, imaginada na 

pesquisa sistemática de casos negativos e, após análise teórica de enunciados, 

originaram-se duas categorias de significações: (in)segurança alimentar, cultura, 

comportamento, culinária e as relações sociais pelas mulheres refugiadas; alimentação, 

cuidado com a saúde física e saúde mental das refugiadas. As narrativas das mulheres 

refugiadas e seus significados possibilitaram confirmar a tese de que a migração 

internacional forçada predispõe, à mulher refugiada, a insegurança alimentar e 

nutricional, e que estas reconhecem o papel da alimentação nos cuidados com a saúde. 

Logo, conclui-se a necessidade de estratégia tangíveis para mitigar as desigualdades e 

a fome percebidas no padrão de alimentação da população em situação e 

vulnerabilidade, como a população refugiada, tal como a atuação do profissional 

nutricionista na atenção básica que requer estratégias capazes de promover mudanças 

no comportamento alimentar com fundamentação no Guia alimentar para a população 

Brasileira, de acordo com a realidade em que os indivíduos estão inseridos. 
 

  

Palavras-chave: Refugiados, Alimentação, Migração humana, Organização das Nações 

Unidas, Cultura, Segurança alimentar e nutricional. 
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ABSTRACT 

 

The refugee crises in Europe and Latin America, Brazil stands out as an option in the 

dimension of forced migration with protection, for many families that have lost their 

homes and rights as individuals in a society, especially women who are responsible by 

preparing food and promoting eating habits in the home. This study presented as research 

questions what cultural values does the refugee woman present in relation to food and 

nutrition? How is the eating behavior and approaches to cooking presented by the refugee 

woman? How does the relationship between food and social relationships take place in 

the refuge? The Study presented the following general objective to understand food and 

nutrition security, aspects of food culture and the social relations of refugee women in 

Brazil from their life stories. Its specific objectives were: to describe the view of refugee 

women about the role of food in health care; to analyze the eating behavior and the 

approaches to the cuisine of refugee women, taking into account the recommendations of 

the Food Guide for the Brazilian Population and the World Health Organization (WHO); 

discuss how forced migration reflects on these women's food, nutrition and social 

relationships. Study with a qualitative approach, based on the Life Story method. Eleven 

participating refugee women were invited from the snow ball selection. The narrative 

interview was used for the production of data, and immediately after the interview the 

data were transcribed and the analysis phase started concomitantly with the transcription. 

It was obtained the consolidation of the hypothesis imagined in the systematic research 

of negative cases and after theoretical analysis of statements, which originated two 

categories of meanings: food (in)security, culture, behavior, cuisine and social 

relationships by refugee women; and food in health and mental care. The narratives of 

refugee women and their meanings made it possible to confirm the Thesis that forced 

international migration predisposes refugee women to food and nutritional insecurity and 

that they recognize the role of food in health care. Therefore, it is concluded that there is 

a need for tangible strategies to mitigate the inequalities and hunger perceived in the food 

pattern of the population in situation and vulnerability, such as the refugee population, as 

well as the performance of the nutritionist in primary care that requires strategies capable 

of promoting changes in eating behavior based on the Food Guide for the Brazilian 

population, according to the reality in which individuals are inserted. 
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RESUMEN 

Con las crisis de refugiados en Europa y América Latina, Brasil se destaca como una 

opción en la dimensión de la migración forzada con protección, para muchas familias que 

han perdido sus hogares y derechos como individuos en una sociedad, especialmente las 

mujeres responsables. preparando alimentos y promoviendo hábitos alimentarios en el 

hogar. Este estudio presentó como preguntas de investigación ¿Qué valores culturales 

presenta la mujer refugiada en relación con la alimentación y la nutrición? ¿Cómo 

presenta la mujer refugiada el comportamiento alimentario y los enfoques de la cocina? 

¿Cómo se desarrolla la relación entre la alimentación y las relaciones sociales en el 

refugio? El Estudio presentó el siguiente objetivo general para comprender la seguridad 

alimentaria y nutricional, los aspectos de la cultura alimentaria y las relaciones sociales 

de las mujeres refugiadas en Brasil a partir de sus historias de vida. Sus objetivos 

específicos fueron: describir la visión de las mujeres refugiadas sobre el papel de la 

alimentación en la atención de la salud; analizar la conducta alimentaria y los enfoques 

de la cocina de las refugiadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Guía 

Alimentaria para la Población Brasileña y la Organización Mundial de la Salud (OMS); 

discutir cómo la migración forzada se refleja en la alimentación, la nutrición y las 

relaciones sociales de estas mujeres. Estudiar con enfoque cualitativo, basado en el 

método Life Story. Once mujeres refugiadas participantes fueron invitadas de la selección 

de bolas de nieve. La entrevista narrativa se utilizó para la producción de datos, e 

inmediatamente después de la entrevista se transcribieron los datos y se inició la fase de 

análisis de manera concomitante con la transcripción. Se obtuvo la consolidación de la 

hipótesis imaginada en la investigación sistemática de casos negativos y luego del análisis 

teórico de enunciados, lo que originó dos categorías de significados: (in) seguridad 

alimentaria, cultura, comportamiento, gastronomía y relaciones sociales de mujeres 

refugiadas; alimentos en el cuidado de la salud física y mental de los refugiados. Las 

narrativas de las mujeres refugiadas y sus significados permitieron confirmar la Tesis de 

que la migración internacional forzada predispone a las refugiadas a la inseguridad 

alimentaria y nutricional y que reconocen el papel de la alimentación en la atención de la 

salud. Por tanto, se concluye que existe la necesidad de estrategias tangibles para mitigar 



 

las desigualdades y el hambre percibidas en el patrón alimentario de la población en 

situación y vulnerabilidad, como la población refugiada, así como la actuación del 

nutricionista en la atención primaria, lo que requiere estrategias capaces de promover 

cambios en la conducta alimentaria según la Guía Alimentaria para la población brasileña, 

según la realidad en la que se insertan los individuos. 

 

Palavras clave: Refugiados; Alimentación; Migración humana; Naciones Unidas; 

Cultura; Seguridad alimentaria y nutricional. 
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RÉSUME 

 

Avec les crises de réfugiés en Europe et en Amérique latine, le Brésil s'impose comme 

une option dans la dimension de la migration forcée avec protection, pour de nombreuses 

familles qui ont perdu leur maison et leurs droits en tant qu'individus dans une société, en 

particulier les femmes responsables. en préparant la nourriture et en promouvant les 

habitudes alimentaires à la maison. Cette étude présentée sous forme de recherche 

interroge quelles valeurs culturelles la femme réfugiée présente-t-elle en matière 

d'alimentation et de nutrition? Comment la femme réfugiée présente-t-elle le 

comportement alimentaire et les approches de la cuisine? Comment se déroule la relation 

entre la nourriture et les relations sociales dans le refuge? L'étude a présenté l'objectif 

général suivant pour comprendre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les aspects de 

la culture alimentaire et les relations sociales des femmes réfugiées au Brésil à partir de 

leurs histoires de vie. Ses objectifs spécifiques étaient les suivants: décrire le point de vue 

des femmes réfugiées sur le rôle de la nourriture dans les soins de santé; analyser le 

comportement alimentaire et les approches culinaires des femmes réfugiées, en tenant 

compte des recommandations du Guide alimentaire pour la population brésilienne et de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS); discuter de la manière dont la migration 

forcée se reflète sur l'alimentation, la nutrition et les relations sociales de ces femmes. 

Etude avec une approche qualitative, basée sur la méthode Life Story. Onze femmes 

réfugiées participantes ont été invitées parmi la sélection des boules de neige. L'entretien 

narratif a été utilisé pour la production de données, et immédiatement après l'entretien, 

les données ont été transcrites et la phase d'analyse a commencé en même temps que la 

transcription. Il a été obtenu la consolidation de l'hypothèse imaginée dans la recherche 

systématique des cas négatifs et après analyse théorique des énoncés, qui a donné 

naissance à deux catégories de significations: (en)sécurité alimentaire, la culture, le 

comportement, la cuisine et les relations sociales des femmes réfugiées; nourriture dans 

les soins de santé physique et mentale des réfugiés. Les récits des femmes réfugiées et 

leurs significations ont permis de confirmer la thèse selon laquelle la migration 



 

internationale forcée prédispose les femmes réfugiées à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle et qu'elles reconnaissent le rôle de la nourriture dans les soins de santé. Par 

conséquent, il est conclu qu'il est nécessaire de mettre en place des stratégies tangibles 

pour atténuer les inégalités et la faim perçues dans le régime alimentaire de la population 

en situation et vulnérable, telle que la population réfugiée, ainsi que les performances du 

nutritionniste dans les soins primaires qui nécessitent des stratégies capables de 

promouvoir des changements de comportement alimentaire basés sur le Guide alimentaire 

de la population brésilienne, en fonction de la réalité dans laquelle les individus sont 

insérés. 

 

 Mots clés: Réfugiés; Nourriture; Migration humaine; Nations Unies; Culture; Sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

O estudo tem como hipótese que a migração internacional forçada predispõe, à 

mulher refugiada, a insegurança alimentar e nutricional e que esta reconhece o papel da 

alimentação nos cuidados com a saúde. O estado de insegurança alimentar e nutricional 

é um risco à Saúde da mulher refugiada, considerando os diversos transtornos e distúrbios 

oriundos da má alimentação, atrelados à insegurança alimentar, necessitando, deste modo, 

de maior atenção aos cuidados com a saúde, no intuito de estabelecer promoção e 

prevenção de agravos e se constituir em um novo capítulo no campo das políticas públicas 

de saúde. 

 O estudo tem como objeto de estudo a segurança alimentar e nutricional da 

mulher refugiada a partir de sua história de vida. Defende a Tese sustentada na seguinte 

hipótese: a migração internacional forçada predispõe, à mulher refugiada, a insegurança 

alimentar e nutricional e que esta reconhece o papel da alimentação nos cuidados com a 

saúde. 

As recentes crises humanitárias internacionais na África, Oriente Médio, América 

Central e Latina destacaram-se, também, pelo efeito migratório produzido. Muitos países 

desenvolvidos receberam solicitações de refúgio, no entanto, países como o Brasil, 

também se tornaram atraentes, na dimensão de migração involuntária, com possibilidade 

de acolhida e proteção (COSTA, 2016; CALEGARI, 2016). Os fenômenos naturais, os 

conflitos armados e as crises econômicas e sociais, respectivamente, no Haiti, Síria e 

Venezuela ocasionaram grandes deslocamentos populacionais, como aponta o Relatório 

de Tendências Globais, publicado em 2017, enfatizando o reconhecimento de que no ano 

de 2016, especificamente, houve um incremento no número de refugiados e solicitantes 

de refúgio, de 300.000 pessoas, representando o maior já registrado pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados  (ACNUR, 2017). 

 A 3ª Edição do Relatório do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), 

intitulado: “Refúgio em números”, aponta que, em 2017, o Brasil apresentou o total de 

587 reconhecimentos da condição de refugiado, 310 de origem síria, 106, da República 

Democrática do Congo e 50 da Palestina, representando as três nacionalidades com maior 

reconhecimento, neste período. Além disso, o perfil dos refugiados reconhecidos apontou 

para a predominância do sexo masculino (71%), na faixa etária de 30 a 59 anos (44%). 

Ainda cita que, em 2017, tramitavam 33.866 solicitações de reconhecimento da condição 
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de refúgio, e que destes, 33% advinham de venezuelanos, 14% de haitianos,7% de sírios 

e 7% de angolanos, dentre as de outras nacionalidades. Da mesma forma, apresenta que 

o estado brasileiro com maior número de solicitações é Roraima (47%), seguida pelo 

estado de São Paulo (28%). Já o estado do Rio de Janeiro é apontado com o representativo 

de 2% de solicitações. (ACNUR, 2018). Em capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, 

se localizam sedes de organizações não-governamentais, que trabalham em conjunto com 

o governo brasileiro, no acolhimento, na proteção legal e na integração local, como a 

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, uma instituição da Arquidiocese do Rio de 

Janeiro, representante da Cáritas Brasileira no estado, fundada em 1956, e que apresenta 

um serviço de ajuda permanente a refugiados e solicitantes de refúgio (MUNIZ, 2018). 

 Sobre o refúgio é importante enfatizar o papel da mulher, aquela que, 

tradicionalmente, é a responsável pelas atividades de elaboração, escolha e preparo da 

alimentação do núcleo familiar (DE OLIVEIRA et al., 2016; MAIA e SETTE, 2015) e 

que, deste modo, também está implicada na segurança alimentar e nutricional de seu 

núcleo familiar. Segundo o estudo de MAIA & SETTE (2015), as mulheres estão 

envolvidas na preparação da alimentação, apesar da crescente participação no trabalho 

remunerado. No Brasil, a entrada da mulher no mercado de trabalho não a impediu de 

continuar, culturalmente, sendo a principal responsável pelo fomento de hábitos 

alimentares e pelas atividades domésticas, apesar das mudanças nos comportamentos 

alimentares das famílias, como o alto consumo de alimentos industrializados, processados 

e ultraprocessados. E como apontam MAIA e SETTE (2015), estas mudanças têm relação 

com a tendência de entrada da mulher no mercado de trabalho, dividindo-se em duas 

tarefas primordiais: a mãe, que provê cuidados com a casa e os seus, e a trabalhadora, que 

também provê renda à família.  

 No caso da mulher refugiada, mesmo inserindo-se no mercado de trabalho, ainda 

se perpetuam lacunas, no campo da segurança alimentar e nutricional. A obtenção de 

renda, aquém do necessário, para prover alimentação de qualidade para sua família, como 

resultado de uma visível distinção de gêneros (PRONI E PRONI, 2015), ou mesmo 

distinção de origem, ou seja, étnica, e a condição de refugiada. Ademais, existem outras 

dificuldades impostas pela condição de refugiadas, no acesso ao trabalho e renda, no 

início do reassentamento, já que ainda há dificuldades na aceitação do empregador de 

ofertar vagas a indivíduos migrantes de outros países, sobretudo quando são mulheres em 

situação de refúgio. Deste modo, as dificuldades perpassam as barreiras culturais e, 
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principalmente, a assimilação dos hábitos alimentares e dos alimentos disponíveis 

(LIMA, LIMA, SILVA, 2016). XXX 

 Esta realidade de desigualdade e dificuldades de acesso à renda e consequente 

falta de acesso a alimentos de qualidade não é exclusividade do Brasil. No Canadá, 

exemplo de país desenvolvido nas Américas, estudos sobre segurança alimentar e  

nutricional da população são prioridades, com destaques para o aumento da insegurança 

alimentar (RONCAROLO, ADAM, BISSET, POTVIN, 2015). Apesar das diferenças de 

desenvolvimento econômico e social encontradas entre Brasil e Canadá, a insegurança 

alimentar é um fator comum entre ambos. Rodriguez (2015), sugere que a insegurança 

alimentar de recém-imigrantes na província de Ontário, Canadá, esteja relacionada a 

poucas oportunidades de emprego, que poderiam ampliar o poder aquisitivo populacional, 

ao alto custo dos alimentos e à ampla disponibilidade de comidas não-nutritivas na região 

(RODRIGUEZ, 2015).  

 As dificuldades apontadas no campo da alimentação e nutrição no refúgio, 

também despontam para outras questões, como a reformulação dos campos sociais que 

conectam seu país de origem e de assentamento, em relação à cultura e hábitos 

alimentares. Glick Schiler, Basch e Blanc-Szanton (1992) definem o transnacionalismo 

como “… processos através dos quais os imigrantes constroem campos sociais que 

conectam seu país de origem e seu país de assentamento”, um processo que transcorre de 

forma dinâmica, mas que é importante destacar que não é uma realidade à qual todo 

imigrante se vê imbricado. Assim, os avanços, nas tecnologias de comunicação e de 

transporte, têm permitido que imigrantes estejam conectados a seus países de origem, ao 

mesmo tempo em que constroem novas relações no seu país de assentamento (RESSTEL, 

2015). E nestes processos, as identidades culturais são reformuladas e restabelecidas, com 

a possibilidade de incorporação de novas culturas, aliadas em adição às culturas do 

passado. Logo, a insegurança alimentar pode ser encontrada entre mulheres refugiadas, 

como implicações destas novas dinâmicas sociais, com ênfase nos hábitos, costumes e 

práticas alimentares reconstruídas pelos refugiados.  

A motivação para o desenvolvimento deste estudo emergiu muito antes da 

formação profissional (graduação em Nutrição), já na infância, quando da influência 

materna na educação alimentar transmitida no lar, que se pautava pela sensibilidade com 

populações que passavam por necessidades, principalmente, com a lembrança constante 

da pobreza e da fome no continente africano e no nordeste brasileiro. Deste modo, na 

infância já se estabeleciam os elos com a alimentação e o desejo por estudar a alimentação 
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sob a perspectiva dos Direitos Humanos à Alimentação. Nesta mesma época, ocorria a  

Eco 921 na cidade do Rio de Janeiro, com a emergência da preocupação com o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, crescimento populacional e recursos naturais, que também 

ampliou para o mundo a necessidade de combater a fome persistente, bem como pensar 

a Segurança Alimentar e Nutricional da população.  

 Logo após, na graduação, as questões acerca de acesso à alimentação, culturas e 

qualidade da alimentação da população retornaram, durante as primeiras pesquisas de 

bancada com alimentos naturais, com análise da qualidade nutricional de alimentos: frutas 

e legumes e a observação, nos estágios supervisionados, das lacunas nas informações e 

educação nutricional da população.  

 Alguns anos adiante, persistiu o interesse em pesquisar a temática da insegurança 

alimentar da população brasileira e suas dificuldades, na atuação com a alimentação 

escolar, quando da atuação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município 

de São João da Barra, interior do estado do Rio de Janeiro. Além da atuação no município, 

era comum a participação nos Encontros da Rede Estadual de Alimentação e Nutrição 

Escolar (REANE), para desenvolvimentos de atividades na prática profissional, que 

orientassem a população quanto às práticas alimentares. Ademais, continuei a prática 

profissional em consultório, observando a crescente emergência de doenças relacionadas 

à má-alimentação e nutrição, oriundas do estado de insegurança alimentar e nutricional e 

a relação com a insegurança alimentar da população brasileira.  

Em 2015 ingressei no Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil, com o 

objetivo de ampliar os conhecimentos sobre Diabetes Gestacional, e me deparei com altas 

taxas de uma comorbidade que se associava à insegurança alimentar e nutricional da 

população de gestantes, despertando para aprofundar mais a temática da insegurança 

alimentar e nutricional na saúde da mulher. E em especial, após a crise na Venezuela e a 

chegada de grande número de refugiados no Brasil, meu interesse cresceu em relação à 

mulher refugiada, que se encontra em situação de vulnerabilidade, pela condição de 

migração forçada e sua relação com a alimentação no país de assentamento. 

 As crises internacionais e o crescente movimento migratório para o Brasil, bem 

como a apresentação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)2,  motivaram 

 
1
 A Rio Eco 92, ou Eco 9, foi a II Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1992, e foi um marco, pela grande 

participação e adesão dos estados-nações participantes. 
2
 Baseada nos Objetivos do Desenvolvimento do Milêno (ODM), proposto no ano 2000, a Organização 

das Nações Unidas definiu a agenda para o Desenvolvimento Sustentável, composto por 17 Objetivos 
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a observar populações sujeitas à insegurança alimentar e nutricional, como os refugiados. 

Somam-se à situação de refugiadas, as preocupações às barreiras encontradas no refúgio, 

que podem contribuir para o estado de insegurança alimentar e o desenvolvimento de 

transtornos alimentares, como o sobrepeso, e doenças crônicas não-degenerativas.  

 Este estudo apresentará as narrativas de mulheres refugiadas no refúgio e a 

segurança alimentar e nutricional. É uma pesquisa do Eixo temático Populações 

Vulneráveis, pertencente ao Grupo de Pesquisa: Maternidade, Saúde da Mulher e da 

Criança, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – UFF, alinhado portanto, 

na perspectiva do Cuidado à Saúde da mulher. Além disso, este estudo pertencente à linha 

de pesquisa do Doutorado – O cuidado em seu contexto sociocultural – fundamental para 

o cuidado do outro e o cuidado, de um modo geral, da promoção da saúde, na descrita 

prática de atuação profissional, concentrada no cuidar, na prevenção, e nos riscos à saúde. 

  

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Tomando como base a contextualização do estudo, as questões de pesquisa que 

se colocam são as seguintes: 

 

Que valores culturais a mulher refugiada apresenta em relação à alimentação e 

nutrição? 

Como é o comportamento alimentar e as aproximações da culinária, que a mulher 

refugiada apresenta? 

Como se dá a relação entre a alimentação e as relações sociais no refúgio? 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 Em resumo, teve-se como objetivo geral compreender a segurança alimentar e 

nutricional, os aspectos da cultura alimentar e as relações sociais de mulheres refugiadas, 

no Brasil, a partir de suas histórias de vida. Nesse sentindo, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), dentre eles o Objetivo 2 que se propõe a extinguir a fome e 

promover a agricultura sustentável. 
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- descrever a visão de mulheres refugiadas, acerca do papel da alimentação nos cuidados 

com a saúde;  

- analisar o comportamento alimentar e as aproximações com a culinária de mulheres 

refugiadas, tendo em vista as recomendações da Guia Alimentar da População Brasileira 

e da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

- discutir como a migração forçada se reflete na alimentação, na nutrição e nas relações 

sociais dessas mulheres. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 Justifica-se o estudo, considerando que estudos da temática Segurança Alimentar 

e Nutricional, em especial das populações refugiadas, padrões migratórios e impacto 

sobre a saúde são prioridades nacionais de pesquisa em saúde. Além disso, a temática é 

inédita no Brasil, e estudos como este podem trazer contribuições para elaboração de 

novas políticas públicas voltadas à prevenção e promoção de saúde, em populações em 

situação de vulnerabilidade. 

 O presente estudo também pertence ao plano de ação da agenda para o 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, no qual constam os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados até 2030, mais 

especificamente, no Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 

e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável (ONU, 2015). É 

essencial esclarecer que neste objetivo do Desenvolvimento Sustentável, o subitem 2.1 

tem como objetivo a extinção da fome e a garantia de acesso de todas as pessoas, 

incluindo aquelas em situação de pobreza, de vulnerabilidade, e as crianças, a alimentos 

seguros, nutritivos e suficientes, de maneira ininterrupta. Logo, estudos sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional de refugiados (população em situação de vulnerabilidade) se 

justificam necessários para o alcançar este objetivo. 

Além disso, o estudo também foi apresentado ao Grupo de Pesquisa: Maternidade, 

Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – UFF, 

para contribuições e aperfeiçoamento com os expertises da área de saúde da mulher, 

considerando que a pesquisa científica deve ser apresentada e difundida à população, em 

especial aos estudantes de graduação, profissionais de saúde e Professores. Deste modo, 

a apresentação despertou para dois estudos subtemas: Amamentação no Refúgio e Acesso 

aos Serviços Públicos de Saúde por Refugiados, que estão sendo realizados por duas 

discentes da graduação em Enfermagem, da Universidade Federal Fluminense. Ambas as 
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discentes, inclusive, foram selecionadas bolsistas PIBC-CNPq, nos anos 2018 e 2019, 

pelos Projetos de Pesquisa:  Mulheres Refugiadas e as Estratégias de Alimentação: 

Revisão da literatura e Assistência à Saúde da Mulher refugiada: Revisão da literatura. 

Ambos os produtos de pesquisa estão em fase de submissão a periódicos. 

 Para justificar a relevância da presente pesquisa, foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura científica, uma Scoping Review acerca da temática em questão, 

(PETERS et al.,2017, MENEZES et.al, 2015) com o intuito de mapear as implicações da 

imigração internacional, forçada na alimentação e nutrição de refugiados, de modo a 

sintetizar e propagar os dados e identificar os hiatos de pesquisa. Esta revisão (GUERRA 

et al,2019) foi elaborada no ano de 2018 e publicada em 2019, na Revista Ciência & 

Saúde Coletiva (ANEXO II). A decisão de realizar uma Scoping Review deu-se por tratar-

se de uma importante ferramenta para reunir e apresentar as principais características ou 

fatores relacionados à alimentação e nutrição na população refugiada, ainda 

possibilitando identificar lacunas no conhecimento (MUNN et al., 2018). 

 A condução desta revisão se baseou nas etapas sistemáticas de condução do 

método de revisão, proposto pelo Manual do Joanna Briggs Institute (JBI), no qual as 

etapas foram: 1- elaboração da questão norteadora; 2- buscas dos estudos; 3- extração dos 

dados; 4- análise dos estudos incluídos com a síntese dos resultados; e 5- apresentação da 

revisão. A questão norteadora da revisão foi construída a partir da mnemônica PICo, 

adaptada da orientação do manual, que considerava a mnemônica PCC. Logo se 

considerou População: refugiados, Interesse: migração internacional forçada e 

implicações na alimentação e nutrição, e o Contexto: serviços de saúde e organizações 

não-governamentais (PETERS et al.,2017). Assim, a questão norteadora do estudo foi 

elaborada: “Quais as implicações da imigração forçada na alimentação e nutrição de 

refugiados?” 

 A condução deste estudo foi realizada entre março a abril de 2018, nas bases de 

dados: Pubmed Central (US National Institutes of Health), Lilacs (Centro Latino 

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), SciElo (cientific Electronic 

Library Online), Science Direct e MEDLINE (Complete - US National Library of 

Medicine). Com os descritores, foram realizadas buscas nas Bases de descritores: 

DeCS (descritores em Ciências da Saúde) e MESH (Medical Subject Heading). Os 

descritores utilizados foram: “Alimentação”, “Comportamento Alimentar” e 

“Estratégias”, como descritores para Alimentação e “Refugiados”, como descritor para 

migração humana. Como estratégia de busca, os descritores foram combinados utilizando 
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os operadores booleanos “OR” e “AND”. E foi realizada expansão semântica para as 

palavras-chaves: “diet, food and nutrition” e “eating”. Assim, na base PubMed Central 

(U.S. National Institutes of Health) foi usado o seguinte Strings: (“strategies”) OR  “Diet, 

food and nutrition”) AND refugees. Em todas as bases de dados foram usadas as mesmas 

estratégias de buscas: datas de publicação, de janeiro de 2013 a março de 2018; texto com 

acesso livre; e disponibilizados na íntegra, nos idiomas inglês, espanhol e português. 

 Embora a elaboração da Scoping Review possibilite a inclusão de Teses, 

Dissertações e outros tipos de publicação, como fontes de informação, foi delimitado que 

esta somente incluiria artigos primários e secundários, e se limitasse ao tema alimentação 

de refugiados, em que, pelo menos algum aspecto da alimentação ou nutrição estivesse 

presente, ainda que este não fosse o tópico principal do estudo. É importante lembrar que 

todas as etapas desta Scoping Review contaram com a participação do time da revisão, 

composto por doutorandas, professores e alunos de graduação em enfermagem, da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 

 Para agrupar as informações dos estudos e permitir a síntese, foi elaborado um 

instrumento para extração de dados relevantes, tais como autores, ano de publicação do 

estudo, país no qual o estudo foi conduzido, população do estudo, método do estudo, e 

informações relativas à questão de revisão, como condições e tipo de acesso à 

alimentação, cultura, no país de assentamento, necessidades alimentares e nutricionais, 

doenças relacionadas ao estado alimentar e nutricional e estratégias de enfrentamento, 

com o propósito de síntese das informações. 

 Após a leitura e seleção crítica dos estudos, 18 estudos foram elencados para a 

revisão da literatura, considerando que 17 foram publicados em língua inglesa e 1 em 

língua espanhola, e abordavam a alimentação e nutrição de refugiados, sob as 

perspectivas do assentamento, no país de trânsito, em campos de refugiados, em centros 

de detenções e em novos países de reassentamento. Os estudos relacionavam-se aos 

aspectos alimentares de refugiados, relacionados ao novo ambiente alimentar, carências 

e desordens nutricionais, práticas educacionais e estratégias de alimentação. Conforme o 

quadro 1, subsequente, são apresentadas informações sobre os estudos. 

 

Autor Ano de 

publicação 

Idioma País onde o 

Estudo foi 

conduzido 

População do 

Estudo 
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Vatanparast H, 2013 Inglês Canadá Crianças imigrantes e 

refugiadas de origens 

diversas 

Dharod J M 2013 Inglês Estados Unidos 

da América 

Mulheres refugiadas  

da Somália 

Gold A 2014 Inglês Estados Unidos 

da América 

Homens e Mulheres 

refugiados e imigrantes 

Bhatta M P 2014 Inglês Estados Unidos 

da América 

Mulheres refugiadas de 

Butão 

Pour, M S 2014 Inglês Austrália Refugiados do 

Afeganistão 

Ghattas H 2014 Inglês Líbano Refugiados do Iraque 

Tiedj K 2014 Inglês Estados Unidos 

da América 

Refugiados do: 

México, Somália, 

Camboja e Sudão  

Careyva B 2015 Inglês Estados Unidos 

da América  

Refugiados de 

origens diversas 

Ghattas H 2015 Inglês Líbano Refugiados da 

Palestina 

Mckay FH 2015 Inglês Austrália Adultos Requerentes 

de refúgio 

Gichunge C 2016 Inglês Austrália Refugiados de países 

da africanos 

Salti N 2016 Inglês Líbano Famílias de 

Refugiados da 

Palestina 

Dawson-Hahn 2016 Inglês Estados Unidos 

da América 

Crianças refugiadas 

de países diversos 

Arroyo-Izaga 

M 

2016 Espanhol Espanha Refugiadas Saharuis 

Wang Y 2016 Inglês Estados Unidos 

da América 

Refugiados de 

diversas origens 



30 

Stuetz W 2016 Inglês Thailândia Gestantes Refugiadas 

de Burma 

Morseth M S 2017 Inglês Algéria Refugiados adultos 

de Saharuis 

Style S 2017 Inglês Quênia e Jubitu Crianças refugiadas 

em campos de 

assentamento 

Quadro 1. Informações dos estudos da revisão de escopo. 

 

 A partir da análise temática dos estudos, emergiram quatro categorias temáticas: 

Iniquidade Alimentar; Adaptação Cultural e Nutrição; Doenças Emergentes e 

Estratégias de Promoção da Saúde Nutricional. 

A primeira categoria temática apontou para evidências de que a insegurança 

alimentar é uma realidade, para refugiados em países como Estados Unidos da América 

e Austrália, países desenvolvidos, assim como em países em desenvolvimento, como o 

Líbano. Neste último, é crescente o número de refugiados residindo em campos – 

assentamentos, e centros de detenção. No entanto, as políticas restritivas quanto ao 

trabalho, renda e educação de refugiados suscitam, em situações de pobreza, falta de 

acesso à renda, estruturas precárias de higiene e maior propensão a doenças crônicas, em 

alguns casos doenças incapacitantes (PARKINSON, BEHROUZAN, 2015).  

Estas fragilidades da migração internacional forçada desencadeiam, sobretudo, na 

dependência da ajuda humanitária: doação de cestas de alimentos, serviços de saúde e 

educação (PARKINSON, BEHROUZAN, 2015; CORTÉS. SOTOMAYOR, 2016; 

UNHCH, 2017). Em países como a Argélia, há predomínio da dependência exclusiva da 

ajuda humanitária, doações de alimentos e vegetais sazonais, devido a questões climáticas 

extremas, e difícil localização dos campos de refugiados, em meio ao deserto. Ainda que 

existindo alguns mercados nos campos de refugiados, a população carece de recursos 

financeiros, para autossustento e alimentação (CORTÉS. SOTOMAYOR, 2016).  

 Condições restritivas também podem ser observadas em países desenvolvidos, 

como na Austrália, onde o acesso ao trabalho se relaciona ao tipo de visto concedido. No 

entanto, a espera pelo visto, que habilita a residência no país, é demorada e ocorre com 

permanência em centros de detenção, tornando os refugiados passíveis de dificuldades de 

acesso à alimentação de qualidade, nas dependências desses centros, logo evidenciando 
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o comprometimento de necessidades diárias, já que a alimentação é aprovisionada pelos 

serviços de assistência desses centros (LAWLIS, ISLAM, UPTON, 2018).  

 Na segunda categoria, observa-se o processo de Aculturação, como realidade que 

surge a partir da migração forçada. Logo, há adaptação aos hábitos alimentares, ao 

ambiente alimentar e hábitos de vida do novo país de morada. A transição de hábitos e 

costumes, no entanto, proporciona a insegurança alimentar, a partir do maior consumo de 

alimentos industrializados – processados e ultraprocessados – e menor consumo de 

alimentos in natura. Muito embora o alto valor nutricional de alimentos in natura, ou 

minimamente, processados, em alguns países apresentam-se com alto custo, o que se 

reflete nas escolhas alimentares (ANDERSON e Col., 2014; ROSS e Col., 2017). Além 

disso, o sedentarismo também é apontado como fator para o surgimento de transtornos de 

alimentação, como o excesso de peso, decorrentes do processo de consumo de alimentos 

industrializados e de baixo custo (BHATTA e Col., 2015). 

Na terceira categoria, encontram-se outras consequências do deslocamento 

forçado: as deficiências alimentares e nutricionais e a má nutrição pós-assentamento, 

põem em risco o surgimento de doenças emergentes. Maior destaque é dado às 

deficiências, nas populações infantis e gestantes. Não obstante, outros extratos 

populacionais também são passíveis de carências e deficiências, no pós-assentamento. As 

deficiências mais encontradas nos estudos são as de Vitamina D, Vitamina B12 e Ferro 

(WOLFGANG, 2012; MOFFAT e Col., 2014), associadas às doenças decorrentes do 

baixo consumo dos alimentos in natura, dos nutrientes. Consequentemente, foram 

encontradas condições nutricionais nos estudos, como as dislipidemias, o sobrepeso e a 

obesidade, evidenciando a emergência de doenças crônicas não-degenerativas, após 

assentamento, reflexo da migração forçada, associada ao manejo da alimentação de baixa 

qualidade e custo, como estratégia de enfrentamento e de sustento, na nova realidade em 

que estão inseridos (NIDZVETSKA e Col., 2017; MISHORI,ALEINIKOFF, DAVIS, 

2015).  

 Na quarta categoria, os estudos apontam que, em países nos quais a insegurança 

alimentar e nutricional de refugiados se encontra como prioridade na saúde pública, 

existem estratégias para redução desta condição, com a suplementação, fortificação de 

alimentos, ou ainda com novas ferramentas e estratégias de ensino, sobre alimentação e 

nutrição. Considerando que a má nutrição tem estreita relação com o surgimento de 

doenças crônicas (MISHORI, ALEINIKOFF, DAVIS, 2015), ferramentas de prevenção 

e promoção de saúde são indispensáveis, para utilização em populações passíveis de 
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insegurança alimentar. Nos campos de refugiados, a capacitação destes, como 

multiplicadores de informação, é uma estratégia que pode estabelecer conhecimento com 

vínculo, do mesmo modo que a fortificação de alimentos. Já a suplementação de 

micronutrientes é estratégia mais centrada em populações predisponentes ao risco: 

gestantes, idosos e crianças, porém ainda não aplicadas a toda a população dos campos 

de concentração (KORFMACHER, GEORGE, 2012; TONDEUR e Col., 2016).  

 A segurança alimentar é suportada por quatro dimensões: a disponibilidade de 

alimentos, o acesso, a utilização e a estabilidade. Cada dimensão contempla as 

necessidades para o alcance de uma alimentação segura, adequada e necessária 

(VASCONCELLOS e MOURA, 2018). Além disso, a segurança alimentar também 

contempla o respeito, a diversidade e a cultura. Quando uma das dimensões é 

comprometida, na trajetória da vida, instaura-se o estado de insegurança alimentar e 

nutricional, com riscos nutricionais. Logo, a insegurança alimentar é a principal 

consequência da imigração internacional, forçada na alimentação de refugiados, e deste 

modo, a temática se justifica intensamente relevante, para condução desta pesquisa. 

 No entanto, as indagações acerca das lacunas encontradas na revisão anterior, 

despontaram, com a necessidade de também aprofundar a segurança alimentar das 

mulheres refugiadas, sob a perspectiva do aleitamento materno e a perspectiva do acesso 

a serviços de saúde. Assim, a pesquisadora  também desenvolveu mais dois estudos de 

revisão de literatura: “A prática do aleitamento materno no refúgio: uma Scoping Review” 

e “Acesso aos Serviços de Saúde pela mulher refugiada: uma Scoping Review”, ambos 

em fase de submissão e avaliação em periódicos e, por este motivo, apresentados a seguir, 

em síntese da essência de ambos, como justificativa da relevância da presente pesquisa. 

 É importante lembrar que este segundo estudo de revisão da  literatura apresentou 

interesse particular, pela prática do aleitamento materno, que também é compreendido 

como uma prática segura, nutritiva e acessível, que também se relaciona ao estado de 

segurança alimentar e nutricional. Logo realizou-se a questão de revisão, elaborada a 

partir da mnemônica PCC, que foi: “A migração internacional forçada altera a prática 

do aleitamento materno em mulheres refugiadas?” 

Foram realizadas buscas nas bases de dados: Centro Latino-americano e do Caribe 

de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), U.S. National Library of Medicine 

(MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Base de dados em 

Enfermagem (BDEFN), Scopus, U. S. National Institutes of Health (PubMed Central). O 

período de realização de buscas compreendeu o intervalo de dezembro de 2018 a março 
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de 2019. Foram utilizados os descritores selecionados nas bases: DeCS (descritores em 

Ciências da Saúde) e MESH (Medical Subject Heading). Os descritores foram: “Migração 

Humana”; “Refugiados”; “Nutrição do Lactente” e “Aleitamento Materno”.  

Como estratégia de busca, os descritores foram combinados, utilizando o operador 

booleano “AND” e limitando-se a publicações que abordassem os aspectos culturais, 

sociais, econômicos, políticos e ideológicos do aleitamento materno, no reassentamento, 

que respondessem à questão do estudo e que estivessem publicadas nos idiomas inglês, 

ou espanhol ou português, na íntegra, no período de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro 

de 2018. Na base de dados MEDLINE, o descritor “Nutrição do lactente” foi utilizado 

como “Infant food”. Os descritores foram combinados dos seguintes modos: “Migração 

Humana AND Aleitamento Materno”; “Migração Humana AND Nutrição do Lactente”; 

“Refugiados AND Aleitamento Materno” e “Refugiados AND Nutrição do Lactente”.   

 Ainda que seja possível a inclusão de Teses, Dissertações e outros tipos de 

publicações, como fontes de informação à revisão, no caso da revisão do tipo Scoping 

Review, também se optou por incluir somente artigos primários e secundários publicados. 

As buscas nas bases de dados exibiram 916 estudos, que após a seleção, considerou 8 

estudos para a revisão e análise temática, em que emergiram as seguintes categorias 

temáticas: conhecimento versus prática do aleitamento materno; tendências culturais e 

religiosas; barreiras à prática do aleitamento materno no reassentamento; atuação dos 

serviços de saúde. Destaca-se que as buscas na literatura não apresentaram estudos 

conduzidos no Brasil, com a população refugiada. 

 O aleitamento materno é caracterizado pela oferta de alimento seguro, íntegro, de 

alta qualidade e acessível em qualquer momento ou circunstância. Deste modo, é um ato 

que beneficia a segurança alimentar e nutricional de crianças de 0 a 2 anos de vida, ou 

mais, a depender do tempo de manutenção desta prática. Na população refugiada, em 

especial as mulheres e seus bebês, a prática do aleitamento materno pode apresentar 

reflexos, quando do processo migratório forçado.  

  Na primeira categoria, os estudos sugerem que apesar de reconhecer todos os 

benefícios da prática do aleitamento materno exclusivo, e de forma complementar, e as 

atitudes a favor desta prática, após a migração forçada, as taxas de aleitamento materno, 

exclusivo, encontravam-se baixas, quando comparadas às taxas encontradas nos países 

de origem (JINO  e col., 2013). No entanto, quando no assentamento, há promoção da 

educação, há apoio e suporte à prática, as evidências de maior adesão ao aleitamento 

materno surgem, como demonstrado em Gana, onde refugiadas da Libéria apresentaram 
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maiores taxas de adesão à prática do que as mulheres nativas (WOLDEGHEBRIEL e col., 

2017). O que se traduz na necessidade constante da promoção, do apoio e da proteção ao 

aleitamento materno em toda a população. 

 Na segunda categoria, a cultura, as tradições, e inclusive a religião, também 

apresentam reflexos na prática do aleitamento materno. Percebe-se, nos estudos, o 

costume de introdução precoce de alimentos, em populações fiéis à religião Islâmica. 

Posto que apontam para o respeito às tradições religiosas, que encorajam ao aleitamento 

materno até os 2 anos de vida da criança, também apresentam crenças de que a prática de 

oferecer infusões herbais seja preventivo ao surgimento de cólicas no bebê, e a crença de 

que, previamente, ao aleitamento materno, deve-se oferecer o sabor doce ao recém-

nascido, como primeiro sabor experienciado na vida (JESSRI e col., 2013; JESSRI e col., 

2015), deste modo, desnotando que o aleitamento materno exclusivo não é prática comum 

nessa população, e ainda contradizendo as recomendações internacionais quanto ao 

aleitamento materno exclusivo e complementar.  

Apesar do reconhecimento dos benefícios, qualidades e importância do 

aleitamento materno, a prática não se atém ao conhecimento, revelando a necessidade de 

fortalecer a promoção, e a proteção ao aleitamento materno com as refugiadas, que 

praticam a introdução alimentar de forma precoce. E em situações de crises humanitárias, 

há amenidades de recursos, dificuldades de acesso aos processos institucionais e políticas 

direcionadas à população, que podem marcar uma maior vulnerabilidade, em especial da 

população infantil, com fragilidade na alimentação, principalmente, quando não contam 

com suporte familiar de mulheres mais experientes, como sogra, mãe, ou outros parentes 

próximos, que encorajam a prática (JESSRI e col., 2015).  

A migração internacional forçada também pode significar a menor prática do 

aleitamento materno, quando das crenças de que no assentamento, o trabalho, as altas 

demandas domésticas e a alimentação materna inadequada somam-se à possibilidade de 

aquisição de fórmulas infantis e são motivações que as fazem optar por não amamentar 

ao peito (JESSRI e col., 2013; GALLEGOS e col., 2015; HUFTON e col., 2016). No 

entanto, as refugiadas reconhecem que o acesso a fórmulas infantis é uma estratégia 

viável, financeiramente, no refúgio, e não possível no país de origem.  

 Na terceira categoria, nota-se a presença de barreiras ao aleitamento materno, a 

falta de apoio, promoção e prevenção da sociedade em países de assentamento, como 

Canadá e Austrália (GALLEGOS e col., 2015; JESSRI e col., 2015). Nestes, há a crença 

de que amamentar ao seio é uma prática primitiva e ultrapassada, e assim o aleitamento 



35 

materno, em público, é constrangedor, principalmente, para refugiadas islâmicas, que não 

possuem locais específicos para isto, em especial nos locais de trabalho. Além do mais, 

em países como a Austrália, as refugiadas compreendem que o aleitamento materno seja 

opcional, na falta de recursos materiais e financeiros, uma vez que se deparam com ampla 

gama de produtos para alimentação infantil, e também priorizam aceitar a cultura local, 

fugindo do estigma do aleitamento materno como ato primitivo e desconfortante, em 

público (GALLEGOS e col., 2015).  

Na quarta categoria, os estudos sugerem que em países como a Inglaterra, a 

promoção e o apoio ao aleitamento materno é percebido pelas refugiadas de forma 

contraditória, na orientação dos profissionais de saúde, que orientam a prática do 

aleitamento com fórmula para refugiadas que chegam ao assentamento com cansaço, 

receios, ou que já são influenciadas por outras residentes no país, mesmo  que estas 

reconheçam o valor da prática do aleitamento materno (HUFTON e col., 2016), o que 

denota mais uma dificuldade à adesão e fragilidade nos serviços de saúde, que não seguem 

as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ainda são apresentados, no estudo, 

os impasses na compreensão do idioma das refugiadas, já que os centros de saúde não 

apresentam materiais nem profissionais fluentes nos idiomas das refugiadas 

(GALLEGOS e col., 2015; JESSRI e col., 2015). Deste modo, o que se apresenta é o 

menor vínculo entre refugiadas e profissionais de saúde, o que corrobora para o hiato 

entre a promoção do aleitamento materno, a proteção e o suporte pelos profissionais de 

saúde. 

Isto posto, identificam-se a complexa influência de culturas e ideologias locais, 

da religião, das barreiras impositivas no reassentamento, que justificam a pesquisa que 

também conduziu a reflexões, a respeito da segurança alimentar e nutricional e o acesso 

da mulher refugiada aos serviços de saúde, o que se torna importante, ao alcance da 

segurança alimentar e nutricional. 

 Para tal, realizamos um terceiro estudo de revisão da literatura, com enfoque no 

acesso da população feminina refugiada aos serviços de saúde. Também uma Scoping 

Review cuja questão norteadora foi: “Como ocorre o acesso à assistência à saúde da 

mulher no refúgio?”. 

 As buscas foram realizadas nas bases de dados: Portal Periódicos Capes, 

Biblioteca Virtual em Saúde, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde), Scopus, SciELO (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e The Cochrane Library. A 
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delimitação temporal nas buscas compreende estudos publicados entre 01 de janeiro de 

2017 a 29 de fevereiro de 2020, e  foram realizadas de abril de 2020 a maio de 2020, 

utilizando os seguintes descritores, em língua portuguesa e língua inglesa: “Refugiados”, 

“Saúde da mulher”, “Serviços de saúde” e “Acesso”. Os descritores foram combinados, 

a fim de encontrar estudos primários e secundários que abordassem o acesso das mulheres 

refugiadas à assistência à saúde. Logo, foram assim combinados: “Refugiados AND 

Serviços de Saúde”; “Refugiados AND Saúde da mulher”; “Refugiados AND Acesso 

AND Serviços de Saúde”. 

Obteve-se 1285 artigos nas buscas, os quais, após a fase de seleção, perfizeram o 

total de 6 estudos na revisão. No que se refere ao ano de publicação dos estudos, 2 foram 

publicados no ano de 2017, 1 em 2018 e 3 em 2019. Os estudos selecionados foram 

conduzidos nos seguintes países: 1 no Canadá, 1 nos Estados Unidos, 1 na Áustria, 1 na 

Coreia do Sul, 1 na Turquia e 1 em Uganda, conforme exposto no quadro 2.  

 

Autoria Ano de 

Publicação 

País onde foi 

conduzido 

População do 

estudo 

Acesso aos Serviços de 

Saúde 

Kim et al 2017 Coreia do Sul 05 refugiadas 

africanas 

- centros de saúde 

materno-infantil 

distantes; 

- o seguro nacional de 

saúde só cobre as 

refugiadas após o status 

de refugiadas, ou 

obtenção de visto 

humanitário; 

- instabilidade social, 

associada ao baixo status 

econômico, e dificuldade 

de obter seguro saúde, 

incompreensão do 

idioma; diversidade 

cultural e suporte social 

insuficientes, no início do 

assentamento, são fatores 

que limitam o acesso a 

serviços de saúde; 
Floyd et al 2017 Canadá 08 refugiadas 

africanas 

- grandes distâncias dos 

centros de saúde, 

demandando tempo e uso 

de múltiplos transportes 

com alto custo; 
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- centros de saúde 

funcionam somente em 

horário comercial; 

- incompreensão do 

idioma, preconceito e 

rejeição dos centros de 

saúde; 
Torun et al 2018 Turquia 101 refugiadas 

sírias 

- registro junto às 

autoridades permite 

acesso aos serviços de 

saúde; 

- 80,2% estavam 

registradas, e 49,6%, não 

sabiam do direito de livre 

acesso aos serviços de 

saúde; 

-insatisfação na 

complexidade para 

agendamento e nas 

longas filas de espera; 

-incompreensão do 

idioma e desconfiança 

dos profissionais de 

saúde; 
Ivanova et al 2019 Uganda 260 refugiadas 

adolescentes 

- 68,8% das entrevistadas 

nunca havia visitado uma 

unidade de saúde no 

assentamento; 

- destrato dos 

profissionais de saúde, 

falta de privacidade e 

críticas recebidas; 
Ahad et al 2019 Estados 

Unidos 
84 refugiadas 

africanas 

- refugiadas foram menos 

predispostas a terem 

seguro saúde; 

- ter seguro de saúde 

privado proporcionou 

redução das barreiras, em 

relação aos que 

utilizavam plano de 

saúde do governo, e 

àqueles que não tinham 

seguro saúde; 
Kohlenberger 

et al 

2019 Áustria 515 refugiados 

(73 mulheres) 

-4 em cada 10 refugiadas 

reportaram não receber 

os cuidados de saúde 

necessários; 

- longo tempo de espera 

para consultas, segundo 

reportaram 23% das 
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de diversas 

nacionalidades 

mulheres, longa lista de 

espera para receber o 

tratamento, para 19% das 

mulheres; 

-21% a 22% dos 

entrevistados referiram 

deixar os problemas 

médicos sem tratamento. 

Quadro 2. Características dos estudos da revisão de escopo. 

 

 A revisão apresentou a existência de desigualdades de acesso à saúde por 

refugiadas, em todos os estudos. Esta desigualdade foi devida ao distanciamento das 

refugiadas, em relação aos centros de saúde, como resultado de carências econômicas 

(KIM e col., 2017; KOHLENBERGER e col., 2019), preconceito quando do uso dos 

serviços, distrato (IVANOVA e col.., 2019) e rejeição (FLOYD e col., 2017) nos centros 

de  saúde, incompreensão linguística e falta de intérprete, longas distâncias e percursos 

para chegar aos centros de saúde (FLOYD e col., 2017; KIM e col., 2017), 

desconhecimento do direito de acesso (TORUN e col., 2018) e até mesmo a falta de 

cobertura, mesmo que básica, do sistema de saúde (AHAD e col., 2019). Todos esses 

fatores denotando o risco a agravos à saúde das refugiadas, quando do processo 

migracional forçado, e corroborando as justificativas da presente pesquisa. 

  

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 Quanto às contribuições do estudo, espera-se que o estudo ocasione: 

 - ampliação da bibliografia referente à segurança alimentar e nutricional de 

refugiados;  

 - ampliação do conhecimento na área de Nutrição, Segurança Alimentar e 

Nutricional, possibilitando identificar as diversas estratégias de alimentação empregadas 

pelas mulheres refugiadas; 

 - a criação de perspectivas, para fundamentar novas políticas nacionais e 

internacionais, voltadas para garantias dos Direitos Humanos, a alimentação e a 

Segurança Alimentar e Nutricional de populações que sofrem com o deslocamento 

forçado (migração forçada); 

 - maior aproximação entre a pesquisa científica de qualidade, nos serviços de 

saúde, no que diz respeito ao Direito Humano a Alimentação e à política de Segurança 

Alimentar e Nutricional; 
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 - ênfase dada junto ao corpo discente das escolas de formação de profissionais de 

saúde, no sentido de que sejam valorizadas as práticas nutricionais e alimentares, e que 

compreendido, na perspectiva dos refugiados, o impacto das crenças e valores 

alimentares, inclusive as que são absorvidas quando em situação de refúgio, e a 

vulnerabilidade a que são acometidos. 

 É interessante ressaltar que a pesquisa será realizada no Estado do Rio de Janeiro 

(Brasil), um destino que recebe refugiados, com estruturas para recepção e acolhimento, 

e desta maneira esta pesquisa permitirá descrever como a migração internacional forçada 

(involuntária) se reflete na alimentação, na nutrição e em relações sociais, a partir dos 

relatos de mulheres refugiadas. 

 A viabilidade técnica e científica da pesquisa proposta está vinculada ao Grupo 

de Pesquisa Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa (EEACC) – Universidade Federal Fluminense (UFF), com a 

inserção da temática nos debates de estudos acerca da saúde de mulheres refugiadas,  com 

o intuito de identificar os valores culturais relativos à alimentação e nutrição da mulher 

refugiada. 

 O impacto profissional dos resultados a serem obtidos está relacionado à 

compreensão da relação da migração internacional forçada, e de novas culturas acerca da 

alimentação e nutrição de refugiadas, e à proposta de mudança no paradigma de 

atendimento nutricional à população que acessa os serviços de saúde através da rede 

básica de saúde, que ainda se mostra uma proposta pontual,  sem suporte, promoção e 

feedback à efetiva mudança de comportamento alimentar. 

 

1.6 RELEVÂNCIA 

 Em consequência do alto número de refugiados que adentram ao Brasil, desde a 

eclosão da crise na Venezuela, concomitante aos intensos movimentos migratórios, 

desencadeados anteriormente, pelas crises na América Central, África e Oriente Médio 

(UNHCR, 2017), estudos como este são relevantes, para a discussão sobre a migração 

internacional forçada e seus reflexos sobre alimentação, nutrição e relações sociais da 

mulher refugiada, bem como para apresentar novas propostas, medidas de intervenção 

que possibilitem a melhoria dos direitos dos refugiados ao acesso à alimentação de 

qualidade e promoção da saúde. 

 No processo de migração internacional forçada, no contexto de crises 

internacionais, as novas culturas apresentadas podem impactar, principalmente, quando 
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se encontram barreiras, como o desemprego, o comprometimento da renda, dificuldades 

de comunicação, e a falta de acesso a alimentos seguros e de qualidade. Deste modo, é 

importante enfatizar que a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional ainda apresenta 

lacunas quanto às questões dos refugiados.  

 Anualmente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) publica uma edição do Global Trends Forced Displacement, no dia 19 de 

junho, apresentando as tendências de crescimento relativas à população que foi forçada à 

migração humana. Na publicação de 2016, o alcance da população se encontrava em torno 

de 65,6 milhões, dos quais, 22,5 milhões de refugiados e 10,3 milhões de novos, forçados 

ao deslocamento, ou seja, a sair de seus locais de residência, devido a conflitos ou a 

perseguições, e considerando que existiam, na época, 2.8 milhões de solicitantes de 

refúgio. Ainda segundo a publicação supracitada, no Brasil, 9.689 pessoas, de diversas 

nacionalidades, obtiveram o status de refugiados (UNHCR, 2017).  

Em 2017, a publicação apresentou os novos números do refúgio, demonstrando o 

crescimento para 68,5 milhões de deslocados, forçadamente, aos quais 25,4 milhões de 

refugiados e 16,2 milhões de novos forçados ao deslocamento (UNHCR, 2018).  No ano 

de 2018, o quantitativo de deslocamento forçado alcançava 70,8 milhões de pessoas, 

considerando 13,6 milhões de novos deslocamentos forçados, e 81.300 novos pedidos de 

refúgio em países de assentamento (UNHC, 2018).  

Já a última publicação referente ao ano de 2019, apresentava o censo de 79,5 

milhões de migrantes forçados, ao redor do planeta, considerando 20,4 milhões de 

refugiados e destes, 3.6 milhões de refugiados venezuelanos, deslocados, forçosamente 

(UNHC, 2019), o que representa, no contexto da alimentação, a possibilidade de que mais 

famílias possam estar sob risco de enfrentar o estado de insegurança nutricional, tornando 

o estudo, portanto, de grande relevância, a longo prazo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-

METODOLÓGICO 
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 Para explicar o referencial teórico-metodológico, é necessário que se remonte ao 

autor Daniel Bertaux, reconhecido pela comunidade científica como o “pai” do método 

História de Vida3 e sua história de vida. Apesar de notadamente, reconhecido, sociólogo 

nascido na França em 1939, sua profissão nem sempre foi a Sociologia, com os estudos 

das sociedades e seus fatos sociais. Antes de tudo, Bertaux se graduou engenheiro, e 

paralelamente aos seus trabalhos, iniciou o estudo da Sociologia, após ser inspirado pela 

leitura do livro: Os filhos de Sanches 4. Esta obra seria o ponto de descoberta entre seus 

ideais metodológicos de pesquisa. Bertaux se viu imbricado em uma mudança de curso 

de ação em sua vida profissional, e por este motivo, ingressou no Centro Nacional de 

Pesquisa Social, com o propósito de se dedicar ao estudo da mobilidade social. No 

entanto, neste, os métodos de pesquisa social ainda se voltavam para a abordagem 

quantitativa e para estudo dos fatos sociais. Assim, ao passo que conduziu estudos 

socioestatísticos, também se dedicou a um estudo, de forma extraoficial, utilizando-se do 

método história de vida para tal (BERTAUX, 2014).  

 Este estudo extraoficial, em particular, seria o início das descobertas de Bertaux, 

e que revelaria através das relações sociais em torno da produção de um alimento da 

cultura francesa, o pão artesanal, em que a sociedade francesa ainda se estruturava por 

rígidas relações de classes. Esta descoberta trouxe à tona mais indagações, e foi o ponto 

de partida para estudar, em profundidade, as relações de produção e de classes. Apesar 

do entusiasmo com os resultados, durante o percurso de sua pesquisa, Bertaux viu-se no 

dilema da falta de familiaridade com seu objeto social, pois seu conhecimento limitava-

se às estatísticas relacionadas à produção artesanal versus a industrial, bem como as 

estatísticas empregatícias do setor. E deste modo, suas primeiras tentativas de entrevistar 

padeiros falharam. A estas falhas, ele atribui a ingenuidade em se apresentar como 

pesquisador sociólogo e funcionário de uma empresa estatal, o que significava, para os 

indivíduos entrevistados, sinônimo de fiscalização, e por este motivo, negavam-se a ser 

entrevistados (BERTAUX, 2014). 

 
3
 Antes de 2012, o Método era conhecido como História de Vida. No entanto, a partir de 2012, Daniel 

Bertaux orientou que o método passasse a ser denominado Narrativas de Vida, para evitar confusão 

entre Life history e Life stories. Esta distinção se deu na tradução para o Português, assim nos países 

de língua inglesa, o método é denominado life stories, já em países de língua francesa é denominado 

recie de vie, e na língua espanhol, relatos de vida. 
4
 Livro de Oscar Lewis, descrito por Bertaux, como o responsável pela mudança em sua vida 

profissional. O livro apresenta a história de vida de cada membro de uma família de classe baixa 

mexicana, que vivia numa casa de uma única divisa, sob a perspectiva de cada membro. Para o autor, 

a utilização do método biográfico, sob a perspectiva de cada entrevistado, pode aprofundar a vida da 

família, a partir das próprias palavras de cada um. 
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 Após diversas tentativas iniciais de entrevistar os padeiros, Bertaux decidiu 

reiniciar, entrevistando padeiros já aposentados, que encontrava nas dependências de 

sedes sindicais. Logo, o êxito de suas entrevistas seria propagado entre a classe, e suas 

entrevistas passariam a ser aceitas pelos profissionais ainda em atuação, alcançando, ao 

final de sua empreitada, um total de 80 narrativas de vida (BERTAUX, 2014). Após o 

emprego do método História de Vida, Bertaux seria reconhecido, mundialmente, como o 

“Pai do método História de Vida” após a publicação de seu relatório de pesquisa5. No 

entanto, é conveniente salientar que o método nascera muito antes das pesquisas serem 

realizadas. No ano de 1920, professores de Sociologia, conhecidos membros da Escola 

de Chicago – William I. Thomas, Florian Znaniecki, Robert E. Park, Louis Wirth, Ernest 

Burgess, Everette Hughes e Robert McKenzie – à época, introduziam métodos 

compreensivos para  realizar pesquisas sociológicas, como o Método História de Vida, 

introduzido pelos precursores Thomas e Znaniecki, e outros métodos biográficos 

(SANTOS, SPÍNDOLA, 2003).  

 Após sua pesquisa extraoficial, Daniel Bertaux desenvolveu enorme empatia pelo 

método que demonstraria um importante achado, a organização de uma classe francesa, 

em relação à produção de um alimento, tipicamente, francês. Estes achados corroborariam 

para maior visibilidade do método, e novos estudos, inclusive do próprio autor6, 

demonstrando a existência de objetos sociais categorizados, de acordo com o mundo 

social ao qual pertenciam, para compreensão das suas subculturas, conforme figura 

abaixo elaborada pela autora. Deste modo, os objetos sociais centram-se em atividades 

profissionais, meios/processos situacionais, e em trajetórias sociais (mobilidades de 

classes). Para Bertaux (2014), a história de vida é antes de tudo, “um instrumento de 

observação de curso de ação”, ou seja, é a partir da história de vida que é possível 

compreender as lógicas internas de funcionamento de um setor/situação/classe de uma 

sociedade. (BERTAUX, 2010; BERTAUX 2014). 

 
5
 O relatório de pesquisa de Daniel Bertaux, publicado em 1980, está disponivel no site: <www.daniel-

bertaux.com> . Deste derivaram os artigos em parceria com  Isabelle Bertaux-Wiame “ Artisan bakery 

in France” (1981) e “Mistérios da baguete” (1984). 
6
  Daniel Bertaux publica, aproximadamente, 48 artigos, dos quais 41 são sobre pesquisas onde 

foram desenvolvidos métodos biográficos. É considerável a defesa que o autor demonstra sobre a utilização 

do método História de Vida em seu artigo “A vingança do curso de ação contra a ilusão cientificista” (2014) 

em resposta às duras críticas realizadas por Bourdieu (2003), ao método.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Park
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Wirth
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Burgess&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Burgess&action=edit&redlink=1
http://www.daniel-bertaux.com/
http://www.daniel-bertaux.com/
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Figura 1. Objetos Sociais, segundo Daniel Bertaux. Elaborado pela autora. 

  É importante destacar a mudança no curso de ação na própria história de vida de 

Bertaux, quando o próprio autor se refere a seu encontro com o mundo social, quando sua 

realidade era limitada à área de formação inicial, a engenharia, área em que, 

caracteristicamente, o pensamento baseia-se na hipótese, com confirmação e validação 

dos resultados de pesquisa, utilizando cálculos para se apoiar. Outro contraponto na 

trajetória da vida do autor foi o interesse em ampliar seus conhecimentos sobre a 

organização de classes sociais, a partir de um alimento da cultura, o pão. 

 Assim como Daniel Bertaux se apropriou de um alimento, para compreender o 

fato social, a estruturação de classes, esta tese buscará compreender a segurança alimentar 

e nutricional em um mundo social muito peculiar, o refúgio, a partir do relato de mulheres 

que se encontram nesta situação, sobre a alimentação. Deste modo, a situação de refúgio 

demonstra que estamos diante de um objeto social situacional: o refúgio.   

 Também é de se notar que a presente autora não é uma socióloga, é nutricionista 

habilitada que, inspirada pela obra de Bertaux, Narrativas de Vida – A Pesquisa e Seus 

Métodos, percebeu a necessidade de compreender a segurança alimentar e nutricional no 

mundo social das mulheres refugiadas, sob a perspectiva das próprias, com relatos sobre 

a alimentação. O estudo se limitará à voz da mulher refugiada, não por se tratar de uma 

aproximação de gênero com a autora, mas pelo reconhecimento do papel da mulher nos 

cuidados com a alimentação, e sua influência na educação alimentar dos seus, da mesma 

forma que descrito pela autora, na motivação para a condução deste estudo. Como 

também descrito no estudo de De Sousa e Guedes (2016), no qual fica evidente que, 

mesmo com a entrada da mulher no mercado de trabalho, esta ainda acumula as funções 
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laborais no lar, uma vez que à função de cuidados, com as tarefas domésticas, somam-se 

as tarefas do trabalho empregatício. 

 Apesar de compreender que a Ciência da Nutrição é uma ciência recente7, e que 

os estudos nesta Ciência ainda são muito voltados para a prática clínica, sob a perspectiva 

das inovações e funcionalidade dos alimentos, prevenção de distúrbios da modernidade, 

como a obesidade e a síndrome metabólica, também se reconhece a necessidade de 

ampliar os estudos de abordagem qualitativa, para compreender muito além do alimento 

e de suas propriedades,  nesta tese em particular, os fatos sociais,  como mulheres 

refugiadas se estruturam em torno da alimentação, a partir de suas próprias narrativas.  

 Ademais, é imprescindível que se esclareça que o estudo é realizado sob a 

perspectiva da mulher refugiada, em torno de uma prática comum a todos os seres 

humanos, a alimentação. A partir da multiplicidade de relatos sobre a alimentação de 

mulheres refugiadas, abre-se a possibilidade de observar a segurança alimentar e 

nutricional, nesta população assentada no Brasil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7
 O primeiro curso de graduação em Nutrição no Brasil foi criado em 1939, na Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. A profissão foi regulamentada somente em 1967, pela Lei nº 

5.276 de 24 de abril de 1967.  
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3. REFERENCIAL CONCEITUAL 
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3.1 MUNDO SOCIAL DO REFÚGIO 

 

 Na conjuntura de crises humanitárias que assolam o globo desde 2011, com a 

guerra da Síria e as consequentes migrações populacionais, é notável que estas populações 

foram obrigadas a fugir das crises, para se abrigar em locais “seguros”, em especial, países 

nas imediações fronteiriças, e para países europeus. Deste processo emergente de 

migração, surgiram diversas indagações, quanto ao acolhimento e amparo, com destaque 

para os cuidados com a saúde da população em situação de refúgio (MARTIN, 

GOLDBERG, SILVEIRA, 2018).  

 Para compreender melhor o mundo social do refúgio, é preciso compreender como 

indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade tornam-se refugiados. A 

Organização das Nações Unidas designa refugiado, todo indivíduo forçado ao 

deslocamento para fora de seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição, 

relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política. 

Também se designam como refugiados, os indivíduos forçados ao deslocamento, devido 

a conflitos armados, violência generalizada, ou a graves violações dos direitos humanos 

(ACNUR, 2019). Logo, são indivíduos que não escolheram sair de seu país de origem, 

mas foram forçados, pelas circunstâncias, e não possuindo proteção, em seus respectivos 

países de origem, ou seja, seus direitos humanos e a proteção não lhes são mais 

assegurados, encontram-se, assim, em situação de muita vulnerabilidade. 

 É importante que se esclareça que refúgio, migração e asilo são três situações 

distintas. Durante o processo de migração, os indivíduos possuem o desejo de migrar, 

para se estabelecer com residência, em outro país, por diversas motivações, como a 

econômica e a social, sendo-lhes facultado o retorno ao país de origem, que continua a 

oferecer proteção e segurança aos seus indivíduos. Já o asilo político, além de regido na 

legislação brasileira pelo Decreto nº 9.199 de 20 de novembro de 2017, é um ato 

discricionário do estado, sendo concedido aos indivíduos “...perseguidos em um Estado 

por suas crenças, opiniões e filiação política ou por atos que possam ser considerados 

delitos políticos...”  (BRASIL, 2017). Como ato administrativo discricionário, é da 

competência do Presidente da República a decisão sobre o pedido de asilo político, no 

entanto, para tal, é necessário que os indivíduos em tal situação realizem sua solicitação 

em qualquer unidade territorial brasileira, seja em solo brasileiro (asilo territorial) ou no 

exterior (asilo diplomático). No refúgio, além de envolver a situação de deslocamento 
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forçado e a vulnerabilidade, a solicitação só é realizada em território nacional, em uma 

unidade da Polícia Federal (ACNUR, 2019), sendo, portanto, necessário transpassar a 

fronteira geográfica para a situação se caracterizar. 

 A travessia de fronteiras precisa ser compreendida como uma medida extrema, 

para proteção e garantia da integridade da população que se submete a esta condição, por 

não existirem possibilidades de coexistência com a realidade do país de origem, e também 

uma situação de alto risco e desespero, já que é possível processar-se, não somente por 

fronteiras terrestres, com longos percursos percorridos a pé, mas também por fronteiras 

marítimas, com embarcações improvisadas e lotação acima do ideal. Além disso, 

transpassar fronteiras nem sempre é sinônimo de findar com as fragilidades e 

vulnerabilidade a que estavam sujeitos. Em situações em que enormes aglomerados 

populacionais atravessam as fronteiras, também ocorrem acolhimentos em abrigos, 

barracas, acampamentos provisórios, uma consequência da incapacidade do país de 

assentamento de suprir as expectativas de recomeço, em estruturas sólidas, desde a 

chegada, e também o reflexo da migração forçada, e de medidas extremas para alcançar 

um porto seguro.  

 É importante lembrar que a depender do país, ou região do país de acolhimento 

para onde os refugiados migram forçosamente, as condições iniciais podem também ser 

precárias, com falta de alimento, recursos financeiros e necessidade de se alojar em 

abrigos improvisados, como barracas em campos de refugiados. Em alguns territórios, 

como o Líbano e a Argélia (PARKINSON, BEHROUZAN, 2015; CORTÉS. 

SOTOMAYOR, 2016; UNHCH, 2017), a realidade do refúgio em campos é mais comum, 

pelas políticas locais de restrição à população refugiada, tornando mais dificultoso o 

acesso a alimentos, trabalho, renda e documentação legal, como inclusive, o isolamento 

nos abrigos e deste modo, acentuação da pobreza e da fome.  

 Além das dificuldades pertinentes ao refúgio, em alguns países, como é o caso da 

Austrália, ainda há tênues relações com a migração forçada, ou seja, o refúgio. Apesar de 

signatária da Convenção de 19518, ainda apresenta restrições à chegada e acolhimento 

aos refugiados, com o encaminhamento, segundo a política do país, para centros de 

retenção provisórios, na Ilha Christmas e na Ilha Manu, até a concessão de refúgio. Nestes 

centros, localizados, geograficamente, a distâncias superiores a 200 km das principais 

 
8
  Referente à Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados adotada em 28 de Julho de 1951. 
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capitais da Austrália, a espera pela concessão de refúgio pode durar bem mais do que 12 

meses.  

 Embora a política do governo australiano se justifique, com a criação de centros 

para triagens dos solicitantes de refúgio, e que estes sejam mantidos pelo governo, 

provendo alimentação, saúde e educação, a distância e o isolamento camuflam a verdade 

por trás das fachadas, que é inibir a migração forçada para este destino. Vários autores 

como Nethery e Holman (2016) Balint (2019) apontam para a violação dos direitos 

humanos em centros de retenção australianos, o que se dá também pela invisibilidade 

desta população e das condições que lhe são impostas, ou seja, pela  política local de reter 

refugiados em confinamentos, isolados em ilhas do território australiano, distantes, e que 

impossibilitem a percepção dos danos físicos, psicológicos e sociais causados. 

 No Brasil, o refúgio de sírios e angolanos, que ocorria desde 2011, foi superado 

pela alta demanda de refugiados venezuelanos, a partir de 2015 (ACNUR, 2017), como 

reflexo da grave crise econômica, social e política, do governo Nicolás Maduro, na 

Venezuela (VASCONCELOS, 2018). Pela fronteira Norte do Brasil, adentram, entre 

Santa Elena de Uairén (Sul da Venezuela) e Pacaraima (Brasil), por via terrestre, e de 

forma expressiva. No entanto, a precária infraestrutura do Estado de Roraima, em especial 

da cidade de Pacaraima, e da capital Boa Vista, em absorver refugiados em grandes 

proporções, propiciou diversas crises entre os Governos Federal, Municipal e Estadual, 

no período de 2016 a 2018, durante o governo do Presidente Michel Temer, com diversas 

solicitações de fechamento da fronteira brasileira, pelo governo estadual de Roraima, e 

manifestações da população local, contrários e queixosos da presença de numerosos 

refugiados, aumento da criminalidade, e conflitos.  

 Já no início de 2019, o recém-empossado Presidente Jair Bolsonaro, também 

enfrentou a crise de refugiados venezuelanos, com o fechamento da fronteira pelo lado 

venezuelano. Uma medida como resposta à cooperação entre países e ajuda humanitária 

brasileira, foi o envio de caminhões repletos de alimentos para abastecer a população 

venezuelana, sujeita à fome. Deste modo, a fronteira entre os países, além de permanecer 

fechada entre fevereiro e maio de 2019, cerca de 75 dias, ainda criou instabilidades 

políticas entre ambos os países, com prejuízo para os desassistidos, na Venezuela.  

 Em que pesem as frágeis relações políticas entre Brasil e Venezuela, ainda não se 

tenciona ampliar a lente e enfatizar a política brasileira, quanto aos refugiados 

venezuelanos, neste capítulo, e sim ampliar a lente para compreensão da construção da 

situação de refúgio, ocorrida no Brasil desde 2011. É digno de nota que se atente para o 
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fato de que a crise, na Venezuela, só impulsionou de forma expressiva a migração, quando 

alcançou o colapso da capacidade em assegurar a mínima alimentação à população, como 

resultado do agravamento da economia, também como cita Vasconcelos (2018), a dieta 

á la Maduro9. Assim, tanto a miséria como a fome, foram as engrenagens do desespero e 

da necessidade de migrar para países onde se conseguisse estabelecer a alimentação 

mínima, como os países da fronteira Sul: Brasil e Colômbia.  

 O despreparo do Brasil para absorver a numerosa população de refugiados que 

adentrava a fronteira Norte, além de denotar as péssimas estruturas da região, com 

consequente aumento da fragilidade e vulnerabilidade das famílias venezuelanas, que se 

abrigavam em locais públicos, como praças e calçadas, buscando obter renda com as 

possibilidades existentes no comércio informal, e solicitando ajuda a transeuntes 

(VASCONCELOS, 2018), também clamaram por medidas emergenciais, pelas três 

esferas governamentais. 

  Logo, medidas provisórias e decretos foram promulgados, no início de 2018, 

como resposta aos conflitos na região (Brasil, 2018), com o intuito de assegurar o 

acolhimento aos refugiados, considerando também a vulnerabilidade, e definindo também 

o Comitê Federal de Assistência Emergencial. Subsequentemente, foram lançadas a 

Operação Acolhida, do Ministério da Defesa, com a finalidade de promover  recepção e 

dar apoio aos refugiados, com medidas assistenciais, como a distribuição de alimentos,  

apoio à saúde,  melhoria nas infraestruturas adaptadas, e melhorias nas condições dos 

abrigos existentes; e a Operação Controle, sob responsabilidade do Exército Brasileiro, 

que ficou encarregado de garantir a segurança nas regiões fronteiriças do Estado de 

Roraima, com a ordenação da entrada de refugiados, triagem e controle da população 

refugiada recém-chegada, e consequente encaminhamento para os centros de 

acolhimento.  Ainda em 2018, o Governo Federal propôs o Programa de Interiorização 

de Refugiados e Migrantes Venezuelanos, que continuou a ser posto em prática em 2019, 

após a transição de governo, para auxiliar aqueles que desejassem migrar para outras 

regiões brasileiras, para se estabelecerem, mas por falta de recursos financeiros, 

permaneciam ainda na região fronteiriça.  

 
9
 Expressão apresentada pela pesquisadora Iana dos Santos Vasconcelos, no ano de 2018, em seu artigo: 

“Receber, enviar e compartilhar comida: aspectos da migração venezuelana em Boa Vista, Brasil”, que 

segundo a própria, é utilizada por venezuelanos refugiados no Brasil, para denominar o 

desabastecimento de gêneros na Venezuela, de responsabilidade do governo Nicolás Maduro. 
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 É essencial compreender que o mundo social do refúgio perpassa barreiras 

geográficas, linguísticas e políticas, e independe das diferenças culturais, pois refugiados 

necessitam de proteção legal, segurança, acolhimento, saúde, educação, trabalho, moradia 

e alimentação. E todas estas necessidades estão, intimamente, relacionadas à práxis da 

alimentação, no assentamento.  

 

3.2 A PRÁXIS DA ALIMENTAÇÃO NO REFÚGIO  

 

 A alimentação é uma prática com múltiplos significados, a depender da lente em 

que é compreendida. Logo, para compreensão do significado de alimentação, é necessário 

ampliar o entendimento de uma condição primordial à sobrevivência dos seres humanos 

- necessidade básica e vital à vida (MARQUES et col., 2011), e também percebê-la como 

práxis biopsicossocial. Considere-se que é uma prática plural, que perpassa o comer, e 

suas repercussões fisiológicas, contemplando também aspectos históricos, sociais, 

culturais, psicológicos e migracionais.  

 Ainda que a práxis da “alimentação” seja relativizada pelos profissionais de saúde, 

sob a perspectiva fisiológica, no popular é comum que “comer”, “nutrir” e “alimentar” 

ainda sejam utilizados como sinônimos, como apontam os autores Carvalho, Luz e Prado 

(2011). A Nutrição, como área pertencente ao Campo das Ciências da Saúde, ainda é 

caracterizada, em especial no Brasil, por inúmeras pesquisas, que contemplam um 

universo mais voltado para a matematicalização10 dos nutrientes e suas diversas funções 

bioquímicas, sanitárias, e as estatísticas epidemiológicas do perfil nutricional de 

populações em foco. Deste modo há pouca produção científica na Nutrição, que objetiva 

a práxis da alimentação sob a perspectiva sociocultural, utilizando-se de métodos mais 

profundos, ancorados em bases filosóficas, dialéticas e fenomenológicas, ou seja, bases 

filosóficas compreensivas (VASCONCELLOS, 2015).  

 Como bem descrevem Kraemer e colaboradores (2014), na Nutrição, a terapêutica 

ainda é baseada na racionalidade da cura, ou seja, no restabelecimento do estado 

nutricional normal, entendendo-se este, como o estado em que se estabelece a alimentação 

saudável, ou seja, a alimentação sob normas idealizadas. Logo, uma alimentação como 

sinônimo da tradicional dietoterápica. E por conseguinte, as práticas dos profissionais de 

 
10

 Analogia que apresenta a prática de cálculos de nutrientes e emergia da dieta, com desconsideração do 

contexto em que a alimentação dos indivíduos(os comensais) ocorre. 
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saúde ainda se apresentam sustentadas, na lógica racional do estabelecimento de um 

padrão de alimentação – tido como normal, idealizado – que deve ser incorporado 

socialmente e assumido como certo, independente da construção dos indivíduos acerca 

do que representa o alimento. 

  É interessante considerar que a visão de que a alimentação deve ser regida por 

normas, que ignoram as relações sociais e de poder entre o homem e a alimentação, é uma 

visão que distorce a realidade humana, e corrobora com a dissociação do alimento do 

contexto e das práxis, dos indivíduos e coletividades. E de tal modo, o comer saudável se 

relaciona a normas nutricionais, para manter um estado normal idealizado, independente 

do conjunto de representações, saberes, práticas e significados, de que fazem parte 

indivíduos pertencentes a um mundo social. 

 Ademais, é válido salientar que a alimentação é reconhecida na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo XXV, bem como foi incorporada à 

Constituição Brasileira em 1992, após a ratificação do Pacto Internacional de Direitos 

Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1948; BRASIL, 1992). E como Direito 

Humano, deve ser assegurado, permanentemente, pelas Nações, logo, é uma condição 

primordial também no refúgio, que impede a perpetuação do estado de fome, dependência 

humanitária e debilidade física. 

  Desde 1990, o Brasil esteve presente no Mapa da Fome da ONU/FAO, devido às 

grandes desigualdades apresentadas entre regiões e a baixa disponibilidade de alimentos 

para regiões carentes, com dependência de abastecimento por regiões produtoras, 

disparidades entre as regiões Sul, Sudeste e as regiões Norte e Nordeste. No entanto, em 

2014, o Relatório de Insegurança Alimentar (FAO, 2014) apontou para a melhora do 

quadro da fome no Brasil, citando que menos de 5% da população brasileira estava sujeita 

à fome, ou seja, não possuía alimentação adequada às necessidades. Este marco histórico 

representou a saída do Brasil do Mapa da Fome, e foi apontado como resultado das 

estratégias utilizadas no combate à fome, como programas de redistribuição de renda para 

classes menos favorecidas, Programa Nacional de Alimentação Escolar, aumento da 

produção e oferta de alimentos, geração de empregos e restabelecimento de padrões no 

salário-mínimo (FAO,2014). Ademais, este marco histórico representou avanços do país 
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em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Milênio (ODM),11 antes do prazo 

estabelecido, na Cúpula das Nações, que ocorrera no ano de 2015.     

 Em 2015, A Cúpula das Nações se reuniu na sede das Nações Unidas, na cidade 

de Nova Iorque (EUA), para pactuar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Globais, a serem alcançados até 2030, e dentre eles, damos destaque ao Objetivo 2: 

“Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 

a agricultura sustentável” (ONU, 2015). Apesar de estar fora do Mapa da Fome, desde 

2014, o Relatório de Insegurança Alimentar (FAO, 2018) mostrou que a crise econômica 

brasileira, com consequentes aumentos no desemprego e cortes de programas de 

redistribuição de renda, pode contribuir para o retorno do Brasil ao mapa da fome. Soma-

se à crise, a crescente população brasileira acrescida dos refugiados assentados, também 

passíveis da crise econômica brasileira, e a dissolução do Conselho de Segurança 

Alimentar (CONSEA)12, em janeiro de 2019, estabelecendo-se como início do retrocesso, 

a não garantia da segurança alimentar e nutricional da população brasileira, com 

possibilidades de riscos à saúde e fome.  

 Logo, esta tese não admite considerar a alimentação unicamente pela lente do 

cientificismo biomédico, porque demandaria ignorar os aspectos que se relacionam à 

práxis da alimentação, como pressupostos econômicos, sociais, políticos (nacionais e 

internacionais), tecnológicos, culturais e familiares. 

 

 3.3 SEGURANÇA ALIMENTAR E REFÚGIO 

 

 A preocupação com a garantia da alimentação fora despertada, já na Idade Média, 

com os postulados de Thomas Malthus, sobre capacidade de produção de alimentos e o 

crescimento populacional. No entanto, estes postulados não se concretizaram, fazendo 

com que estas questões ficassem em suspenso, até ressurgir, com ênfase, a partir da 1ª 

Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, como aponta Santos e Ortega (2019), concentrando-

se no conceito de segurança nacional e de capacidade produtiva de alimentos, como forma 

de prevenção a eventuais boicotes, embargos, cercos, devido ao momento de crises 

políticas, territoriais e militares. 

 
11

 Propostos no ano 2000, na Declaração do Milênio das Nações Unidas, com intuito de erradicar a 

extrema pobreza, estabelecendo metas para serem alcançadas até 2015.  
12

 Conselho Consultivo da Presidência da República, dissolvido em janeiro de 2019 
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 As instabilidades provocadas pelas disputas territoriais e a busca por incorporação 

de novos territórios, com conquista de novos mercados consumidores e produtores, 

contribuíram para a Primeira Guerra Mundial, e somente a partir de então, a alimentação 

passou a representar uma ameaça, com riscos de desabastecimento, devido a alianças 

entre países hegemônicos, e conflitos armados. Somam-se a esse contexto, as baixas de 

trabalhadores, nos conflitos, a fome e a pobreza, ao final destes, com a preocupação de 

reconstruir as nações que ficaram desestabilizadas, ao longo dos quatro anos do conflito. 

É interessante lembrar que até o Brasil participou da 1ª Guerra Mundial, com envio de 

tropas brasileiras, e também de alimentos, da agricultura e pecuária, para os soldados do 

front, fato que, inclusive, fora narrado diversas vezes pelos predecessores da presente 

autora, que viveram uma infância marcada pela dificuldade, na aquisição de gêneros,13 

enquanto estes eram, prioritariamente, enviados para abastecer tropas.  

 Depois da 2ª Guerra Mundial, em 1945, foram criadas a Organização das Nações 

Unidas (ONU), e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO), com o intuito de desenvolver estratégias de combate à fome. A partir de 1947, a 

FAO começa a publicar relatórios anuais, intitulados: “O Estado de alimentação e 

agricultura”, para discussão da fome e da produção agrícola anual, colocando em 

evidência a fome, em alguns países, e a necessidade da modernização agrícola, com 

exportação para países em situação de escassez, no pós-guerra (SANTOS, ORTEGA, 

2018). 

 A criação de uma Organização, como as Nações Unidas, bem como o Tratado 

entre Nações da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, com a participação de 

diversas nações, foi marco da estabilização das fronteiras geográficas e início da 

conscientização sobre a natureza humana, e os horrores provocados pelas guerras, dentre 

estes a fome, que assolou boa parte da Europa. Também se configura como um organismo 

internacional, que atua em diversas frentes, no combate às desigualdades e portanto, 

contribui na pactuação dos países, para redução das desigualdades.  

 É interessante frisar que a FAO corroborou, a partir de 1970, para a estabilização 

dos preços dos alimentos, o fomento e a criação de estoques reguladores e industrialização 

das lavouras, com o objetivo de contornar a falta de alimentos, que ainda eram reflexos 

dos conflitos armados e da reconstrução dos países afetados. Em 1974, ocorre a 

 
13

 A dificuldade de aquisição de gêneros ocorria, pela limitação da compra do número de gêneros, como 

laticínios e carnes. 
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Conferência Mundial da Alimentação, na qual é apresentado o conceito de “Segurança 

Alimentar”, ainda muito limitado, somente com a disponibilização de suprimentos 

mundiais de alimentos, de forma adequada, permanentemente, visando sustentar a 

constante expansão da demanda de consumo e, para compensar eventuais inconstâncias 

na produção e preços aplicados aos alimentos (SANTOS, ORTEGA, 2018).  

 Ao longo dos anos, o conceito de segurança alimentar e nutricional foi sendo 

transformado e se reconstruindo, evolutivamente, e o que inicialmente, se atinha à 

produção e criação de estoques, foi se aperfeiçoando, de modo a incorporar outras 

dimensões, como apontam Vasconcellos e Moura (2018), dimensões estas que englobam 

e intervêm no sistema alimentar mundial e nas condições de vida da população.  

 No Brasil, o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional surgiu como 

finalidade para diversos projetos de alimentação e nutrição, adquirindo particularidades 

próprias, conforme a participação social em torno da elaboração da Agenda de Segurança 

Alimentar e Nutricional em 2003. Estas ações propiciaram também a concepção de leis, 

planos e estruturas, para implantação de um sistema nacional de segurança alimentar e 

nutricional14. Logo, os programas desenvolvidos a partir de 2003, alavancaram, de modo 

acelerado, o combate à fome e à pobreza no país, e se fundamentaram na soberania 

alimentar e no direito humano à alimentação. E assim a Segurança Alimentar e 

Nutricional ficou definida como: “… a realização do direito ao acesso a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais.” 

(BRASIL, 2010a).   

 Este conceito sustenta que alcançar o estado de segurança alimentar e nutricional 

demanda o alinhamento de políticas e programas, em diversos setores, capazes de 

promover o acesso à alimentação adequada. Logo, é um desafio à nova gestão do Governo 

Federal, que desde 2019, além de promover cortes em diversos programas de 

redistribuição da renda, como o Bolsa-Família, também exauriu as possibilidades de 

participação da sociedade civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), um conselho consultivo da Presidência da República, e um marco de 

retrocesso à Redemocratização Brasileira, que também contava com a participação de 

membros governamentais. A dissolução deste órgão, tão importante para as políticas 

 
14

 Refere-se à Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346, de 15 de 

setembro de 2006); à criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e à recriação 

do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA); à instalação da Câmara 

Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN); e à elaboração do Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2012/2015).   
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públicas brasileiras, que avançavam em prol de alcançar o Direito Humano à Alimentação 

Adequada e à Segurança Alimentar e Nutricional, num momento de crise econômica, com 

a redução de postos de trabalho, e consequente menor crescimento econômico e alta dos 

preços dos alimentos, com também incremento da densidade populacional, com o 

acolhimento de populações refugiadas, também representou mais uma lacuna para 

aqueles em situação de vulnerabilidade, em especial as mulheres refugiadas. 

 É interessante notar que este órgão teve tamanha importância na redução das 

desigualdades sociais e econômicas do país, que como conselho de assessoramento da 

Presidência da República, foi exemplo para diversos países, ao demonstrar a possibilidade 

de diálogos, e participar da elaboração de diversas ações governamentais, tais como 

aponta Castro (2019, p2): “...a Política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional; Programas de Convivência do Semiárido, a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica; o Plano Safra da Agricultura Familiar; o Programa 

de Aquisição de Alimentos; o Programa Nacional de Alimentação Escolar; o Guia 

Alimentar da População Brasileira...”.   

 Nesta tese, a segurança alimentar e nutricional da mulher refugiada será 

apresentada nas vozes das próprias mulheres refugiadas, como já fora esclarecido 

anteriormente, e deste modo, propiciando a percepção em profundidade da situação de 

alimentação em que se encontram estas mulheres. Ainda que os movimentos políticos 

estejam voltados para menor participação da população civil, novas articulações no 

campo da alimentação, em especial para as populações em situação de vulnerabilidade 

reconhecida, são necessárias, para o combate à fome e à pobreza a que estão sob risco. 

Considerar-se-á uma vez, que a alimentação é o campo de domínio do profissional 

nutricionista, deste modo, a segurança alimentar e nutricional (SAN) como o: “... 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 

as práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis.” (FAO,2018). E para tal, é 

necessário que se compreenda que este conceito se fundamenta em quatro pilares: a 

disponibilidade de alimentos; o abastecimento permanente, o acesso e o consumo 

alimentar, e por fim, a utilização dos alimentos. A partir destes pilares, serão observados, 

nas narrativas de mulheres refugiadas, o estado de alimentação e sua estruturação na 

situação de refúgio. 

 



57 

3.4 TRANSITORIEDADE 

 O conceito de transitoriedade foi apresentado pelo médico neurologista, de origem 

austríaca, Sigmund Freud no início do século XIX. O texto intitulado “Sobre a 

transitoriedade”, apresenta uma reflexão apoiada num passeio no campo que realizou ao 

lado do amigo poeta Rainer Maria Ilker. Os desconfortos de seu amigo eram direcionados 

a fragilidade e efemeridade da beleza da paisagem, que em transformação ao longo do 

tempo, teriam com esta a perda de valor. O que o incomodava profundamente, por 

acreditar que o belo e amado, deveria ter uma infinita existência, ou seja a persistência ao 

longo do tempo (MACHADO JR, 2018).  

 Refletindo sobre a visão do amigo Freud descreve a Transitoriedade pela 

perspectiva da finitude que não desvaloriza o belo e amado. mas ao contrário, gera a maior 

valorização do objeto de estima, justamente pela sua finitude no tempo. Assim, esclarece 

que o valor da Transitoriedade está em sua raridade no tempo, ou seja, a limitação na 

possibilidade de fruição aumenta a preciosidade do objeto de estima (VASCONCELOS, 

2019). Para Machado Jr. (2018), no texto de Freud, quando o autor apresenta a 

transitoriedade aproximando- a da realidade da vivência humana, com o exemplo sobre a 

vida e sua qualidade de transitória, que se estende da juventude, o vigor e a vitalidade do 

corpo,  que se esvai com a passagem do tempo, evidenciando a finitude e a breve duração 

daquilo que se estima valorosamente. E completa afirmando que se tende a não focar na 

realidade de finitude, por ser penoso ao ser humano, pois o reconhecimento do fim, 

antecipa o luto. 

 Para Freud (FREUD, 2010, apud MACHADO JR, 2018, p. 278 ) “O luto de modo 

geral, é a reação de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém e 

assim por diante”.  E diante da possibilidade de perda do ente querido, o país, ou seja, o 

reconhecimento de finitude da vivência neste local de familiaridade e lembranças, o ser 

humano ao antecipar a perda, se apresenta por tanto em luto, como na situação de refúgio, 

onde as pessoas são forçadas ao deslocamento para resguardo das diversas dimensões de 

integridade e se deparam com a finitude do que viveram, sendo colocado ao recomeço 

em um novo país.  

 Diante do fenômeno da Transitoriedade (FREUD, 2010), sob a perspectiva da 

mudança de país, e o encontro com nova cultura, a população refugiada vivencia a 

separação do que é tido com estima: o lar, a cultura, os alimentos próprios da cultura, 

objetos pessoais, paisagens do país natal. É comum que nesta mudança forçada de 
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contexto de moradia o luto esteja presente, pela perda dos objetos de estima, que agora 

não estão mais a disposição. E para Machado Jr (2018) a reação afetiva decorrente é o 

luto, também decorre uma mudança no estado de coisas que toca o sujeito de tal modo a 

atingir seu mundo interno e levar a desorganização, a partir da perda, da frustração, da 

ruptura do elo afetivo com algo que até aquele momento era cotidiano no seu panorama 

de vida. 

   Segundo Vasconcelos e colaborador (2019), o luto sob a lente de Freud é a 

resposta à perda do objeto de estima, denominado por ele de libido, e que pode 

desencadear reações, que em outras circunstâncias poderiam assumir características 

patológicas, como o cancelamento do mundo externo, a perda da habilidade de amar e a 

perda da autoestima. Diante da ruptura com o que era conhecido, ou seja, na situação de 

refúgio, o país natal que agora não se encontra mais como antes, e essas mudanças 

remetem os sujeitos nesta situação ao sentimento de transitoriedade, com grande estima 

ou alta valorização do que fora perdido ou não está mais a disposição, ou seja, seu lar, 

sua alimentação cotidiana, seus pertences e sua vida no país natal, o que pode significar 

uma frustração para os refugiados, desencadeando o sentimento de luto.  

Freud (2010) ainda elabora sobre a Transitoriedade apresentando que o luto pelas 

perdas, interrompe-se espontaneamente, quando aceita as condições de perda do objeto 

de estima, ou seja, quando se renuncia ao objeto de libido, a libido do ser humano fica 

livre para substituir os objetos perdidos por novos e similares ou ainda de mais valor. E 

finaliza seu texto esclarecendo que inspirado pelos desfechos de perdas da 1ª Guerra 

Mundial, período em que escreveu o texto, que findado o luto do que o conflito elaborou, 

e a apresentação da fragilidade e da perda das riquezas da civilização, que a reconstrução, 

no pós-guerra seja em possibilidades de terrenos mais firmes e mais duradouros.  

Ao passo da constatação de que a Guerra desencadeou grandes perdas a Europa, 

Freud constata o luto e a realidade das perdas, mas enseja a reconstrução no pós-luto. Para 

a população refugiada, a perda da pátria natal, e a trajetória que a conduziu ao refúgio 

refletem cicatrizes psíquicas que necessitam de suporte de saúde, como descreve Indursky 

e Conte (2015). Para a população refugiada apresenta-se como a perda das referências 

culturais, temporais, sociais, familiares e soma-se as dificuldades e traumas perpassados 

na trajetória até o refúgio. E repercutem em dificuldades de desenraizamento e 

enfrentamento da realidade, com sofrimento psíquico, dificuldades em adaptação ao país 

de reassentamento (INDURSKY e CONTE, 2015) e inclusive no campo da alimentação 
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requerendo que profissionais de saúde se atentem para reflexos destas dificuldades no 

comportamento alimentar.  

 

3.5 MODELO TRANSTEÓRICO DE COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 A transição para um novo país, e o contato com nova cultura, diferente da 

identidade alimentar que caracteriza a cultura natal, pode incorrer num processo de 

rejeição, de adaptação e até mesmo de novo aprendizado (ALTOÉ e AZEVEDO, 2018). 

Ao passo que emergem doenças crônicas não-transmissíveis (MELO e col., 2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MALTA e col., 2020) e que se relacionam ao comportamento alimentar, tal como 

obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, entre outras enfermidades que 

se desenvolvem a partir do comportamento alimentar não adequado. Também cresce a 

busca por estratégias alternativas com potencial para mudanças no comportamento 

alimentar humano, de forma positiva, ou seja, o aprender a comer, nas diversas situações 

cotidianas, e o que comer, sem restrições e considerando os universos que cercam os 

indivíduos: social, cultural, biológico, psicológico (ALVARENGA e col., 2019).   

 Uma das estratégias apontadas por Toral e Slater (2007) é a utilização de um 

modelo mudança de comportamento, o denominado Modelo Transteórico de Mudança de 

Comportamento. Este modelo, elaborado em meados da década de 1980, pelos 

pesquisadores norte-americanos James O. Prochaska e Carlo DiClemente, surgiu da 

tentativa de elucidas o porquê das mudanças de comportamento em indivíduos tabagistas, 

com e sem acompanhamento psicoterápico.  

A partir das observações sobre estes indivíduos especificamente, os pesquisadores 

elaboraram o Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento, também 

denominado, Modelo de estágios de mudança de comportamento (PROCHASKA e 

DICLEMENTE, 1984). Apesar de um modelo testado para prática clínica em indivíduos 

tabagistas, atualmente o modelo apresenta aplicação em outras áreas, como no etilismo, 

nos tratamentos de reabilitação pós uso de entorpecentes, no tratamento de distúrbios de 

pânico e, inclusive no tratamento da ansiedade, também é aplicado na área de 

alimentação, com intuito de mudança no comportamento alimentar (LINDEMANN e col. 

2016; TORAL e SLATER, 2007).  

 O Modelo Transteórico de Comportamento foi elaborado em 5 estágios distintos 

para a mudança no comportamento: o estágio de pré-contemplação, o estágio 

contemplação, o estágio de preparação, o estágio de ação e o estágio da manutenção. Na 

pré-contemplação, o indivíduo ainda não considerou a mudança no comportamento, ainda 
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não é um objetivo. Na contemplação, o indivíduo já considera uma mudança no 

comportamento, ou seja, já tem intenções de mudar, porém sem estabelecer um prazo 

para tal mudança. A preparação é o estágio da mudança de comportamento onde o 

indivíduo já  modificou o comportamento num curto espaço de tempo, e já teve superada 

frustrações com tentativas anteriores. Na ação, o indivíduo já modificou seu 

comportamento, e amadureceu em relação a experiências apresentadas e cenários, de tal 

modo que sabe lidar e superar barreiras que antes eram percebidas como limitantes. Já o 

estágio de manutenção da mudança de comportamento, é aquele onde o indivíduo já 

incorporou na dinâmica da vida as mudanças realizadas há um longo período de tempo, 

ou seja, vem mantendo sua mudança de comportamento por período superior a seis meses 

(TORAL e SLATER, 2007). 

 É importante recordar que os estágios de mudança de comportamento não seguem 

uma lógica de estrutura engessada e linear, ou seja, há possibilidades de que indivíduos 

que tenham alcançados estágios mais avançados na mudança de comportamento, em suas 

primeiras tentativas apresentam recaídas com retrocesso de estágio. Logo, o modelo é 

caracterizado por uma progressão ou processo evolutivo do tipo espiral (TORAL e 

SLATER, 2007). 

 O estudo de Lindemann e col. (2016) demonstra que em relação às dificuldades 

para alcançar uma alimentação adequada na população da atenção básica, foram 

apontados: fatores econômicos, como o custo elevado, fatores comportamentais, como a 

força de vontade, mentalidade de exclusão de alimentos, fatores relacionados à 

organização, como a falta de tempo para tal e à falta de informação. Ainda sugere que as 

dificuldades relacionadas a comportamento se fundamentam nos pressupostos do modelo 

transteórico de mudança de comportamento, logo, representando uma nova possibilidade 

de se pensar estratégias no cenário da alimentação e da mudança de comportamento 

alimentar (LINDEMANN e col., 2016).  
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4.1 ABORDAGEM QUALITATIVA 

  

 Considerando os objetivos propostos para o estudo, optamos pela abordagem 

qualitativa, que possibilita a pesquisa e a compreensão de significados que os indivíduos 

ou coletividades conferem a uma questão social. Os estudos qualitativos abrangem 

questões que emergem, com a coleta de dados realizada em ambiente do participante. 

Segundo Creswell (2010, p.26), a análise dos dados na abordagem qualitativa se dá: 

  “...indutivamente construída a partir das particularidades para os temas gerais 

e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados.”  

 

  Segundo Canesqui (2009, p.135), sobre a pesquisa qualitativa na Nutrição: 

  

“A inter-relação entre as Ciências Sociais e Humanas e a Nutrição é viável, 

mas seus pontos de partida são distintos. As primeiras são compreensivas, 

históricas e ideológicas, implicam a subjetivação e a intersubjetividade, sendo 

relacionais e não apenas restritas à subjetividade dos indivíduos, embora esta 

dimensão não se exclua. As segundas ancoram-se na biologia, na fisiologia e 

sua verdadeira inter-relação requer mais do que a transferência de técnicas e 

dos procedimentos de investigação, sendo que a recomposição das disciplinas 

pode gerar novas formas de pesquisa, na produção de objetos híbridos, 

suscitando dos pesquisadores o domínio e o manejo das teorias, metodologias 

e dos instrumentos adotados pelas disciplinas, entrecruzadas na prática multi 

ou interdisciplinar.” 

  

 Reis et al (2012) descrevem a utilização da pesquisa qualitativa, destacando a 

importante função de valorizar a voz (ou visão do mundo) dos participantes da pesquisa, 

preocupando-se em ouvir e entender a realidade do cliente e suas questões, sem tornar os 

dados empíricos. 

 

4.2 MÉTODO HISTÓRIA DE VIDA 

 Intencionando alcançar respostas aos objetivos propostos, optou-se pelo uso do 

Método História de Vida, e como técnica de produção de dados, a entrevista narrativa. 

Segundo Reis et al (2012), o método está relacionado aos significados das experiências 

vividas no mundo social e, como essa vivência interfere na visão de mundo de 

determinado indivíduo. Neste contexto, a pesquisa qualitativa foi adotada com intenção 

de compreender as dimensões e as construções mentais coletivas, permitindo um 



63 

resultado conciso e unificado do estudo, favorecendo um maior aprofundamento das 

relações entre o pesquisador e os participantes da pesquisa, como também o 

aprofundamento dos fenômenos ocorridos ao longo da permanência no cenário de 

pesquisa.  Para garantir maior qualidade e transparência dos estudos de abordagem 

qualitativa, utilizou-se os critérios consolidados para relatos de pesquisa qualitativa 

COREQ (TONG e col., 2007). 

 A pesquisa, ao abordar mulheres refugiadas, reassentadas num novo país 

(refúgio), requer o enfrentamento de barreiras para a implantação de diversas 

necessidades, o que inclui a alimentação. As participantes, naturalmente, puderam falar 

de seu estado de acesso à alimentação, ao trabalho, à renda e auxílio de organizações 

governamentais e não-governamentais, com discrição. Em função disso, a técnica de 

produção de dados adotada nesta pesquisa foi a da entrevista narrativa, visando atender a 

este propósito. Tomando como ponto de partida que intenciona compreender a vivência 

e perspectiva de indivíduos sobre alimentação, sob o foco da segurança alimentar no 

refúgio, não há melhor caminho do que obter estas informações através da própria voz da 

pessoa. 

  Segundo Atkinson (1998, p.1):  

 

 “Contar histórias é uma forma fundamental da comunicação humana. 

Pode servir como uma função essencial em nossas vidas. Nós sempre 

pensamos na forma da história, falamos na forma da história e trazemos 

significados as nossas vidas, através da história. Contar histórias, na sua forma 

mais comum de todos os dias, é contar uma narrativa por conta de um evento, 

uma experiência, ou outro qualquer acontecimento. Nós podemos falar desses 

acontecimentos, porque nós sabemos o que aconteceu. Isto é o conhecimento 

básico de um evento que permite e nos inspira a falar sobre ele.”  

 

 Quanto ao método, o sociólogo norte-americano Denzin, em 1970 (Século XX), 

orientou quanto à utilização do termo life history, para pesquisas destinadas aos estudos 

de casos sobre determinada pessoa, incluindo narrativa e documentos. Esta orientação 

surgiu devido à existência, na língua inglesa, de duas expressões: life history e life story, 

como tradução do francês, histoire de vie. Deste modo, ao utilizar o termo life history, se 

estabeleceria a compreensão não apenas da narrativa em si, mas também a análise e 

compreensão de todos os tipos de outros documentos relacionados a esta. E deste modo, 
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outros documentos, recolhidos através de fontes, como prontuários, relatos médicos, 

narrativas de familiares, amigos e outros, também comporiam o life history.  

 Apesar do método História de Vida ter surgido nas Ciências Sociais na década de 

1920, na Escola de Chicago, concomitante à produção de muitos estudos, o uso deste 

método declinou fortemente. No entanto, ao final da década de 1970, o método ressurge 

com intensidade, após o relatório do pesquisador Daniel Bertaux. Em 1980, este mesmo 

pesquisador publica o artigo “L´approche biographique: sa validité méthodologique, ses 

potentialités” em que defendia a utilização dos relatos de vida, sem análise de fontes 

externas, as narrativas dos sujeitos, e orientando o emprego, na língua inglesa, do termo 

story, para designar o método História de Vida  (SANTOS et al., 2014).  

 Para Bertaux (1980, p.200), Life story é a estória ou o relato da vida, que designa 

o relato de vida narrado tal como a pessoa vivenciou. A partir do ano de 2010, Bertaux 

assume o método como Narrativa de vida, e reforça que o propósito da investigação da 

narrativa de vida é revelar como as pessoas comuns dão sentido às suas vidas, dentro dos 

limites que lhes são concebidos, também apresenta a possibilidade de utilização de outras 

fontes de pesquisa e de filtros (BERTAUX, 2010).  

 No entanto, assumimos, nesta tese, a denominação do Método História de Vida, 

por compreender que a história de vida é o relato que os indivíduos escolhem para contar 

suas vidas, da forma que lhes é possível revelar, suas lembranças e seus significados, e 

deste modo, assumimos a técnica de produção de dados, a entrevista narrativa, e o produto 

destas: as narrativas de vida. Como era preconizado por Daniel Bertaux, em 1980, não 

foram utilizadas nesta Tese, fontes externas nas experiências vivenciadas pelas 

participantes do estudo. Somente as experiências vivenciadas e narradas por estas, dentro 

do contexto das suas histórias de vida, e deste modo, não há possibilidade de confusão 

com outras metodologias biográficas, pois o caminho metodológico esclarece o desenho 

do estudo e suas etapas, tal como orientações de Daniel Bertaux (BERTAUX, 1980).  

 

4.3 AS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 As participantes do estudo foram onze mulheres refugiadas. Como critérios de 

inclusão, para participação no estudo, foram utilizados: 1- ser mulher refugiada, com 

idade superior a 18 anos, independente do país de origem e do tempo de aceite de refúgio; 

2- compreender a língua inglesa, ou portuguesa, ou francesa ou espanhola – línguas em 

que a pesquisadora tem fluência. Como critério de exclusão, estabeleceu-se: mulheres 
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refugiadas que apesar da compreensão dos idiomas utilizados pela pesquisadora, 

apresentem dificuldades em se expressar em língua inglesa, ou portuguesa ou francesa ou 

espanhola ou que apresentem desorientação espaço-temporal.  

 As participantes foram convidadas ao estudo, a partir da amostragem não-

probabilística do tipo bola de neve (VINUTO, 2014), na qual informantes-chave, também  

conhecidos como sementes, são consultados, a fim de se localizar pessoas com o perfil 

necessário à pesquisa, dentro da população geral. Deste modo, esses informantes-chave  

foram contactados através da rede social whatsapp, via contato da pesquisadora com 

pessoas do seu convívio, residentes no Estado do Rio de Janeiro, e foi realizado o pedido 

de divulgação, por meio das redes sociais de seus contatos, para estar ao alcance de um 

grande número de pessoas e possibilitar o acesso às mulheres refugiadas. Foi apresentado 

o estudo e houve indicação de possíveis participantes, pelos contatos da pesquisadora. 

Estas também divulgaram, entre pessoas de seu convívio social, e assim chegou-se às 

participantes do estudo, conforme esquema, exemplificando a amostragem não-

probabilística do tipo bola de neve, na figura 2. 

 

Figura 2: Esquematização da amostragem do tipo bola de neve. Elaborado pela autora a 

partir de Vinuto, 2014. 

 

 Intencionando alcançar os objetivos propostos a partir da voz das participantes da 

pesquisa, buscamos no método História de Vida, o que nos embase a presença de 

participantes, conforme considerado por Bertaux (2010), que defende a posição de que 

jamais seguiremos critérios aleatórios, de tipo formal ou científico, pois nossa seleção 

quanto à amostra, dependerá de uma categoria muito especial de indivíduo: aquele que 

expressa o desejo de falar. Observando a amostra na História de Vida, não se tem, a priori, 

um número especificado de participantes estabelecidos, em especial. A pesquisa pode ser 

desenvolvida com um único indivíduo, da mesma forma, pode dar-se com 5, 10, 20 ou 
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100 participantes, dependendo, exclusivamente, do objeto do estudo. Para Bertaux, no 

método História de Vida, os objetos de estudo constituem-se em mundos sociais e devem 

ser categorizados em objetos sociais de três tipos: 1- profissionais; 2- situacionais; e 3-

trajetórias sociais. Deste modo, propõe uma forma adaptada à identificação das lógicas 

características de cada mundo social, ou de cada tipo de situação. 

 O convite para divulgação da pesquisa foi enviado via rede social whatsapp, no 

dia 14 de agosto de 2019, aos contatos prévios da pesquisadora, e com pedido para ampla 

divulgação deste. Nesta mesma data, contatos da pesquisadora retornaram, indicando 

possíveis participantes. Alguns dias depois, uma colega que estudara na pós-graduação 

com a pesquisadora, realizou a indicação de uma funcionária da empresa para qual presta 

serviços, uma refugiada proveniente da Venezuela. Foi realizado contato com a 

funcionária, que aceitou conversar com a pesquisadora, via telefone, para se conhecerem 

e saber mais sobre o estudo. Muito solícita e simpática, escolheu sua data de preferência, 

dia 6 de setembro de 2019, para encontro com a pesquisadora, em local próximo ao seu 

trabalho, antes do horário do expediente, e informou que também levaria sua amiga 

refugiada, recém-chegada ao Rio de Janeiro. Ao final do mês de agosto, ao passo que o 

convite à pesquisa foi de forma crescente, sendo veiculado entre contatos, foram sendo 

indicadas outras participantes, uma refugiada congolesa, ex-vizinha de uma colega de 

trabalho da pesquisadora, com quem a pesquisadora fez contato telefônico e agendou 

encontro, para 8 de setembro de 2019, no shopping center do bairro, na cidade do Rio de 

Janeiro, visto a mesmas estarem morando em local de risco e preferirem local público 

para o encontro. A pesquisadora também recebeu indicação de uma colega profissional 

de saúde, e fez contato com duas refugiadas, residentes na cidade de Niterói. Contatadas 

via ligação telefônica  aceitaram encontrar a pesquisadora no shopping center da cidade. 

Conforme as entrevistas foram sendo realizadas, às participantes foi determinada 

a denominação E- seguida de numeral cardinal, resguardando suas identidades e 

preservando seu sigilo. A participante E-03 seguiu com a indicação da E-04, recém-

chegada ao Rio de Janeiro, refugiada que frequentava o Curso de Português para 

Refugiados, oferecido no 10º andar da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esta 

mesma, voluntariou-se, para auxiliar, conversando com mais refugiadas para participarem 

da pesquisa.  Semanas após, fez o convite para que a pesquisadora frequentasse os 

corredores do 10º andar, para apresentá-la às outras mulheres refugiadas, que também 

frequentavam o curso. E deste modo, a pesquisadora alcançou as mulheres refugiadas 

participantes deste estudo.   
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A aproximação das mulheres refugiadas, então, se deu de duas maneiras: por 

indicação de contatos da pesquisadora, colegas de profissão, e por indicação das próprias 

participantes do estudo. Como descreve Bertaux (2010), sobre o fenômeno bola de neve: 

“...o começo é muito difícil, depois tudo se desbloqueia.”.   

É interessante notar que apesar de a pesquisadora também pertencer ao gênero 

feminino, a aproximação não foi determinada por esta característica em comum, mas pela 

proximidade de contatos prévios, em comum com as participantes, quando se estabeleceu 

o elo que permitiu a confiança na pesquisadora. Como bem cita Bertaux (2010, p.77) 

“...Qualquer mundo social tem suas portas de entrada, que é necessário descobrir: é 

importante procurá-las.”. 

 Também é importante esclarecer que quando do primeiro contato com as possíveis 

participantes, a pesquisadora apresentava-se como estudante de doutorado de 

universidade pública, e nutricionista, e conversava no idioma da refugiada, o que gerava 

uma aceitação inicial e afinidade pelo assunto alimentação. Logo, a pesquisadora também 

apresentava o objeto da pesquisa, e explicava que estava buscando compreender, nas 

vivências das mulheres refugiadas, sobre alimentação, intencionando mudanças positivas 

na alimentação da população refugiada. E então, perguntava se as participantes poderiam 

ajudá-la. E deste modo, como orienta Bertaux (2010), a pesquisadora construiu, de modo 

convincente, sua identidade junto às participantes, o que causou boa impressão e levou à 

indicação de outras possíveis participantes.  

É importante reconhecer que se tratando de um projeto de categoria social, as 

pessoas que interessam à pesquisadora estão dispersas na população. E ainda que 

frequentem instituições de suporte, como as dependências da Cáritas no Rio de Janeiro, 

em local de acesso fácil ao Campus Maracanã, da Universidade Estadual, estas 

participantes, que possuem um local de agrupamento, o curso de português para 

refugiados, compõem apenas uma classe de refugiadas. Consciente de que nem toda 

mulher refugiada frequenta o local, a pesquisadora não se limitou a encontrá-las somente 

entre as que se agrupavam neste local, mas também contatou participantes provenientes 

dos contatos de outras refugiadas, que já haviam participado. Neste momento, estava 

consolidada a identidade da pesquisadora e já ocorria a indicação de novas participantes, 

pelo famoso boca-a-boca.   
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4.4 AMBIENTAÇÃO E ABERTURA DO CAMPO 

 

Segundo Bertaux (2010), o pesquisador deve abrir o trabalho de campo com a 

ambientação, fase de reconhecimento e estranhamento, na qual o pesquisador se dedica a 

observar, e ao mesmo tempo se encontrando na posição de observado, ou seja, 

construindo sua identidade. Como Bertaux (2010) bem esclarece: “ [...] Compreender os 

obstáculos encontrados ao longo do trabalho de campo é compreender um pouco desse 

próprio campo”, o que a pesquisadora experienciou nos primeiros obstáculos, que eram a 

indicação de participantes ou de pessoas que possuíam contatos de refugiadas, por seus 

contatos prévios. Alguns, apesar do contato manter relação com refugiadas, tinham receio 

de indicar possíveis participantes, afirmando que a população refugiada prezava pelo 

resguardo. Isto não desencorajou a pesquisadora, que compreendeu tratar-se já de reflexo 

da condição situação social, a que estão englobadas as refugiadas  

Quando do contato com a primeira possível entrevistada, que ocorreu via 

telefônica, vídeo-chamada pela rede social whatsapp, a pesquisadora, inicialmente, se 

apresentou de forma humilde, como aluna de doutorado de universidade pública situada 

em Niterói e colega de profissão do contato em comum, à possível participante, que logo 

“quebrou” a barreira inicial do contato, e começou a conversar com a pesquisadora, de 

forma natural, e contou sobre sua vida e sobre a gratidão e a confiança na pessoa que a 

indicara como participante, tratando-se-se de amiga de longa data da pesquisadora.  

Quando do convite para frequentar os corredores do 10º andar da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro ocorreu, por uma das refugiadas, que havia participado da 

pesquisa, a pesquisadora pôs-se à rotina de todas as terças-feiras estar presente, no espaço 

de convivência de estudantes, onde aguardam o horário para entrar em salas de aulas. E 

neste espaço, sentada a esperar, cada ida à universidade, mais refugiadas, participantes e 

não participantes do curso de português para refugiados, lhe eram apresentadas ou se 

apresentavam, e acenavam com sorriso à pesquisadora, chegando algumas,  

carinhosamente, a chamá-la de “Doctora”, muito embora esta nunca tenha se apresentado 

como tal, mas talvez pelo conhecimento, de que se tratava de uma profissional de saúde. 

Mas da ambiência surgiram também reflexos na pesquisadora, gerando o senso de dever 

com esta tese, de apresentar, sob a voz das mulheres refugiadas, a segurança alimentar e 

nutricional. 

 Deste modo, realizando uma ambientação e reconhecimento das participantes, foi 

efetuado o convite para participação no estudo, bem como a apresentação do projeto de 
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pesquisa, objetivos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

APÊNDICE A. No caso das participantes que se comunicavam em língua francesa, ou 

espanhola ou língua inglesa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

apresentado nestes idiomas, nos quais, a pesquisadora também possui fluência 

(APÊNDICES A, B, C e D). Após o aceite do convite e assentimento do TCLE, a 

pesquisadora agendou encontros com as participantes, para realizar a entrevista narrativa 

(aberta), deixando livre à mesma, escolher o momento do dia e o lugar – no domicílio ou 

em outro local apontado pela participante.  

 É importante também esclarecer que a pesquisadora estabeleceu contatos iniciais 

no idioma das refugiadas, como uma forma de reduzir distância entre pesquisador e 

participante e permitir que estas se expressassem de forma mais confortável, caso se 

sentissem mais à vontade com o idioma do país natal, o que na realidade se traduziu numa 

criação de vínculo. Como preconizado no método (BERTAUX, 2010), a ambiência 

favoreceu a conexão entre as participantes e a pesquisadora, de tal modo, que muitas 

participantes mantêm contato até o presente, demonstrando o vínculo de identificação, 

confiança, familiaridade e referência, com a pesquisadora, o que foi essencial para que a 

pesquisa se desenvolvesse.   

 A fase de ambientação favorece a ligação entre a pesquisadora e as participantes, 

além de promover a familiaridade e o compromisso, e facilitar o acesso às participantes, 

o que é essencial para o desenvolvimento da investigação. Destarte, permite criar um 

ambiente favorável para a aplicação das técnicas de coleta de dados (RIBEIRO, 

AZEVEDO, TURATO, 2013). 

 As entrevistas ocorreram em locais distintos, sendo estes locais: shopping center 

na cidade de Niterói, um bistrô no centro da cidade do Rio de Janeiro, e nos corredores 

das salas de aula da universidade estadual. A maioria das refugiadas preferiu agendar o 

encontro com a pesquisadora na universidade estadual, visto ser um local de referência 

para refugiados, e receberem auxílio transporte, para custeio das idas às aulas, 

possibilitando ter acesso à instituição Cáritas, que os assiste.  

   

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O estudo foi submetido à Plataforma Brasil, para apreciação do Comitê de Ética 

e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, situado no 
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Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), aprovado em 31 de janeiro de 2019, 

sob o parecer nº: 3.128.139, CAAE:01375618.0.0000.5243 (ANEXO A).   

 Ressalte-se que as entrevistas abertas se iniciaram após aprovação do estudo, e 

após esclarecimentos acerca dos objetivos da pesquisa, bem como sobre os princípios 

éticos do estudo, expresso a cada participante com a leitura do documento e sua anuência 

em participar, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICES A, B, C e D).  

A pesquisa com seres humanos pode apresentar riscos, como: o constrangimento, 

o desconforto, a invasão da privacidade do participante. Para evitar tais riscos, a entrevista 

foi realizada por pesquisadora treinada no método e na técnica de coleta de dados 

(entrevista narrativa), com fluência nos idiomas: inglês, português, espanhol e francês. Se 

a qualquer momento a pesquisadora observasse riscos à saúde da participante, ela 

sugeriria que a participante procurasse a unidade pública de saúde referência, e próxima 

ao domicílio, e para tal se comprometia a acompanhar a participante até a unidade de 

saúde, objetivando resguardar a integridade desta. Para evitar quebra do sigilo, os dados 

são divulgados e utilizados para pesquisa, publicações de artigos científicos e eventos 

Nacionais e Internacionais, respeitando a confidencialidade das participantes, pelo uso de 

códigos, para identificação de cada uma. O material documentado ficará sob a guarda da 

pesquisadora e serão guardados por cinco anos. Após esse período, o material será 

destinado à destruição (incineração) e descarte de dados digitais (apagados). 

 

4.6 PRODUÇÃO DE DADOS EM NARRATIVAS 

  

Adotamos como instrumento de coleta das narrativas a entrevista, narrativa 

(aberta), na qual a entrevistadora formula uma pergunta, para aprofundar ou esclarecer 

determinado ponto e apresenta tópicos (filtros) que norteiam a participante. Na entrevista 

aberta, o volume de material que é produzido, destina-se ao aprofundamento do conteúdo 

estudado. Segundo Bertaux (2010, p.20), a entrevista “deve ser uma combinação de 

escuta atenta e questionamento, porque o sujeito não relata simplesmente sua vida, ele 

reflete sobre a mesma, enquanto conta”.  

  No método História de Vida, através da entrevista e da escuta atenta, pode-se 

obter dados objetivos, que se referem a fatos que o pesquisador poderia conseguir por 

meio de outras fontes, como censos e outras formas de registro, dados sociodemográficos, 

como também dados subjetivos, que se referem diretamente ao indivíduo entrevistado, e 
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que só podem ser conseguidos com a atribuição dos participantes atuantes da realidade 

que se intenciona estudar. Atribuindo informações ao que foi relatado pelos participantes, 

foi utilizado dentro do instrumento de produção de narrativas, o perfil sociodemográfico 

(APÊNDICE G), para caracterização das participantes, e a pergunta norteadora, da 

entrevista que abrange os objetivos do estudo, foi: “Fale sobre sua história de vida que 

tenha relação com a sua alimentação”, e foram utilizados como filtros, conforme 

preconiza Bertaux (1980 e 2010), para os participantes: alimentação no país antes e após 

aceite de refúgio; costumes de alimentação na infância e no presente; relações pessoais 

e sociais e alimentação antes e após residência no Brasil. Para as participantes que se 

comunicavam apenas em língua inglesa, ou espanhola ou língua francesa, a pesquisadora 

utilizou a mesma pergunta norteadora, traduzida para estes idiomas, conforme a 

necessidade da participante.  

A coleta de dados, ou melhor, produção das narrativas, se deu em local escolhido 

pela participante, tendo ocorrido com quatro delas, na praça de alimentação de centros 

comerciais, e com as demais, no corredor de salas de aula da universidade, em que 

realizavam o curso de português para refugiados. As entrevistas ocorreram de forma que 

fosse utilizado de gravador digital de áudio, do tipo mp5, e diário de campo da 

pesquisadora. O uso de gravador digital de áudio é preconizado, na técnica de produção 

de dados, e se justifica como instrumento que permite à pesquisadora retornar ao 

momento da entrevista, para reflexão e compreensão, em conjunto com as anotações 

realizadas durante a condução da entrevista, e deste modo, são recursos primordiais à 

condução do estudo.  

Antes de iniciar a entrevista, a pesquisadora perguntava se poderia realizar a 

gravação, esclarecendo que o áudio seria mantido sob guarda da pesquisadora e mantido 

o sigilo das participantes, deixando o gravador no banco. ao lado das mesmas. durante o 

curso das entrevistas. Importante esclarecer que todas as participantes consentiram no uso 

do gravador de áudio.  

 Para condução das entrevistas, a pesquisadora reservou o tempo prévio de duas 

horas, conforme orienta Bertaux (2010), para preparação para as entrevistas, consultando 

o diário de campo, no qual pode reler anotações, que foram realizadas desde o primeiro 

contato com as entrevistadas, e notas das entrevistas anteriores, além de consultar o 

roteiro de entrevista.  

 Durante a entrevista, o roteiro esteve à mão da pesquisadora, e só foi consultado 

ao final destas, uma vez se que intencionou seguir o modelo de entrevista narrativa, 
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(BERTAUX, 2010) que se subdividiu em:  primeiramente encorajar as entrevistadas a 

contar sobre suas vidas, demonstrando o interesse por tudo o que elas diziam, de tal modo 

que se sentiam estimuladas, e no controle das entrevistas; em um segundo momento, 

identificando algum ponto, que era pedido para que desenvolvessem, por fazer parte do 

roteiro da pesquisadora. Somente ao final das entrevistas, a pesquisadora retornou ao 

roteiro e pediu que as entrevistadas desenvolvessem sobre algum ponto citado 

anteriormente, e que necessitasse ser mais comentado. A leitura do roteiro de entrevistas 

foi uma valiosa estratégia, para avanços na etapa de análise das entrevistas narrativas, 

pois a pesquisadora compreende que as reflexões e análises já se iniciam na primeira 

entrevista (BERTAUX, 2010).   

Sobre a condução das entrevistas, seguindo as orientações de Daniel Bertaux, a 

pesquisadora manteve-se sentada ao lado das entrevistadas, com a frente do corpo voltada 

para as entrevistadas, demonstrando atenção e interesse por tudo o que lhe era contado. 

Além disso, demonstrava linguagem corporal de respeito e interesse, por tudo o que era 

dito pelas entrevistadas, ora assentindo de forma discreta, com murmúrios aprovadores, 

ora também tomando nota das reações e expressões que estas apresentavam, durante as 

entrevistas. Quando as participantes realizavam pausas longas, procurando palavras 

adequadas e fazendo reflexões, e a pausa permanecia por longos períodos, a pesquisadora 

retomava a entrevista, recomeçando pela última frase que lhe havia sido dita, e as 

convidava a continuar. Ao perceber que as participantes estavam emocionadas e sem voz, 

interrompia e questionava, se desejavam parar. Somente uma depoente apresentou-se 

emocionada, durante a condução da entrevista, e ao ser perguntada, solicitou que a 

entrevista fosse pausada por poucos minutos. A pesquisadora assim o fez, “administrando 

o inesperado”, conforme orienta Bertaux (2010), e procurou confortá-la, segurando-lhe 

as mãos, em sinal de solidariedade, respeito e compreensão, o que foi entendido também 

pela depoente.  

Como bem recomenda Bertaux (2010 p.85):  

 

“Não tenha, portanto, receio das emoções do sujeito; e deixe que as suas 

apareçam, controlando, porém, sua expressão. Elas nunca são gratuitas e 

sinalizam que algo importante foi evocado. A carga emocional é também carga 

de significados. Será sempre oportuno, na análise, tentar desembaraçá-las” 

 

Bertaux (2010, p.81) ainda sinaliza para que durante a condução da entrevista, 

“Duas atitudes extremas devem ser abolidas: falar muito, interromper frequentemente, 
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mas também nada expressar (rosto impassível, silêncio, equívoco).” Porque expressar o 

interesse, assim como evitar interrupções durante a fala das participantes, e evitar a apatia 

ao que lhe é falado são condições sine qua non15, que demonstram que a narrativa está 

sendo acompanhada. 

As entrevistas ocorreram entre setembro e dezembro de 2020, quando a 

pesquisadora, após onze entrevistas, percebeu que já não estava diante de novos indícios 

e não emergia mais nada de novo, atingindo assim, o ponto de saturação teórico. Para 

confirmar que tal alcance havia de fato ocorrido, à medida que se quer buscar elementos 

recorrentes nas narrativas, realizou a pesquisa sistemática de casos negativos. Esta é 

definida por Bertaux (2010), como sendo o fenômeno através do qual se consolida ou se 

refuta uma determinada hipótese. E no caso de refutação da hipótese imaginada, o 

pesquisador é forçado a reformular a dada hipótese, no que diz respeito ao objeto da 

pesquisa. Após confirmação da inexistência de casos negativos, o que refutaria a hipótese 

imaginada, assim então, a pesquisadora encerrou as entrevistas narrativas, considerando 

ter atingido a saturação das narrativas. 

 

4.7 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE COMPARATIVA DAS NARRATIVAS 

  

 A análise das narrativas é aquela que se desenvolve concomitante a ocorrência das 

entrevistas. Assim, a análise se inicia muito cedo, e de forma paralela a coleta das 

narrativas, na retranscrição e leituras exaustivas das narrativas, comparando os percursos 

que lhes foram contados. E é graças a comparação entre narrativas de vida que o modelo 

pode se consolidar. E essencial a consciência de que as comparações entre narrativas se 

tornam proveitosas e cumulativas e apareçam as recorrências, como expressa Bertaux 

(2010, p.89): 

 

“...é necessário que os conteúdos latentes de cada uma das narrativas 

recolhidas tenham sido antes explicitados.” 

 

4.7.1  Retranscrição 

 
15

 Expressão do Latim, muito utilizada como termo jurídico, que é definida no Dicionário de língua 

Portuguesa Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: essencial, indispensável. 
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A retranscrição, como definida por Bertaux, compreende em sua obra a ação de 

transcrever, e foi assim designada para evitar confusões. No entanto, também 

convenciona que o produto da retranscrição é denominado “transcrição” (Bertaux, 2010). 

Nesta etapa, foram utilizados o diário de campo da pesquisadora, com anotações 

pertinentes realizadas durante as entrevistas, os áudios gravados e as transcrições na 

análise das narrativas. Como definido por Bertaux (2010, p.90): “Nem a transcrição nem 

a gravação são indispensáveis; a anotação durante a entrevista pode ser suficiente.”. No 

entanto também admite que estas são essenciais para o aprofundamento na fase de análise 

das narrativas. Após cada entrevista narrativa, a pesquisadora procedeu imediatamente a 

retranscrição dos dados, acompanhada do diário de campo, o que permitiu reter não só as 

palavras, mas também entonações de voz e a comunicação não-verbal de cada 

participante. 

 

4.7.2 Encontro com a estrutura diacrônica das Narrativas 

 

 Partindo da premissa de que as narrativas de vida são espontâneas e não seguem 

uma estrutura linear, a pesquisadora buscou nas narrativas das refugiadas, representar a 

estrutura diacrônica do percurso, a partir da utilização de marcadores coloridos, 

identificando nestas, quais fatos eram contados em tempo presente já no assentamento no 

Brasil, como refugiada, aqueles que se referiam ao tempo passado e recente no país de 

origem e aqueles que se desenvolveram em tempos muito distantes, como na infância. A 

pesquisadora, munida da consciência de durante as entrevistas era necessário fazer com 

que o sujeito fornecesse informações que possibilitassem a reconstituição diacrônica, sem 

com isso importunar as participantes, como bem recomenda Bertaux (2010). Esta 

reconstrução diacrônica foi realizada durante a retranscrição e após sucessivas leituras do 

material das narrativas, de forma que a pesquisadora pudesse compreender o curso de 

ação de possíveis acontecimentos de causalidades que revelam os mecanismos sociais 

imbuídos nas mulheres refugiadas.  

 

4.7.3 Análise Comparativa 

 

A fase de análise do material obtido nas entrevistas, as narrativas de vida de cada 

participante, foi realizada concomitantemente à coleta dos dados e após a transcrição 

integral destas. Segundo Bertaux (2010, p.89): “... não se trata de extrair de uma narrativa 
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de vida todas as significações que ela contém, mas somente aquelas pertinentes ao objeto 

da pesquisa e que adquirem aí o status indícios.”. 

 Para análise das narrativas de vida foi empregada a análise comparativa proposta 

por Bertaux, que propiciou à pesquisadora se aprofundar nos percursos biográficos e 

observar, nas recorrências, traços comuns. Na análise comparativa, o pesquisador inicia 

com seus pressupostos iniciais brutos, ou seja, imaginados e então, dá seguimento à 

comparação entre percursos biográficos, de modo a notar recorrências das mesmas 

situações ou processos (Bertaux, 2010). Segundo Bertaux (2010,p 120), “ É pela 

comparação, ainda, que hipóteses imaginadas a partir de um pequeno número de casos, 

até mesmo de um só, se esclarecem, se confirmam e tomam a forma sociológica, às vezes, 

mas nem sempre, por distanciamento ou “ruptura” com as representações do senso 

comum.”.  Após a comparação dos percursos biográficos, é realizada a pesquisa 

sistemática de “casos negativos”, que pode ocasionar a consolidação, ou a não 

consolidação da hipótese imaginada, o que força o pesquisador a reformular uma dada 

hipótese. Quando a pesquisa de “casos negativos” não apresenta distanciamento ou 

rupturas com o senso comum, atinge-se o ponto de saturação, que possibilita descrever a 

pesquisa como transitoriamente, terminada. Logo, é possível também esclarecer que a 

fase de análise comparativa das narrativas já se inicia desde a primeira entrevista 

narrativa. As fases subsequentes da análise comparativa compreendem a confirmação ou 

reformulação de hipóteses, seguida das fases de interpretação ou descrição aprofundada, 

e a de transferência de conceitos, conforme demonstrado na figura 3, que se segue.  É 

importante considerar que o modelo de análise apresentado descreve as etapas de análise 

conforme descrito por Bertaux (2010). No entanto, ressalta-se que este modelo está em 

construção, mas obedece à base da análise comparativa, descrita por Daniel 

Bertaux(2010). 
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Figura 3: Modelo de análise comparativa elaborado pela autora e pela Profª. Drª. 

Rosângela da Silva Santos, a partir de Daniel Bertaux (2010). 

 

 É importante notar também, que mesmo quando na etapa de pesquisa sistemática, 

de casos negativos, se apresenta como resultado a nulidade de casos negativos, as 

hipóteses imaginadas podem ser confirmadas e reformuladas, a partir das recorrências, 

observadas no objeto do estudo. 

 Nesta tese, a hipótese imaginada foi confirmada, e como também permite o 

método, a partir das narrativas de vidas e recorrências, a pesquisadora optou pela 

reformulação da hipótese com o acréscimo de mais um objetivo na pesquisa. Faz-se 

necessário esclarecer que na análise comparativa, através da comparação dos dados, 

recolhidos em diferentes refugiadas, foi elaborado, pela pesquisadora, um modelo, 

caracterizado pelos pressupostos iniciais, ainda a ser lapidado, e com formações 

sociológicas que davam indícios sobre como era a alimentação das refugiadas, e como se 

expressava a segurança alimentar e nutricional na voz das participantes. É através da 

comparação dos percursos biográficos que, segundo Bertaux (2010), notam-se a as 

recorrências de mesmas situações, de lógicas de ação semelhantes, e que se descobre, por 

meio dos efeitos, o mesmo processo ou mecanismo em que estão imbuídos. 

 Após a retranscrição das narrativas e leituras sucessivas, que atendiam à 

necessidade de reconstrução dos percursos biográficos, a pesquisadora buscou a 

comparação entre estes, para desvelar seus pressupostos iniciais, e assim lapidá-los. 

Conforme os indícios apareciam, eram desvendados nas vozes das próprias refugiadas, 

para compreensão da lógica do curso de ação a que estão sujeitas. Como recursos para 

auxiliar a análise, a pesquisadora também se apoiou na construção do historiograma 

(Quadro 4), instrumento que permitiu à pesquisadora ter uma breve descrição da narrativa 

de cada entrevistada, objetivando contextualizar a vida de cada participante, deste modo 

possibilitando maior aprofundamento e compreensão das histórias narradas. Também foi 

elaborado o quadro de enunciados que emergiram das narrativas, de forma a auxiliar a 

comparação dos percursos, realizar a pesquisa sistemática de casos negativos e encontrar 

a saturação teórica deste modo (Quadro 5).  

 Assim como a tese de Bento (2016), buscamos através do quadro de enunciados 

evitar o risco de excessiva subjetividade, quando da análise das narrativas, em relação à 

seleção das participantes e saturação amostral. Destaca-se a pesquisa sistemática de casos 

negativos, na qual, por meio da comparação dos percursos, observou-se a nulidade de 
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casos positivos, ou seja, a nulidade de casos de segurança alimentar e nutricional, o que 

permitiu confirmar que foram alcançadas a saturação e a consolidação do modelo, como 

preconizado por Daniel Bertaux (2010). Ainda sobre a seleção dos participantes, é notório 

que a seleção obedeceu ao que Daniel Bertaux (2010) considera, na perspectiva da 

pesquisa etnossociológica, a cobertura da maior variedade de testemunhos possíveis, 

como se observa no historiograma, histórias de vidas de mulheres que estão em situação 

de refúgio no Brasil, provenientes de diversos países, e em estado de insegurança 

alimentar. Bertaux (2010) ainda completa, explicando que o desafio se refere não só à 

descrição do objeto, mas também à validade do modelo, como conseguimos obter neste 

estudo.   

 Como demonstrado no quadro 5, emergiram 18 enunciados, que surgiram das 

narrativas de cada uma das onze participantes do estudo. A partir da quinta entrevista não 

emergiram novos enunciados. Logo, com as recorrências dos enunciados, e confirmação 

de inexistência de casos negativos, nas narrativas subsequentes, consolidou-se a hipótese 

imaginada inicialmente, o que foi importante para a consolidação do modelo e a 

discussão, em relação à variedade de histórias de vida obtidas.  

   

Nº Breve descrição das narrativas das refugiadas 

01 Refugiada proveniente de Guinea-Bissau, em insegurança alimentar, residindo no 

Brasil há 3 meses, tem 30 anos de idade, casada e com 3 filhos, 1 falecido quando 

residia em Angola e 1 nascido no Brasil. Contou que saiu de Angola para o Brasil, e 

então solicitou o refúgio, por questões de segurança. Contou que 2 parentes foram 

mortos devido a perseguições étnicas no país natal, e que fugiu para o Brasil pelo 

preconceito, em Angola, onde residiu por 8 anos. Disse que teve seu bebê em 

maternidade pública de Niterói. Apresentava dificuldade em encontrar alimentos com 

que está acostumada, e por isso consumia alimentos enlatados, que já conhecia. 

02 Refugiada proveniente de Guinea-Bissau, em insegurança alimentar, residindo no 

Brasil há 3 meses, tem 25 anos de idade, casada e sem filhos. Está em tratamento para 

engravidar. Contou que já tem 7 anos de casada e que não conseguiu ter filhos. Mais 

tímida, costuma usar lenço para cobrir os cabelos e tem piercing no nariz. Algumas 

vezes afirmou não gostar das comidas do Brasil, e não tem o costume do modo de 

preparo. Disse que como não gosta de muitas coisas, come todo dia a mesma coisa, 

sem fome, só por que tem que comer. Demonstrou cansaço por comer todo dia o 

mesmo.  



78 

03 Refugiada proveniente da Venezuela, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 

1 ano e 7 meses, tem 38 anos de idade, casada e sem filhos. Está empregada no ramo 

de restaurantes – de comida japonesa. Muito alegre, e muito sorridente. Referiu-se 

muito à dificuldade de consumo de alimentos do Brasil, como peixes frescos, e frango 

congelado. Disse preferir comer salsicha, que no Brasil é mais gostosa. Que inclusive 

aqui, consome mais carne vermelha do que em seu país, porque não gosta do sabor de 

“química” do frango, e porque não encontra peixes frescos com facilidade. 

04 Refugiada proveniente da Venezuela, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 

4 meses, tem 31 anos de idade, solteira, com 1 filha que deixou na Venezuela. Pretende 

ir buscar a filha, que tem apenas 2 anos. Está fazendo faxinas, para se sustentar no 

refúgio, mas com dificuldades, ainda à procura de emprego. Morou por 30 dias na rua, 

em Roraima, até conseguir ajuda para vir para o Rio de Janeiro. Muito tímida e com 

olhar triste. Disse que passou fome por 30 dias na rua, e que ao chegar ao Rio, engordou 

muito, porque com ansiedade, come muitos doces, refrigerantes, pizzas, pastel. Está 

desempregada e aguarda oportunidade de emprego. Já trabalhou para pessoas a quem 

referiu por exigirem muito e pagarem pouco, e sem assinar carteira. Faz faxina quando 

surge a oportunidade e alguém chama. 

05 Refugiada proveniente da Colômbia, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 

4 meses, tem 20 anos de idade, em união estável, veio junto com o namorado. Morou 

em um abrigo para refugiados, mas não se adaptou à residência. Ela e o namorado 

foram viver na rua, no Rio de Janeiro, por um tempo, até juntarem dinheiro para alugar 

uma moradia. No Refúgio, tenta vender balas no trem e fazer faxina, para conseguir se 

sustentar. Muito jovial, simpática, estava sempre maquiada. Referiu preocupação por 

as pessoas, no Brasil, desperdiçarem comida. Pedia ajuda para comer, e encontrava 

comida boa nos lixos. E por vezes falava do início difícil, tentando saber como 

funcionavam as coisas, e que não compreendia o idioma. 

06 Refugiada proveniente da Venezuela, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 

1 ano e 8 meses, tem 28 anos, é mãe de 3 crianças (1 menino) e 2 meninas (1 nascida 

no Brasil). Veio com o marido para o Brasil, porém o marido foi para o Chile, tentar 

melhores condições de vida para depois buscar a família. Vende laços costurados à 

mão, para crianças, e faz faxina para se sustentar. É muito comunicativa e muito alegre.  

Preocupa-se muito com as crianças que ficaram na Venezuela, porque o filho mais 

velho ficou com a avó e me contou que esta já ficou 2 dias sem comer, para que o neto 

pudesse comer. Que no Brasil compra qualquer coisa, para comer, com 2 reais. 

07 Refugiada proveniente de Cuba, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 56 

meses, tem 28 anos, sem filhos. Namora um brasileiro, que é médico. Contou que veio 



79 

com visto de turista, há quase 5 anos, quando a mãe, que é médica, estava no Brasil. 

No entanto, não quis mais voltar e solicitou refúgio. Muito carismática, falava 

português com facilidade. Chamou atenção por dizer que aqui no Brasil os alimentos 

são encontrados em abundância. Disse que por vezes compra muito, e os alimentos 

estragam, porque é só para ela. 

08 Refugiada proveniente da Nigéria, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 53 

meses, tem 40 anos, com 4 filhos, 1 nascido no Brasil. Veio, a princípio, com a filha 

de 5 anos em 2015, quando começaram os conflitos do Boko Haram. Os filhos e o 

marido (com exceção do caçula de 1 ano) ficaram na Nigéria. Contou que ficou 

abrigada na Igreja, em Botafogo, e que aprendeu a fazer esfihas com os sírios que lá 

moraram. Contou que é convidada a participar de feiras, onde trabalha vendendo a 

comida do seu país. Fala bem o português, mas preferiu a entrevista em inglês. Os 

filhos vieram da Nigéria há pouco tempo. O marido não mora mais com ela aqui no 

Brasil. Diz que para seu sustento vende comida, mas no começo não sabia o que fazer 

para seu sustento. 

09 Refugiada proveniente do Togo, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 9 

meses, tem 21 anos. Era estudante de Letras no seu país, mas aqui ainda está sem 

ocupação. Mora com a mãe, no Leme. Falava rápido e baixo em seu idioma.  

Gesticulava muito com as mãos. Pretende retornar aos estudos aqui no Brasil numa 

faculdade. Contou que em seu país a situação era muito difícil para a população infantil. 

Havia muita monotonia na alimentação, mas aqui no Brasil consegue comprar o que 

quiser, se tiver emprego e conseguir ter dinheiro. 

10 Refugiada proveniente da Venezuela, em insegurança alimentar, residindo há 4 meses 

no Brasil, tem 25 anos, casada e com 1 filho. O esposo já havia estado no brasil na 

Jornada Mundial da Juventude, onde conheceu a família que os ajudou a vir para o 

Brasil. Mora com esta família de brasileiros. O esposo já está trabalhando, e o filho 

está na escola. Mas mantém-se com ajuda da família que os abrigou. E tentam enviar 

recursos aos parentes que ficaram na Venezuela. Já apresentava muitas falas com 

expressões do idioma português. 

11 Refugiada proveniente da Venezuela, em insegurança alimentar, residindo no Brasil há 

7 meses, tem 38 anos, solteira e sem filhos. Veio com os pais para o Brasil e residem 

com uma tia em Irajá. Sempre tinha a sensação de mal-estar, com o sobrepeso que a 

acompanhava e os escrutínios, em relação ao seu peso. Muito preocupada com a 

alimentação, falava olhando fixamente nos olhos e, por vezes, ria do reconhecimento 

do tipo de alimentação que levava. Falava muito rápido. Disse que ficava muitas horas 
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sem comer, porque a tia é quem provê alimentação, e às vezes, passa o dia todo sem se 

alimentar, com fome e cansada.  

Quadro 3. Historiograma. Elaborado pela autora. 

 

ENUNCIADOS E CATEGORIAS  

ENUNCIADOS ENTREVISTAS RECORRÊNCIAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Emprego/renda 

limitados 
X X  X X X X X   X 8 

Consumo baixa 

qualidade 

nutricional 

X  X X X X     X 6 

Monotonia alimentar X X X        X 4 

Instabilidade de 

consumo e fome 
X   X X    x  X   5 

Modo de manejo dos 

alimentos  
X  X X  X X X   X 7 

Assistência para 

sustento 
X x  X     x x X 6 

Não encontra 

ingredientes com que 

têm familiaridade 

X x X X X     x X 7 

Hábitos de 

alimentação 

diferentes 

X x X X X X X X x x X 11 

Alimentação e 

variação de peso 

corporal 

X 

 

 

 X X     x x X 6 

Alimentação e 

comorbidades 
X  X X  X X  X  X 7 

Reconhecimento do 

papel da 

alimentação nas 

doenças 

X  X X  X X  X x X 8 

Não querer comer  X x  X       X 4 

Cansaço e desânimo X x  X       X 4 

Depressão  X  X       X 3 

Ansiedade   X X   X    X 4 

Consumo alimentar 

no país natal 

inseguro 

  X X X X X  X x X 8 

Raiva     X X    x X 4 

Dificuldade  idioma     X   x   X 3 

Total de novos tipos 

de enunciados para 

cada entrevista 

13 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 

Nota: X- novo tipo de enunciado; x – recorrências. Saturação na quinta entrevista. 

Quadro 4. Enunciados e categorias de análise. Elaborado pela autora, com base em 

Fontanella e col. (2011). 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS 

NARRATIVAS 
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5.1 QUEM SÃO AS REFUGIADAS 

 As participantes da pesquisa eram onze refugiadas, com idade variando entre 19 

a 40 anos, todas em idade reprodutiva, de seis nacionalidades diferentes – Cuba, 

Venezuela, Colômbia, Guinea-Bissau, Togo e Nigéria, conforme demonstrado no quadro 

5. Nota-se que pouco mais da metade das refugiadas participantes eram casadas e tinham 

pelo menos 1 filho, que as acompanhava no refúgio, com exceção de uma refugiada que 

chegou ao Brasil sem a filha. E isso se deveu à escassez de recursos financeiros e materiais 

para realizar a viagem da Venezuela a Boa Vista – Roraima, para duas pessoas. Então 

relatou ter optado por seguir sozinha, deixando a filha com a mãe, mas afirmou que irá 

retornar para buscar a filha e trazer para o refúgio no Brasil, quando juntar recursos 

financeiros para tal.  

 Em relação ao tempo de residência no Brasil, variou entre 3 e 56 meses. O que 

confirma a exigência de variação proposta pelo método, em relação a ter coberto a maior 

variedade de narrativas possíveis, com indivíduos de diferentes nacionalidades, tempos 

distintos de vivência do refúgio e diferentes idiomas. Limitação foi o não alcance de 

possíveis participantes de nacionalidade síria ou de outros países do Oriente Médio, em 

situação de crise humanitária, e que fossem residentes no Estado do Rio de Janeiro. 

Ademais, quase a metade das refugiadas participantes possuíam escolaridade de nível 

superior e mesmo com tempo de residência superior a 12 meses, há predominância pela 

ocupação laborativa no setor informal. Como trabalhadoras do setor informal da 

economia, exercem atividades remuneradas de diaristas, o que é caracterizado pela não 

obrigação de firmar contrato de trabalho. Somente uma refugiada apresentava emprego 

firmado com contrato de trabalho, o popularmente dito “carteira assinada” e outra não 

trabalhava, declarando-se do lar. Outras duas tinham a ocupação de artesã e de diarista, e 

cozinheira autônoma (em eventos) e as demais eram somente diaristas no refúgio.  

 É relevante esclarecer que algumas refugiadas entrevistadas demonstraram 

dificuldades de acessar empregos formais, e relataram, nos encontros com a pesquisadora, 

em momentos quando o gravador já não estava mais registrando as entrevistas, que os 

empregos oferecidos, normalmente eram sem contrato de trabalho e com remuneração 

abaixo do valor do salário mínimo nacional. Esse panorama já apresenta indícios de que 

o acesso ao trabalho e renda é dificultado pela incerteza de desempenhar uma atividade 

laboral formal, para a grande maioria dessas refugiadas, que se posicionam no setor 

informal, sendo sujeitas à demanda do mercado pelo serviço que prestam. É também 
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relevante notar que quase metade das entrevistadas possui escolaridade de nível superior, 

mas exerciam atividades diversas no refúgio, como: cozinheiras, artesanato e diaristas. E 

somente uma refugiada, com escolaridade de nível superior tinha contrato de trabalho no 

Brasil, como cozinheira – diferente de sua formação no país de origem, onde era agente 

de segurança pública. 
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 Idade 

(anos) 

Estado 

Civil 

Nº de 

Filhos 

País de Origem Tempo Residindo 

no Refúgio  

(meses) 

Ocupação no Refúgio Escolaridade 

E01 30  Casada 2 Guinea-Bisau 3 Do Lar Ensino Médio 

E02 25 Casada 0 Guinea-Bisau 3 Diarista (faxineira) Ensino Médio 

E03 38 Casada 0 Venezuela 19 Cozinheira Restaurante Ensino Superior 

E04 31 Solteira 1 Venezuela 4 Diarista (faxineira) Ensino Superior 

E05 20 Solteira 0 Colômbia 4 Diarista (faxineira) Ensino Médio 

E06 26 Casada 3 Venezuela 20 Diarista (faxineira) e 

Artesanato  

Ensino Superior 

E07 28 Solteira 0 Cuba 56 Diarista (faxineira) Ensino Superior 

E08 40 Casada 4 Nigéria 53 Cozinheira Eventos Ensino Médio 

E09 21 Solteira 0 Togo 9 Estudante Ensino Médio 

E10 25 Casada 1 Venezuela 4 Desempregada Ensino Médio  

E11 38 Solteira 1 Venezuela 7 Desempregada Ensino Superior 

Quadro 5. Perfil sociodemográfico das participantes. Elaborado pela autora.
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5.2 RECORRÊNCIAS NAS NARRATIVAS  

 Intencionando alcançar os significados que emergiram das histórias de vidas das 

mulheres refugiadas, a pesquisadora realizou o agrupamento dos enunciados que 

emergiram das onze participantes. Como já fora demonstrado no quadro 4, estes 

enunciados, que emergiram das histórias de vidas das onze refugiadas, levaram a 

pesquisadora, à guisa dos resultados que foram organizados em duas unidades de 

significação:   

1- (In) Segurança alimentar, culinária, cultura e relações sociais pelas mulheres 

refugiadas.  

2- Alimentação, Cuidado com a saúde física e mental. 

 

5.3 (IN) SEGURANÇA ALIMENTAR, CULINÁRIA, CULTURA E RELAÇÕES 

SOCIAIS PELAS MULHERES REFUGIADAS 

A segurança alimentar e nutricional, neste estudo, não foi compreendida através 

de mensurações da insegurança, com utilização de instrumentos validados, como a escala 

brasileira de medida da insegurança alimentar (SEGALL-CORRÊA e MARIN-LEON, 

2015), mas sob a voz das próprias refugiadas, em seus percursos de vida, sobre 

alimentação. Logo, para compreensão da insegurança alimentar, é necessário que o leitor 

atente para os indícios contidos nas narrativas de vida. Para melhor compreensão da 

segurança alimentar e nutricional, considerando o conceito que aqui se adotou, como 

norte para a análise das narrativas, exemplificado com o modelo esquemático na figura 

4, os quatro pilares que sustentam a segurança alimentar e nutricional - o acesso a 

alimentos, a utilização, a disponibilidade e a estabilidade de abastecimento - bem como 

as ações que estão imbuídas neste conceito e que se relacionam para a garantia do direito 

humano à alimentação adequada. É imprescindível atentar para que qualidade e 

quantidade de alimentação, destacados neste modelo-exemplo, são características que 

permeiam a segurança alimentar e nutricional, onde não somente quantidade tem papel 

destaque, mas também a qualidade do alimento, que chega ao consumo populacional. 

Desta forma, é necessário compreender que o equilíbrio entre ações coletivas e 

individuais está envolvido no ato de se alimentar de forma, quantitativa e 

qualitativamente, compatível, com as necessidades de cada indivíduo.  
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Figura 4. Modelo esquemático dos pilares da segurança alimentar e nutricional e 

ações que se relacionam ao conceito para garantia do direito humano à alimentação 

adequada. Elaborado pela autora, a partir da compreensão do conceito de 

Segurança Alimentar e Nutricional da FAO (2018). 

  

No perfil demográfico das refugiadas, percebe-se que apenas uma refugiada 

apresentava acesso à renda por emprego do tipo formal. As demais estavam sujeitas ao 

trabalho informal, enquanto aguardavam oportunidades de emprego formal. Uma estava 

empreendendo com cozinha típica do país de origem e duas não estavam procurando 

emprego. Apesar da maioria ter escolaridade de nível superior, atuam desviadas de sua 

área de conhecimento e não podem desempenhar suas competências de conhecimento, no 

Brasil. Quando da chegada ao refúgio, estas refugiadas se depararam com a realidade 

brasileira, a que também estão sujeitas as brasileiras: altas taxas de desemprego. 

As taxas de desocupação no Brasil, isto é, taxa de pessoas com idade para 

trabalhar (acima de 14 anos) e que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e 

tentando encontrar trabalho, no último trimestre de 2019  era  estimada em 11%, referente 

de outubro a dezembro de 2019, mesmo período em que se desenvolveram as entrevistas 

narrativas, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(IBGE, 2020). O que significou que o desemprego alcançava 11,6 milhões de pessoas, 

em idade de trabalhar, no período. Ademais, a pesquisa apontou para 41% a taxa de 

informalidade (IBGE, 2020).  
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Estes dados refletem a realidade que se apresenta à população refugiada, em 

especial às mulheres refugiadas, que enfrentam, na chegada ao Brasil, do mesmo modo 

que as brasileiras, as dificuldades de acesso a empregos formais, acabando, também, deste 

modo, buscando sustento nos setores informais da economia. Estas se sujeitam a 

empregos no setor de cuidados domésticos, como limpeza, sendo este um serviço do tipo 

freelancer, que não apresenta garantias de acesso à renda, já que a periodicidade do 

trabalho depende da demanda do serviço prestado, e nem sempre possui frequência de 

demanda diária. A informalidade também não apresenta garantias sociais, como 

aposentadoria e auxílio, quando do afastamento por doença, acidentes de trabalho, ou 

maternidade.   

 Além da dificuldade de encontrar um trabalho no setor formal, algumas refugiadas 

destacaram em suas histórias de vida, as dificuldades iniciais de compreensão e 

acolhimento, quando da chegada ao refúgio. As dificuldades com o idioma português, e 

a incompreensão de como a sociedade e os serviços se organizam, pode ter sido 

determinante para que se encontrassem ainda, à procura de emprego formal, mas 

mantendo uma atividade informal, para o sustento a curto prazo. 

 

Sim, porque quando cheguei aqui no Brasil eu não sabia o que era e 

como estava. Eu me senti muito triste. Muito triste porque por mais que 

eu tentasse as pessoas não me entendiam. Não me entendiam. Não. Era 

quando chamava as pessoas que estavam andando, e não entendiam. 

De que tem vezes que aqui se sentem como... como um...nos 

menosprezam como...essa inconformidade de que estrangeiro é como 

que não os ajudam? Como que não olham e não falam algo para eu 

entender como as coisas funcionam? Como que elas não ajudam a um? 

Não. Não há. As pessoas aqui mentem porque não é português. Depois 

de um tempo eu fui entendendo as coisas, pude falar também.”  (P-05)16 

 

É muito mais diferente para nós, o idioma, é muito difícil quando 

estamos aqui e falam com uma pessoa. E tem muitas coisas novas que 

não tem na Venezuela. E não temos dúvidas que aqui Cáritas17 nos 

ajudou bastante para conseguir nossos documentos, para não ter que 

pagar. E Graças a Deus chegou a carteira. A carteira de trabalho. E 

como dizem aqui Graças a Deus e a Cáritas que nos ajudaram bastante. 

(P-10)  

 
16 As entrevistas foram realizadas no idioma das participantes, que ora apresentavam algumas expressões 

em língua portuguesa. Foram aqui traduzidas para o português pela pesquisadora, conservando a 

informalidade com que foram realizadas e o sentido. 
17 Faz menção à Instituição Pares Cáritas, com sede localizada na cidade do Rio de Janeiro. É uma entidade 

criada pela Igreja Católica, que desenvolve o Programa de atendimento a refugiados e solicitantes de 

refúgio, com apoio da agência da Onu para os Refugiados (ACNUR). 
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Em 2015 eu vim com a minha filha. Eu vivi na igreja em Botafogo. 

Quando eu cheguei eu vivia com os mulçumanos na igreja em Botafogo. 

E lá eu conheci uns rapazes sírios. Nós morávamos juntos. Eles me 

falaram: “E-08, encontre alguma coisa para fazer. O que você sabe 

fazer?” e eu não sabia o que fazer no Brasil. E de lá eu comecei a 

vender esfiha, comida árabe. (P08)  

 

 

 Apesar das dificuldades no idioma ser fator limitante ao acesso a emprego e renda, 

a dificuldade em se estabelecer no mercado de trabalho formal, emergiu na história de 

vida da refugiada P08, que para driblar o cenário de  desocupação, quando da chegada ao 

refúgio, iniciou a atividade informal de venda de esfihas, influenciada e auxiliada por 

outros refugiados, que também estavam ao abrigo de instituição religiosa, no refúgio.   

 Pesquisa realizada no ano de 2019 pela ACNUR Brasil, demonstrou o perfil 

socioeconômico dos refugiados, a partir de uma amostra de 487 refugiados residentes em 

oito estados brasileiros – Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A publicação aponta para o elevado 

nível de escolaridade dos refugiados - 34,4% haviam cursado nível superior e 3% 

possuíam algum diploma de pós-graduação. Quando comparado ao nível de escolaridade 

dos brasileiros, com 15,7% tendo concluído o nível superior, a pesquisa aponta para nível 

de escolaridade superior à média brasileira. No entanto, não conseguem desempenhar 

suas competências profissionais devido à necessidade de revalidar os diplomas, por falta 

de informação e de oportunidade. Ainda apontam para o mercado de trabalho, como 

principal obstáculo para obtenção do emprego, além de outras razões, como: não domínio 

do idioma, ser estrangeiro, falta de recursos para buscar trabalho, ausência de 

documentos, e o preconceito (ACNUR, 2019). 

 Como emergiram, na história de vida das refugiadas, o não domínio do idioma do 

país de reassentamento e o fato de serem estrangeiras, podem representar dificuldades no 

acesso à informação, e dificuldades de colocação no mercado de trabalho. No entanto, ao 

serem levadas a instituições que prezam pelo acolhimento e assistência às pessoas em 

situação de refúgio, conseguem obter auxílio para documentação, informações a respeito 

dos direitos e deveres, enquanto refugiados no Brasil, participar de eventos promovidos 

pelas instituições, e auxílio financeiro para frequentar curso de língua portuguesa, 

conforme narraram, podendo assim, suprir algumas necessidades, e minimizar a 
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dificuldade de acesso ao emprego. Faz-se necessário lembrar que o limitado acesso a 

emprego e, por consequência, à renda, também limita o acesso permanente a alimentos, 

em quesitos de quantidade e qualidade, ou seja, desencadeando o estado de insegurança 

alimentar e nutricional (IAN). 

 Algumas participantes expressaram, em suas histórias de vida, a insegurança 

alimentar e nutricional do ponto de vista do manejo de alimentos de baixa qualidade 

nutricional, como alimentos ultraprocessados como narrado pela participante P-01. 

Outras apresentaram dificuldades de acessar alimentos, ausência de recursos financeiros 

e dependência de terceiros.   

 

Não aceitei ver nutricionista porque eu sei que ela vai me explicar a 

comida. A comida que ela vai me explicar eu já não gosto. Porque lá 

para amamentação a comida que me pediram já para comer...essas 

coisas couve. Para não comer as comidas de lata. Mas eu não ganho a 

comida que eu gosto de cozinhar, eu prefiro comer as comidas de lata 

que eu já conheço um pouco. Procuro já comer aquilo. (P-01)  

                          .   

 [...] Não é tão fácil que de repente eu vou comer as três refeições. Tem 

vezes que como uma. Tem vezes que como duas. Muito raro que coma 

as três, porque estou em dependência de outra pessoa. Então de repente 

eu me levanto e não tem nada. E eu tenho que esperar que ela que 

provenha. E quando vou comprar para o almoço, uma porção assim, 

lá para as duas da tarde. Depois das cinco da tarde, e claro, não vou 

fazer nada. Então é assim, passo horas fazendo o curso, tratando de 

viver no Brasil. Isso é muito difícil, porque passar todo o dia sem 

comer.  (P-11)   

 

Como Guerra e col. (2019) demonstram, as questões de alimentação e nutrição 

são de amplo alcance no mundo e nas sociedades, tendo grande relevância para a saúde 

pública. Embora seja direito de todo ser humano a alimentação adequada e saudável, esta 

perpassa o ponto de vista biológico e também se apoia sobre a cultura, a sustentabilidade 

econômica, ambiental, a disponibilidade e a estabilidade de acesso, de forma que não 

venha a comprometer outras necessidades dos indivíduos, como educação, moradia, 

emprego e lazer. Com destaques para a população refugiada, que nos cenários urbanos 

também compõe a população vulnerável, a insegurança alimentar (IA) e, se por certo não 

tiverem salvaguardados seus direitos humanos fundamentais, como saúde, educação, 
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trabalho e moradia, apresentarão reflexos diretos no direito humano à alimentação 

adequada. 

 Se por um lado, há a dependência de provedores para a realização da alimentação 

diária, ainda que de forma insuficiente para sanar as necessidades, por outro lado, o acesso 

aos alimentos ultraprocessados também denota a preferência, na seleção por alimentos de 

baixo valor nutricional, por vezes valorizados por refugiadas, como preferência de 

substituição na alimentação, como expresso pelas participantes. 

 

Na Venezuela, nossa cultura é de comer menos carne. Por estas 

questões que falam muito de triglicerídeos18, da saúde, a carne afeta 

mais. E a carne em Venezuela se consome menos. Ela também é um 

pouco mais cara. Então por opção desses. Dessas diferenças, que não 

consigo peixe, não gosto do sabor do frango, então eu vou comer carne 

porque é o que há de mais fresco. Porque aqui a carne é fresca. Em um 

mercado a carne sempre está fresca. No supermercado onde eu compro 

a carne tão cortando neste momento, estão botando numa bandeja e eu 

vou pegar. O frango não consigo isso. E o frango sempre está muito 

congelado. E o que vendem sem congelamento está quase já[...] está 

ruim já. Está quase verde. Cara difícil. É um pouco difícil para mim, 

então acabo comendo salsicha. Adoro a salsicha do Brasil. Mudei de 

comer frango e agora comprei salsicha. (P-03) 

 

 Uma participante que vivenciou a experiência de estar em situação de rua, logo 

da chegada ao refúgio, demonstrou os reflexos na alimentação, com o predomínio  de 

alimentos de baixo valor nutricional,  ultraprocessados, o que demonstra uma situação de 

alta vulnerabilidade, com indícios na forma de acessar alimentação – dependência de 

pedir a terceiros que colaborem com ajuda para se alimentar. 

  

Bom o tio de uma das meninas que conheci. Elas eram muito amigas. 

Ele saía e conseguia dinheiro, e comprávamos arroz, salsicha, que não 

podia faltar. E não sei. Com isso nós íamos para o morro, e o tio 

cozinhava arroz com salsicha. Arroz com[...] o que comia mais era 

salsicha e pão com salsicha. (P-04) 

 

 O consumo de alimentos de baixo valor nutricional, tal como alimentos 

industrializados, que sofrem alto processamento industrial, com alteração de 

 
18 Faz menção a triglicerídeos, fração de gordura encontrada em exames bioquímicos, como exame de 

sangue. É um componente que quando em valores elevados, predispõe a alterações metabólicas como 

doenças crônicas não-transmissíveis, doenças cardiovasculares, obesidade, pancreatite, diabetes. 
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componentes, tais como sal, açúcar, gorduras, adição de corantes, flavorizantes e 

conservantes, é uma realidade para populações em situação e vulnerabilidade, de modo 

que são acessíveis a baixo custo. Canellas e col. (2018) apontaram para os dados de 

consumo insuficiente de hortaliças e, paralelamente, a relação inversa no consumo de 

alimentos ultraprocessados, pela população brasileira, segundo dados da POF-2008-2009. 

E a possibilidade de que estes afetem o consumo das hortaliças, de forma a torná-lo menor 

na população brasileira (CANELLAS e col., 2018).  

Na literatura científica, diversos estudos, como o Louzada e col. (2015) e Vale e 

col. (2019) apontam que o alto consumo de alimentos industrializados impacta na 

qualidade da alimentação dos brasileiros, de modo que é realizado o consumo de altas 

densidades energéticas, a partir de macronutrientes concentrados nestes alimentos, tais 

como: açúcares livres, gorduras saturadas e trans, baixa concentração de fibras, proteínas, 

e micronutrientes – vitaminas e minerais. A alimentação densa em alimentos 

ultraprocessados, por consequência, desencadeia fragilidades na saúde dos indivíduos, 

com prevalência do excesso de peso e doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), 

como diabetes, hipertensão e câncer (LOUZADA e col., 2015; VALE e col., 2019). Vale 

e col. (2019) apontam que alimentos minimamente processados como grãos secos, com 

destaques para o arroz e o feijão, alimentos tipicamente da cultura brasileira, são 

alternativas de consumo mais acessíveis economicamente e mais adequados. 

A publicação da OPAS (2018) aponta a tendência de maior consumo de alimentos 

que sofreram alto processamento, por países de baixa e média renda- África, América 

Latina e Ásia. Ainda importante atentar para a relação de causa e efeito no aumento do 

consumo de alimentos ultraprocessados, como apresenta a publicação, onde percebe-se 

aumento do peso e da obesidade na América Latina (OPAS, 2018).   

 As escolhas alimentares não são definidas somente pelas necessidades 

fisiológicas, mas também pela influência ambiental, o acesso, a disponibilidade, a 

qualidade, o marketing que envolve os alimentos e o preço aplicado aos alimentos 

(CLARO e col.,2016). Se por um lado, o consumo de ultraprocessados é economicamente 

mais acessível, e requer menos etapas de “preparo” para o consumo, por outro, percebe-

se que nas grandes capitais brasileiras, ou seja, nos grandes centros urbanos, há maior 

consumo de ultraprocessados pela população (VEDOVATO e col., 2015; OPAS, 2018).  

 A participante P-05, por outro lado, também expressou as dificuldades iniciais em 

sobreviver, quando em situação de rua, chegando a consumir alimentos desprezados por 

restaurantes ao fim dos expedientes, como recurso para driblar a falta de acesso a 
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alimentos. Apresentando-se, na dependência de obter alimento pedindo nas ruas ou 

obtendo dos lixos dos restaurantes, encontrando-se em estado de insegurança alimentar 

grave. 

 

Aqui em restaurantes onde[...] onde desperdiçam muito a comida a 

volta. Então as vezes preferia ir a um restaurante e esperar a hora por 

um prato de comida. Tinha vezes que davam, e tinha vezes que não. Um 

menu no lixo. Encontra a comida. Encontra frango, a carne toda. (P05) 

 

 O desperdício aqui é compreendido pela falta de dispositivos legais que amparem 

a doação de alimentos àqueles que necessitam, como forma de garantia, de uma condição 

primordial à vida (SANTOS e col., 2020). E tal é percebido pela participante, que atenta 

pela situação em que se encontrava, apresentava o comportamento de aguardar o 

momento oportuno para satisfazer suas necessidades fisiológicas – se alimentar – com as 

sobras de alimentos dos estabelecimentos comerciais. Destaca-se nesta experiência 

narrada, que no Brasil, o direito de estar ao abrigo da fome é uma conduta indiscutível, e 

ligada ao direito à vida, como bem esclarece Santo e col. (2020), e deste modo deve ser 

assegurado a todos os indivíduos. No entanto, é importante lembrar que para alcançar os 

ODS, especificamente o objetivo 2, o país necessita de mais dispositivos legais de amparo 

às pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave e moderada 

 Em países como o Canadá e os Estados Unidos da América, a iniciativa de Bancos 

de Alimentos já existe desde o século XX (NASCIMENTO, 2020). Nos Estados Unidos 

da América, a iniciativa se originou com voluntários na cidade de Phoenix, Arizona, em 

1967, quando solicitavam ao comércio local, a doação de alimentos que seriam 

descartados, para o preparo de refeições à população necessitada. A iniciativa tomou 

grandes proporções, superando a capacidade dos voluntários de produzir refeições e deste 

modo, os alimentos começaram a ser estocados e distribuídos a entidades filantrópicas 

(BELIK e col., 2012).  

 No Brasil, a iniciativa de Bancos de Alimentos surgiu a partir de 2003, com o 

Programa Fome Zero (RIZO, 2016). A Portaria nº 17, de 14 de abril de 2017, constituiu, 

formalmente, a criação da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, uma estratégia que 

visa o fortalecimento e a interação dos bancos de alimentos, para promoção do direito 

humano à alimentação adequada (BRASIL, 2017).  Santos e col. (2020) apresentam o 

panorama das políticas que tramitam no congresso, onde pelo menos doze projetos de lei, 

que remetem à doação de alimentos e desperdício alimentar, estão tramitando, e ao menos 
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cinco iniciativas da sociedade para minimização do quadro de desperdício e combate à 

fome, como a #semdesperdício, iniciativa da ONG WWF, em conjunto com a FAO e a 

Embrapa, Mesa Brasil, uma iniciativa desenvolvida pelo SESC.    

 O desperdício de alimentos pela mulher refugiada também denota um estado de 

insegurança alimentar a que está sujeita, pelo manejo alimentar, de forma inadequada ou 

não saudável, sem planejamento nem orientação. E além do que é necessário para suprir 

o consumo de alimentos de forma adequada ou que é recomendado pelo Guias Alimentar 

para a População Brasileira (BRASIL, 2014), como se percebe na história de vida das 

participantes P-07 e P-04. 

 

Ah porque aqui[...] como falei tem muita comida. Não é? Nunca acaba. 

Você vai em um lugar e tem banana. Aí você vai de tarde, ou outro 

dia, daqui há um mês e vai encontrar o mesmo produto, a mesma 

quantidade. E gente! Não acaba nunca. Eu acho mágico o lugar. Aí[...] 

é você compra, quando você quiser, a hora que você quiser e a 

quantidade que você puder. Se você quer muito, compra muito. Se você 

quiser pouco, compra pouco. Não tem limite. Aí você consegue. Sabe? 

Ir para casa com muita coisa e às vezes estraga. E no meu caso, como 

eu sou sozinha, estraga. (P-07) 

 

[...] Minha amiga come muitas coisas ruins que não são saudáveis. Fez 

pastel, pizza, bolo, pudim. E eu não comia. Bem, na Venezuela essas 

coisas eu não comia assim. Esporadicamente. Às vezes comia doces e 

guloseimas. Aqui eu como muito doce, chocolate. Na Venezuela não 

comia nada disso. Me cuidava mais, bem melhor. Se podia me cuidar, 

mas não posso fazê-lo. Por aqui não, minha amiga me coloca 

refrigerante, muito doce, bolo, pudim, e todo que se pode comprar. (P-

04)  

 

 Ainda que algumas refugiadas tenham expressado o acesso a alimentos, algumas 

demonstraram neste acesso o estado de monotonia no consumo alimentar, destacando aí 

os indícios de IAN, como apresentado sob a voz das participantes. 

 

Dificuldade que eu tenho é assim. Posso, como, não é? Exemplo, posso 

comer um prato, o mesmo. Por um mês porque eu não encontro outro 

que posso mudar. (P-02) 

 

 

Sim. Bem. Quando cheguei aqui, não tinha uma situação econômica 

boa. Eu vivo em refúgio, minha janta era [...] minha janta era meu 
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almoço. Não tinha dinheiro para comprar ingredientes, nem sequer 

para comprar pizza. Então tinha que comer arroz com feijão e frango. 

E tinha que jantar o mesmo que o almoço durante muito tempo, até 

agora. (P-06) 

 

 A monotonia alimentar é um fenômeno do acesso limitado e seleto a alimentos, 

como efeito da insegurança alimentar. Grupos alimentares são acessados, enquanto outros 

permanecem sem condições de serem acessados pela população refugiada, repercutindo 

num limitado repertório de alimentos que conseguem compor a alimentação diária destas 

mulheres. Quando da pouca diversidade alimentar, também se apresentam riscos 

nutricionais, como as carências em macro e micronutrientes, que podem desencadear 

deficiências nutricionais e agravamento com comorbidades associadas (CONTE e col., 

2016; BRASIL, 2014).   

 As participantes expressaram em suas histórias de vida indícios que consolidaram 

a hipótese imaginada de que estavam em estado de insegurança alimentar, no refúgio de 

magnitudes variáveis, sendo também possível observar em seus percursos, relações de 

IAN e comprometimento de outras necessidades, como moradia, educação, emprego e 

lazer. No entanto, é interessante observar que a diacronia nas histórias de vida nos 

permitiu ter uma lente ampliada  sobre o que vivenciaram antes do refúgio, ainda no país 

de origem, como contam as participantes, já demonstrando o estado de IAN, também no 

país de origem. Como Bertaux (2010) aponta, é utilizando as comparações que se notam: 

“recorrências das mesmas situações, de lógicas de ação similares”, ou seja, ampliando a 

lente sobre os efeitos das ações que se desvenda um mesmo mecanismo social ou um 

mesmo processo nos percursos biográficos. 

 

Em minha casa por exemplo, lá sempre comemos muito bem. O feijão, 

o arroz, a carne ou frango, ou a banana frita. A alimentação começou 

a subir de preço.  Agora neste momento, um pagamento mensal dá só 

para comprar um frango e um quilo de arroz. Só isso. Além disso, do 

meu pagamento tem que sair passagem para trabalhar, a comida da 

casa[...] cara, não dá. Não dá. Então, eu tinha um bom trabalho, meu 

irmão tinha bom trabalho, meu pai tinha bom trabalho[...]quando 

começou tudo muito caro, já não dava para levar nem a alimentação 

que tínhamos antes, então já não era arroz com frango, senão, aipim 

com um peixe mais barato que nós comprávamos. E começou a mudar 

tudo. E como não estávamos acostumados só a trabalhar para 

sobreviver. Para buscar a alimentação, não é só isso. Tínhamos boa 

vida em Venezuela. Então começaram a mudar as coisas, e começamos 

a decidir. Não, nós temos que sair, porque em minha família, sempre 
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todos foram preparados, todos são estudados, não é para levar uma 

vida assim.” (P-03)  

 

Sim tem. O problema comum que te falo é de alimentação e dinheiro. 

Sim. Um pouco mais de dinheiro e nós podíamos comer. Compreende? 

Não? É um problema econômico. A má nutrição é um pouco de 

negligência, que acontece e nós não temos como. Não temos como. E é 

isso[...] é isso. (P-09) 

 

[...]E essas pessoas aqui o Brasil, elas nos ajudaram. Agora estamos 

comendo melhor. Meu filho está comendo mais. E ele tem tudo. Ele tem 

suas quatro comidas19, e nós também. Ele come suas comidas diárias. 

Na manhã, e almoço, à tarde e jantamos. E é mais fácil poder viver que 

na Venezuela, a situação que estava passando lá. Então nós viemos 

para cá para um futuro melhor para nossa criança, como para nós. E 

nossa família também. Trabalhar aqui também para ajudar nosso pai, 

nossa mãe, nosso irmão, porque também a situação é muito difícil lá. 

(P-10) 

 

Posso continuar fazendo com qualquer alimento. Não tenho nenhum 

prejuízo de ir ao supermercado e comprar comida. Posso comprar 

comida [...] trabalhando posso conseguir o que quero comer. Posso 

comprar qualquer tipo de comida. Mas não em Venezuela. Trabalha, 

trabalha, trabalha e trabalha e não sabe se poderá comer ao dia. As 

pessoas pensam que é brincadeira. Não é uma brincadeira. Não 

invento. Tem muitos brasileiros que me dizem: “Mas aqui tá ruim 

também.” Tá ruim? Caraca! E eu digo: “Passa um, dois dias em meu 

país para que entendas o que é ruim. Para que entendas o que é 

necessidade e fome, comendo do lixo”. (P-06)  

  

 Ainda que estas mulheres percebam as situações de insegurança alimentar em suas 

histórias de vida no país de origem, como as participantes P-03 e P09 narram, é possível 

dizer que creem estarem em situação melhor no Brasil, conforme contaram P-07 e P-10 

em suas histórias de vida, mesmo em estado de insegurança alimentar no Brasil. Para a 

maioria das entrevistadas, a facilidade em adquirir o alimento no Brasil, a baixo custo, 

não importando a qualidade, mas sim o acesso, representa garantia do direito à 

alimentação. No entanto, nota-se que a crença de “estar em melhor situação” não 

compreende a realidade de um direito humano à alimentação adequada, com diversidade 

alimentar, consumo de alimentos de baixo custo e valor nutricional satisfatório, consumo 

de alimentos íntegros aptos ao consumo, e a certeza, de forma garantida, de consumo 

futuro.  

 
19 Refere-se a quatros refeições diárias, que realiza no Brasil, como, pela manhã o café da manhã, o almoço, 

o lanche à tarde e o jantar.  
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Em relação aos dados sobre a fome, apresentados em 2019 pela FAO, estes 

sinalizam para o aumento da fome na América Latina, que permanecia em constante 

declínio, desde 2015 (FAO, 2019). Ademais, a POF-2017-2018 aponta para o panorama 

da segurança alimentar e nutricional no Brasil, destacando a estimativa de que de 68,9 

milhões de domicílios brasileiros, 36,7% apresentavam algum grau de insegurança 

alimentar. Ainda destaca que cerca de 4,6%, desses domicílios, ou seja, o equivalente a 

3,1 milhões de domicílios apresentavam-se com comprometimento da alimentação, 

compreendido como passível de fome, representando o estado de insegurança alimentar 

e nutricional grave (IBGE, 2020).  

Como bem esclarece Bertaux (2010, p.123), “Qualquer que seja o tipo do objeto 

social que você decidiu estudar pela abordagem etnossociológica – mundo social, 

categoria de situação, tipo particular de trajetória – você estará, de imediato, 

confrontando-se com percursos que apresentam traços comuns.”. É importante esclarecer 

que as recorrências obtidas a partir dos percursos biográficos, possibilitadas pelas 

comparações, também apresentam a coerência interna deste objeto social que a partir daí 

se desvelam os mecanismos sociais. 

 Diante das recorrências de IAN nas histórias de vida das refugiadas, notou-se a 

lógica dos percursos. Todas as participantes são refugiadas, de origem africana, ou da 

América Latina. Todas vinham para o Brasil por temor à integridade. Mais precisamente, 

temendo por suas vidas no país natal, seja por conflitos armados, perseguição por motivos 

de raça, ou por grave violação dos direitos humanos. Deste modo, não podiam mais 

retornar ao país de origem e viam no refúgio, o imaginário de eliminar seus temores, ou 

seja, resguardar suas vidas, uma possibilidade de recomeço fecundo e frutífero. Logo, 

atravessavam as fronteiras brasileiras em busca de se estabelecer e criar um futuro melhor. 

Já no refúgio, no entanto, deparavam-se com dificuldades, como o limitado acesso ou o 

comprometimento de necessidades essenciais à vida, como a alimentação, saúde, 

educação, moradia, renda, idioma, competências educacionais. Desprendem-se dessas 

trajetórias as incertezas financeiras, dificuldades em acessar emprego formal, necessidade 

de amparo de terceiros, o manejo de alimentos ultraprocessados de baixo custo e os 

sentimentos sobre o refúgio.  Nesta lógica estrutural, a hipótese é a de que mulheres 

refugiadas estão predispostas à insegurança alimentar e nutricional no refúgio, no entanto, 

restava compreender qual ou quais “lógicas de ação semelhantes” a que estas mulheres 

estão sujeitas e as determinam ao estado de insegurança, ou seja, descobrir a lógica do 

percurso dessas participantes. 
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 Segundo Bertaux (2010), “É por meio da interrogação sobre aquilo que faz 

coerência de um tipo, que se chega à descoberta de mecanismos sociais.” E com essa 

reflexão em mente, a pesquisadora elaborou uma hipótese de modelo explicativo da lógica 

do percurso das mulheres refugiadas, a partir de suas histórias de vida. Segundo as 

histórias de vida e suas recorrências, as mulheres refugiadas saíam de seus países 

tencionando resguardar suas integridades, o que se traduzia em um novo começo num 

local, hipoteticamente, melhor do que o local de onde vinham. Ao chegar a este local 

idealizado melhor, deparavam-se com as dificuldades reais: idioma, emprego, renda, 

moradia, saúde e alimentação. Logo, as incertezas de alimentação de qualidade, a 

monotonia alimentar, e a fome surgiam nas narrativas e apontavam para o desfecho: a 

insegurança alimentar e nutricional. No entanto, faltava explicar os sentimentos que 

expressavam quando do sentimento pela IAN, com os indícios encontrados nas narrativas, 

como demonstrado a seguir. 

 

É [...] assim o gosto que fica[...] você perde o gosto pra comer[...] você 

perde o apetite, porque não tá com vontade de comer. Você come só 

para comer, porque não tá com vontade. Você comer o mesmo todo 

dia[...] você perde a vontade de comer. (P-02) 

 

Sim, porque eu sinto que comendo doce, me desprezo. Não sei. E como 

se me provoca, e pensando em tudo que estou passando, e o que não tô 

passando. Os problemas venezuelanos. Sinto que é uma ansiedade que 

tenho que tratar e controlá-la. (P-04)  

 

É um direito que me tiraram na Venezuela. A alimentação é algo muito 

importante para a vida do ser humano. Já não tínhamos mais em 

Venezuela. Aqui no Brasil podemos exercer este direito. (P-05) 

 

Chegar a minha casa e poder ver. Então como lidar com o idioma? 

Tem tido problema com a internet. Desse jeito, ter uma má alimentação 

é uma falta de reeducação, porque não tenho isso [...] A capacidade de 

compreender este alicerce de certas coisas [...] porque estou cansada 

[...] dormir, eu quero dormir. Quero descansar. Não tenho força. 

Tenho fome. Não vou estar concentrada em certas atividades se o que 

quero é comer. Então quando como, eu vou comer o que seja, a 

quantidade que seja [...] porque necessito saciar a ânsia de manter-me 

por certo tempo, para depois fazer essa composição. (P-11) 
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Como as participantes narraram, a inapetência na alimentação, como conta a 

participante P-02, o sentimento de ansiedade com maior consumo de doces na participante 

P-04, a luta para exercer seus direitos como expresso por P-05,e a insatisfação com a 

insegurança na alimentação e a fome como expressos por P-11, são sentimentos que 

emergiram quando da lembrança da situação presente no país de origem e na realidade 

que se apresenta no refúgio. Ainda que em alguns momentos sintam-se melhores que no 

país de origem, há um descontentamento com a realidade, no refúgio e no país de origem. 

Este sentimento trouxe à pesquisadora a interpretação do fenômeno da “transitoriedade”, 

a partir do que Bertaux (2010) denomina o fenômeno da transferência de conceitos.  

Segundo Freud (1996), em seu texto, “Sobre a transitoriedade”, tudo que é belo e 

perfeito está predestinado ao fim, e pode nos causar sentimento de sofrimento, de 

esmorecimento, de melancolia. Apesar do fruto dos nossos desejos ser a permanência 

pelo imutável, a realidade se apresenta contrária, ou seja transitória, e a verdade é que no 

mundo real os acontecimentos mudam nossos cursos, são transitórios. Mas intrigado em 

compreender como esse sentido de transitoriedade poderia afetar o emocional humano, 

pôs-se a buscar pela compreensão e desvelou o luto, a forte ligação com o que se perdera 

e que era tido com grande valorização. E a partir deste ponto, descreve que o fenômeno 

da transitoriedade afeta o emocional humano pelo sentimento que emerge do luto pelo 

que não se tem mais, e que é tão apreciado. Até o momento em que se renuncia a tudo 

que se perdeu, e então pode-se tornar liberto, para substituir o que fora perdido por novos 

ou mais preciosos. 

Nas mulheres refugiadas, as sensações descritas como ansiedade, inapetência, 

sofrimento, e  descontentamento com a realidade, que se apresenta, são frutos do 

fenômeno da transitoriedade, onde ainda emerge a forte ligação emocional com o que 

tinham antes em seus países de origem, como a cultura alimentar, uma situação de 

alimentação sem passar fome, uma tranquilidade que não mais existe, e aqui no Brasil, as 

dificuldades que se apresentam as levam à valorização do que era perfeito, pois viviam 

em perfeita harmonia, até que fatos sucederam, como perseguições raciais, violação grave 

dos direitos humanos. Deste modo, estas mulheres estão ainda de luto, pela perda do que 

não se tem mais, e somente quando estiverem prontas para admirar o que a nova realidade 
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apresenta é que poderão reconstruir, e podendo esta reconstrução se dar em “terrenos mais 

firmes e de forma mais duradoura do que antes” (FREUD, 1996). 

 Assim, podemos inferir que as mulheres refugiadas, ao se depararem com 

situações que violam o direito à vida, são forçadas ao processo migratório, onde idealizam 

o resguardo à integridade, à vida. No entanto, ao se encontrarem no refúgio, dificuldades 

de tornar possível o acesso a emprego, inclusive, mesmo com grau educacional elevado, 

incerteza na obtenção de renda, dificuldades com o idioma, e outros comprometimentos 

essenciais, como o acesso permanente a alimentos, diversidade alimentar, e até mesmo o 

sintoma de fome – ou seja instaurada a transgressão aos pilares da segurança alimentar e 

nutricional: estado de insegurança alimentar. Esta realidade, não tão fecunda e frutífera 

no refúgio, como se idealizara, quando da migração forçada, emerge o sofrimento na 

transitoriedade, o luto pelo que se tinha muito antes da violação dos direitos humanos no 

país natal, desvela-se então o mecanismo social que emerge da história de vida de 

mulheres refugiadas. 

 Na busca pelo mecanismo social na situação do refúgio para mulheres, algumas 

indagações sobre cultura, comportamento e culinária surgiram na pesquisadora, ainda 

quando da elaboração do projeto de pesquisa, e deste modo, a partir da pesquisa de campo, 

estas indagações são aqui apresentadas, nesta categoria de significações. 

 Apesar da migração da refugiada se dar a partir de uma necessidade de resguardo 

à vida, a forte ligação com a cultura alimentar permanece nas participantes, com 

estranhamento inicial dos hábitos e costumes da população brasileira. Como demonstrado 

abaixo, nas narrativas das mulheres refugiadas. Há o estranhamento no consumo de feijão 

diariamente, que é realizado na cultura brasileira. Ressalte-se que os alimentos básicos da 

população brasileira são o arroz e o feijão. Ambos os alimentos são minimamente 

processados com alto teor de aminoácidos, e quando combinados, oferecem uma 

combinação completa de aminoácidos essenciais – arginina e metionina- aqueles cujo 

nosso corpo não consegue produzir (RODRIGUES e col., 2013). Ademais, é preconizado 

no Guia Alimentar para a População Brasileira, o resgate e a valorização do modelo de 

alimentação da população brasileira, que preza pela combinação de cereais e leguminosa 

– como o arroz e o feijão - e frutas, legumes e verduras (BRASIL, 2014). 
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A alimentação, eu não tô bem acostumada. E eu não sei onde ganha as 

coisas que eu preciso. É nisso, peixe fumado20 também. Fica um pouco 

difícil. (P-01) 

 

[...] E aqui, por exemplo, aqui é diferente [...]nós la cozinhamos [...] 

cozinhamos tudo junto, e aqui não. Também tem problema de não 

encontrar o ingrediente. É muito difícil para nós. (P-02) 

 

Em Venezuela a comida é muito misturada. Parece muito com a do 

Brasil. Mas, nossa alimentação leva muito peixe. Nós gostamos muito 

de comer peixe. Comemos frango igual, arroz, feijão [...] mas tipo 

assim, o feijão, comemos uma vez ao mês. Aqui a diferença é que todos 

os dias comem feijão21. (P-03) 

 

  

. As participantes expressaram a dificuldade em encontrar alguns ingredientes da 

cultura do país natal, e dificuldade na adaptação ao consumo de alimentos culturalmente 

brasileiros. 

A alimentação, e não tô bem acostumada. E não sei bem onde ganha as 

coisas que eu preciso. É nisso. Peixe fumado também. Fica um pouco 

difícil. (P-01) 

 

Quando cheguei ao Brasil, com todos os problemas de meu país, me 

choquei muito com a janta. Muito, muito diferente. Não sabia o que 

tomar de café da manhã porque em toda vida não podia comprar pão 

todos os dias22. Então comecei a comer o que tinha. Quando era hora 

da janta, tinha que comer o mesmo que o almoço: arroz, feijão, carne, 

e às vezes tinha frango ou ovo frito. Não estou acostumada a cultura 

porque é um pouco diferente. Diferente a parte porque nós temos outro 

contorno. Não sei se entendes. Nossa comida não é tão pesada23. E 

aqui, não tem arepa, a sopa é super diferente. Sem verduras e sem a 

 
20 Refere-se ao produto da transformação artesanal dos pescados provenientes da pesca artesanal. Uma 

prática comum, em algumas regiões da Guiné-Bissau, devido a dificuldades de armazenamento e 

conservação. É comumente consumido na Guinea Bissau, segundo relatório técnico nº 46 da FAO (1993) 

existem quatro principais tipos de produtos transformados artesanalmente: fumado (denominado peixe 

fumado), fermentado-seco (denominado escalada), seco (conhecido como casséké) e salgado-seco 

(conhecido como peixe salgado). 
21 Na Venezuela, o consumo de feijão não é realizado diariamente, como na cultura alimentar brasileira, 

em que este aparece como um dos alimentos-base.  
22 A cultura alimentar brasileira abrange o consumo de pão ou derivados (fontes de carboidratos), como 

observado em inquéritos alimentares, de frequência de consumo (CARDOSO, 2019). O que não ocorre em 

outras culturas alimentares, que utilizam outros alimentos, fontes de carboidratos, tais como: mandioca, 

milho, polvilho.   
23 Faz menção à refeição habitual do jantar, que na cultura brasileira é uma refeição quente, assim como o 

almoço, e por costume apresenta os mesmos alimentos que a refeição almoço. 
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parte do caldo, o molho [...] sabes? Totalmente diferente. E[...] que às 

vezes também o que se faz aqui é  muito difícil jantar. Não estou 

acostumada a jantar arroz, não estou acostumada a jantar o que comi 

no almoço, mas a gente se acostuma. (P-06) 

 

Sim, porque aqui em Brasil não tem[...] não tem muita farinha como na 

Venezuela. Mas aqui há um[...] há um milho, que temos que processá-

lo, amassá-lo, e moê-lo com moinho. E é assim que nós podemos fazer 

arepa, também comprar farinha aqui é muito caro. Custa uns vinte e 

sete reais o quilo. De comprar uma harina pan24 aqui eu preferi 

comprar pão. Porque é mais econômico que uma farinha pan, que dura 

dois ou três dia, a depender das pessoas que comem. (P-10) 

 

 Além dos ingredientes que não são encontrados no Brasil, algumas refugiadas 

expressaram as diferenças nos hábitos e comportamentos em relação aos brasileiros, 

como a utilização de temperos picantes na culinária, a diversidade no consumo alimentar 

no país natal, a percepção de porções e modo de consumo. Deste modo, apresentando em 

suas histórias de vidas as percepções sobre habilidades culinárias, identidade cultural e 

comportamentos frente à alimentação. É interessante notar nas histórias de vidas, os 

alimentos da identidade cultural das participantes, e a forma como lidam com a falta 

destes alimentos, ora sentindo a falta e tentando se adaptar à nova cultura que lhes fora 

imposta pela migração forçada, ora tentando replicar os alimentos do país natal com 

adaptação de ingredientes brasileiros. 

 Segundo Castro, Maciel e Maciel (2016), a comida pode significar a cultura, 

quando utilizando a lente, sobre o significado da comida, se observam os aspectos 

relevantes sobre como as sociedades elaboram seus cursos de vida e definem a identidade 

social de seus membros. E assim deixam visíveis seus mecanismos que estabelecem as 

tradições e memórias referentes ao que é próprio do coletivo.     

 

 Então, tem que comer muito pão. E pão engorda mais do que arepa25. 

É assim, um pouco difícil se adaptar a este costume. Vendem pouco 

 
24 Harina Pan é uma farinha de grãos finos, produzida a partir de milho branco ou milho amarelo pré-cozido. 

Esta farinha é comumente encontrada em países da América Latina, à exceção do Brasil, onde não se 

mantém costume de consumo deste alimento, e nem na prática de pratos culinários. No Brasil é comum 

encontrar a farinha de milho amarelo, conhecida como fubá de milho ou também encontrar a farinha de 

milho flocada, ambos utilizados em preparações culinárias, respectivamente: bolo de fubá e cuscus de 

milho. 
25 Arepa é uma receita culinária típica da Venezuela. É produzido a partir da harina pan (farinha de milho 

pré-cozida) misturada com água, sal e azeite. Após preparo da massa, esta é assada ou frita. É utilizado em 

refeições como café da manhã e lanches. Na cultura alimentar venezuelana, é comum seu consumo, o que 
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peixe. É muito difícil conseguir peixe aqui[...] peixe fresco assim. Então 

sempre acabamos comendo feijão, e carne. Sempre comemos a mesma 

coisa. Feijão todos os dias e muita carne. Na Venezuela, nós 

misturamos muito: um dia é frango e molho, um dia frango frito, um 

dia peixe frito. Carne muito pouco. Nós temos lá em nossa cultura. 

Sempre falamos lá que a carne é um pouco mau para o organismo. 

Então comemos pouca carne. (P03) 

  

Minha comida é diferente da comida brasileira. Por quê? Todas as 

comidas são apimentadas. Nós cozinhamos bastante com pimentas, 

então brasileiros usam pouca pimenta ou não gostam de pimenta.  

Então quando eu cozinho, eu faço uma parte com pimenta e uma sem. 

As pessoas amam minha comida. (P-08) 

  

 A literatura científica apresenta poucos estudos no Brasil sobre o encontro da 

cultura alimentar brasileira e a vivência de refugiadas. No entanto, o estudo de Porreca e 

col. (2020) aponta para o processo de aculturação, ou seja, de assimilação de hábitos e 

alguns costumes do Brasil, como o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, 

por refugiados sírios residentes na cidade de São Paulo, Brasil. Ademais, o estudo aponta 

que os refugiados sírios têm alta valorização da cultura alimentar do país de origem, que 

sentem falta e cozinham seus alimentos de costume, como significando de pertencimento 

e de preservação da cultura do país natal.  

 Guerra e col. (2019) apontam em seu estudo de revisão de escopo, para a 

adaptação cultural e nutricional em estudos, envolvendo a população refugiada 

reassentada em países, como Canadá, Austrália, Líbano e Estados Unidos. Ainda aponta 

para o processo de assimilação dos hábitos e costumes alimentares, relacionando-se ao 

estado de insegurança alimentar pela população refugiada. 

 Apesar dos estudos não apontarem, especificamente, o papel da mulher refugiada, 

quando do encontro de novas culturas de alimentação, compreende-se, nas participantes, 

o otimismo na assimilação dos hábitos brasileiros de consumo do arroz e do feijão, 

alimentos de bom valor nutricional para a alimentação A tentativa de reproduzir seus 

alimentos que simbolizam a identidade do país de origem, com grande valorização destes, 

destaca-se o processo de adaptação aos pratos típicos brasileiros: pão, arroz e feijão.   

   Quanto à relação com a população brasileira, as participantes expressaram em 

suas histórias de vida, a forma acolhedora de ajuda que brasileiros apresentaram frente às 

 
difere do Brasil, onde o consumo é, preferencialmente, de pães e derivados e não há o costume de consumir 

arepas.  
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necessidades que estas expuseram, seja com doação de alimentos por instituições 

filantrópicas, seja por colaborar com doação de recursos para compra de alimentos. 

  

[...] outras vezes íamos para as freiras, para a igreja. E na igreja nos 

davam sopa, as freiras. (P-04) 

 

[...] aqui no Brasil, eu não[...] eu pedi que colaborassem com qualquer 

coisa para poder comer e eles sempre nos ajudaram. (P-05) 

 

 Souto (2017) apresenta que a população brasileira possui uma identidade 

reconhecida como população acolhedora e calorosa, no entanto, reconhece que acolhe a 

população migrante, seguindo o princípio de que é obrigação de qualquer signatário da 

DDH. E conclui que a população brasileira necessita compreender o grande fluxo de 

refugiados no Brasil, como uma necessidade de melhores performances, no que tange às 

condições de vida e o acesso aos direitos básicos dos refugiados, de tal modo a não 

perceber essas fragilidades como estigma de prejuízos, no desenvolvimento social. Desta 

maneira, compreendendo que melhorando as oportunidades para estrangeiros refugiados, 

também estaremos melhorando as oportunidades de desenvolvimento para brasileiros. 

  

5.4 ALIMENTAÇÃO, CUIDADO COM A SAÚDE FÍSICA E MENTAL  

 Das histórias de vida das participantes, emergiu a relação entre alimentação e 

saúde, apontando para algum conhecimento a respeito do papel que os alimentos exercem 

sobre a saúde. Há o reconhecimento do papel dos alimentos no manejo da saúde e na 

qualidade de vida. 

 

Bom eu sei que se como fritura é danoso, assim como doce também é 

danoso. Primeiro porque minha mãe faleceu do açúcar, com problema 

do açúcar e meu pai é hipertenso. Então eu tratava de comer um pouco 

mais saudável. (P-04) 

 

 

[...] Aí no vegetal e nas frutas são os que mais se acerta ter todas as 

vitaminas. Carne não. Carne você não consegue tudo. Tem proteína, 

mas não vitamina. Aí no vegetal tem e você consegue ficar mais 

saudável, com a pele mais linda, ter uma dieta balanceada, não ficar 

gorda, enferma, ter um cabelo mais lindo, e por aí vai. (P-07) 
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No Brasil, eu gosto de comer legumes, carne. Mas esta é melhor. Aqui 

há muito mais coisas. Mas vejo muita gente[...] tem muitas frituras. Eu 

gosto de comer maçã e muitas coisas que estão aqui à disposição do 

dinheiro. Porque há coisas que podem ser muito econômicas, mas são 

coisas que não são saudáveis. Porque comer um hamburguer, que você 

pode comprar no centro da cidade, combo de R$ 2,5 reais, que é de 

hamburguer com refrigerante. Sabe, pode ser que eu possa querer. Mas 

eu não trabalho. Só não posso adquiri-lo. A maioria da população não 

pode ter o que é recomendado. Estão criando pessoas obesas que estão 

se preparando para um infarto quando tiverem excesso de peso. (P-11) 

 

 Na história de vida das participantes, observou-se que a alimentação também se 

relacionou ao ganho de peso no refúgio e a ansiedade, dificuldades gastrointestinais, e a 

concomitante necessidade de cuidados de saúde. Também se nota a percepção das 

refugiadas, quanto à forma de consumo dos brasileiros e a saciedade, e a forma de preparo 

dos alimentos com ingredientes tidos como não saudáveis – condimentos artificiais. 

 

Aqui por exemplo, que costuma todos os dias comer feijão, para nós é 

muito pesado. Quando comecei aqui, acostumar-se a sempre ter feijão. 

Porque aonde vamos, todo mundo, todos os dias vem feijão. Meu 

marido agora tá trabalhando também com cozinha, e ele tem que 

cozinhar feijão todos os dias. Então já se acostumou também a comer 

feijão todos os dias. Mas isso foi[...] dor[...] dor de estômago. Era 

muito pesado, mas aos poucos nos acostumamos[...] tipo assim[...] mas 

não é costume nosso comer grãos sempre. (P-03)  

 

Quando saí de Boa Vista e vim para o Rio, como havia passado por 

incrível que pareça muita fome. Muita fome. Quando eu via comida, eu 

queria comer tudo, tudo. Comi muita pizza, frango, tudo. Tudo que via 

eu queria comer. Pão, muito pão. Aqui comi muito pão. Bom, eu queria 

tudo[...] E fui [...]quilo porque estava na casa da minha amiga. Não 

saía tendo, bem[...] tenho uma vida muito sedentária aqui no Rio. E 

desde que cheguei ao Rio só penso em comer, comer, comer. Como 

muito pela cabeça. Digo: não, não, não, eu não vou comer tantas 

coisas. Minha amiga come muitas coisas ruins, que não são saudáveis. 

(P-04) 

 

Aqui as pessoas comem muito. E eu vejo várias pessoas que repetem 

assim, como algumas pessoas que comem uma vez e estão satisfeitas. 

(P-05) 

 

[...] nós temos uma cultura de cozinhar com cebola, pimentão, aji26, 

coentro, aipo[...] muitas[...] muitas coisas de preparar a comida. Sofri 

muito com ela. A maioria coloca algo e condimentos[...] não tão 

são[...] não tão são[...] é mais artificial, mas é bom. (P-06) 

 
26 Aji é um tipo de pimenta muito utilizado como tempero em países andinos.  
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 Observa-se no cenário brasileiro a tendência para o aumento do excesso de peso 

e de doenças crônicas não-transmissíveis, em contrapartida à redução dos níveis de 

desnutrição no país. O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) foi elaborado 

pelo Ministério da Saúde, como uma forma de conduzir a população a uma fonte segura, 

de livre acesso, on-line, e com diretrizes que norteiam o direito humano à alimentação 

adequada, a partir de uma linguagem acessível à população leiga e a profissionais de 

saúde.  

Como bem apresentado no Guia, esta é uma estratégia de promoção à saúde 

populacional, em nível individual e coletivo. Assim, este apresenta em suas 

recomendações, que alimentos in natura e minimamente processados, sejam a base da 

alimentação, uma vez que se constituem em produtos que sofreram processos mínimos 

da indústria alimentícia, sem alterar a qualidade e a integridade destes alimentos. Por 

outro lado, as recomendações quanto ao consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados, é para que a população limite o consumo destes tipos de alimentos. Uma 

vez que estes apresentam-se com adição de sal ou açúcar, em geral em quantidades 

superiores às utilizadas no preparo tradicional, e no caso dos ultraprocessados possuem 

alterações em outros componentes, como açúcares, gorduras, corantes e conservantes, 

tornando-os bem diferentes dos alimentos a que se relacionam originalmente (BRASIL, 

2014). 

A literatura científica já consolidou que o consumo de alimentos ultraprocessados 

recai sobre uma má qualidade da nutrição e da saúde da população. Muitos destes 

alimentos, ao serem transformados industrialmente, têm seu tempo de validade ampliado, 

de modo que no organismo sejam desencadeadores da produção de hormônios 

estressores, marcadores inflamatórios, alteração de perfil lipídico, glicídico e metabólico, 

com propensão ao ganho de peso e a não saciedade. Logo, são alimentos que devem ter 

seu consumo muito limitado, para preservação da saúde, e devem ter especial atenção às 

regulamentações de produção e comércio (ELIZABETH e col., 2020; CORNWELL e 

col., 2018; POTI e col., 2017). 

Nesta direção, em 2018, a Organização Mundial de Saúde, também visando o 

direito humano à alimentação adequada e à prevenção da saúde, a partir dos cuidados com 

a alimentação, publicou um guia para eliminação da gordura trans em alimentos 

industrialmente produzidos (WHO, 2018). Estratégias que visam à melhora do quadro da 

alimentação mundial, visto estes processos industriais estarem impactando na saúde 
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mundial, a ponto de doenças emergentes e evitáveis terem relação direta com o 

comportamento e hábitos alimentares da população. Incluem-se aí neste panorama, a 

epidemia de obesidade, o avanço do diabetes tipo 2 e as doenças coronarianas (WHO, 

2018).  

Apesar de a população refugiada reconhecer o papel da alimentação e de seus 

aspectos, como o manejo dos alimentos na saúde, notam-se ainda, comportamentos e 

hábitos que denotam no contexto da insegurança alimentar e nutricional, a necessidade 

de maior suporte, com estratégias ágeis e acessíveis a esta população.  

Ainda que a participante P-04 expresse que reconhece que a fome a que esteve 

sujeita, e a deixou mais susceptível a um estado de hiper consumo, quando da 

oportunidade de acesso a alimentos, esta apresentava, em sua história de vida, o 

reconhecimento de que vivia num ambiente de consumo alimentar não tão saudável. 

Representando as lacunas na promoção à alimentação adequada, ainda carecem de 

estratégias de amparo, nas esferas que norteiam a alimentação. Estratégias tangíveis, 

àqueles que estão em situação de vulnerabilidade, como a população refugiada, em 

relação aos cuidados de alimentação, a atenção à saúde e o amparo de dispositivos 

econômicos e sociais. 

Destaca-se que as participantes expressaram as dificuldades para receber cuidados 

de saúde no Brasil, em suas histórias de vida. A participante P-01 expressou a dificuldade 

para o atendimento do profissional nutricionista, quando do encaminhamento, devido à 

longa espera para atendimento. Do mesmo modo, a participante P-11 contou que quando 

necessário, utiliza a clínica da família, mas que para outros cuidados, está sem assistência 

de pronto, demonstrando a demora em receber cuidados de saúde aqui no Brasil, e o 

entendimento de que o protocolo brasileiro de assistência à saúde tarda em atender aos 

que necessitam.  

  

Ela me falou, mas eu não aceitei ver a nutricionista. Eu não aceitei não, 

porque lá marcar também fica muitos dias. Fica dias lá. Nutricionista, 

eu sei que problema não é porque eu estou doente. (P-01) 

 

[...] algumas coisas nós vamos à Clínica da Família. Outras coisas não 

direito. Eu fui na Clínica da Família porque sofro de uma enfermidade 

na pele, que já havia sido diagnosticada na Venezuela. É um 

mecanismo de estresse, que baixa minha imunidade. E isso, todos 

necessitam marcação. A sala que fui é diferente do que estou 

acostumada, na parte pública que eu vou.  Já faz um mês que o clínico 

geral me diagnosticou, me colocou em tratamento e me encaminhou ao 
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especialista. Aqui não vem. Aqui me vem de repente, e não me vem 

mais. Porque estou aguardando marcação. Se tenho um problema 

grave de estômago, vou esperar. Se espera para que me dê umas placas 

na mão, que toda a vida tenho problemas. E a gente foi em julho e tenho 

uma consulta em agosto? Não. Apenas em novembro. Me deram um 

papel, não me colocaram em tratamento, marcaram com o 

traumatologista, isso. E como eu te disse, se eu tivesse emprego, 

obviamente eu não vou esperar o protocolo do Brasil. (P-11) 
 

 

 

  A partir da história de vida das participantes, em relação aos serviços de saúde 

brasileiros, elas demonstraram uma das fragilidades destes serviços públicos. Não 

obstante, destaca-se que o sistema de saúde brasileiro é um sistema regido pelos 

princípios da universalidade, equidade e integralidade nos serviços e ações. Neste 

contexto, é importante apresentar que algumas iniciativas já estão sendo realizadas para 

orientar a população refugiada, quando da necessidade de buscar cuidados de saúde na 

rede pública brasileira, como a Cartilha de Orientações sobre o SUS, para a população 

imigrante e refugiada e o Material  de qualificação para os ACS sobre Saúde da População 

Imigrante e Refugiada, elaborados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

– Setor de Participação Social e Equidade –  em parceria com o Serviço Social da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) (RIO DE JANEIRO, 2019).  

 Neste cenário, é importante pontuar a necessidade do cuidado com a saúde, que 

emergiu nas histórias de vida das refugiadas, e o papel dos profissionais de saúde, que 

representam os serviços públicos de saúde, em particular, especialidades como a 

Nutrição, onde a atuação ainda se encontra entre a perspectiva “biologicista” e 

reducionista, atendo-se ao atendimento ora ambulatorial, com a ótica diagnóstico-

prescrição, ora em práticas educativas, com foco em doenças já instauradas, e como 

exposto pelas mulheres refugiadas, uma atuação não necessária, sob a ótica destas. Isso 

confirma a inevitabilidade de mudança, no paradigma de atuação destes profissionais, e 

leva a pesquisadora à autoanálise e questionamento: “Estamos mesmo promovendo a 

segurança alimentar e nutricional da nossa clientela na atenção primária, ou somente 

diagnosticando e promovendo tratamento, quando da insegurança alimentar e 

nutricional já instalada?”. 

 É também necessário compreender que, na emergência de uma pandemia mundial, 

como a que assolou o globo, iniciada em 2019, que se estendeu a 2020 e reverbera até o 

presente momento, sem uma solução consolidada, realizou-se contato, por videochamada, 
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com cinco participantes, em março de 2020, conforme também permitido no Método 

História de Vida (BERTAUX, 2010), em que é possível a revisitação das participantes. 

Ao contato em relação à alimentação, percebeu-se um hiato, nas informações que eram 

expressas pelas participantes, quando do manejo dos cuidados de saúde, particularmente, 

do manejo pessoal e de preparações alimentares para prevenção do Covid-19. Ora 

informações confusas, ora informações que davam conta de um manejo centrado na 

perspectiva de alcançar imunidade e consumo de alimentos. Este contato originou um 

relato de experiência, intitulado: “Manuseio e seleção de alimentos em tempos de Covid-

19: relato de experiência com mulheres refugiadas” (GUERRA e col.,2020), publicado 

na Revista Enfermagem em Foco (ANEXO III). 

 Em síntese, os impactos da Pandemia de Covid-19 corroboraram necessidades de 

transformação, no modo de atuação profissional, na visão da pesquisadora, 

compreendendo que para alcançar o estado de SAN, é necessário um adequado manuseio 

e seleção de alimentos (GUERRA e col., 2020). Assim, sendo imprescindível rever como 

gerar, por meio de ações de alimentação e nutrição o modelo de mudança comportamental 

frente à alimentação e à realidade, de pessoas em situação de vulnerabilidade, que vivem 

comprometimento de necessidades básicas, como no caso das mulheres refugiadas. 

 Apesar dos esforços da Nutrição, em abranger a forma como se come, o que se 

come, quando se come, e com quem se come, algumas abordagens recentes sugerem 

novas ferramentas, que podem auxiliar no processo de garantia de uma alimentação 

humana mais adequada e consistente com a realidade na qual os indivíduos estão 

inseridos. Neste contexto, como destaca Alvarenga e colaboradores (2019,p.XXI), “ O 

contexto atual não promove mudanças de comportamento e não torna as pessoas mais 

saudáveis...”, corroborando a necessidade de transformar a atuação da Nutrição, em todos 

os sítios de atuação, em especial na atenção primária à saúde. 

 A mudança de comportamento desponta como uma vertente no alcance da 

alimentação adequada, no entanto as muitas estratégias empregadas pelos profissionais 

de saúde ainda não dão conta de causar esta modificação. No contexto da atenção 

primária, a utilização do Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento 

(PROSCHAK e DICLEMENTE, 1982) se apresenta viável para que os profissionais de 

saúde transformem a atuação e alcancem a cada paciente, dentro de seus limites e 

realidades. 

 O estudo de Lindemann e col. (2016) demonstra que em relação às dificuldades 

para alcançar uma alimentação adequada na população da atenção básica, foram 

http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3619
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3619
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apontados: fatores econômicos, como o custo elevado, fatores comportamentais, como a 

força de vontade, mentalidade de exclusão de alimentos, fatores relacionados à 

organização, como a falta de tempo para tal e à falta de informação. Ainda sugere que as 

dificuldades relacionadas a comportamento se fundamentam nos pressupostos do modelo 

transteórico de mudança de comportamento, logo, representando uma nova possibilidade 

de se pensar estratégias no cenário da alimentação e da mudança de comportamento 

alimentar (LINDEMANN e col., 2016).  

 De Freitas e colaboradores (2020) demonstraram a partir de um estudo clínico 

randomizado, que a utilização do Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento 

no manejo do peso corporal apresentou resultados promissores, em uma amostra 

populacional de mulheres acima de 20 anos de idade com sobrepeso e obesidade atendidas 

na atenção primária. Dentre os benefícios da utilização do modelo no acompanhamento 

nutricional, foram identificados: melhora no perfil antropométricos, ou seja, nas medidas 

corporais, melhora nos hábitos dietéticos e nos parâmetros bioquímicos. Enquanto em 

relação as dificuldades em manter a mudança comportamental após seis meses de 

tratamento, o fator motivacional foi apontado, caracterizando a necessidade de constante 

acompanhamento para sucesso do tratamento. 

Há de se considerar que este modelo, embora aplicado com extensão a outras áreas 

do comportamento à saúde, na alimentação, pode auxiliar na construção de práticas de 

intervenção mais humanas e que atenda à realidade dos indivíduos a quem serão 

destinadas. Porém, faz-se notar que, diferentemente, do modelo proposto inicialmente, 

que focava na interrupção do hábito de fumar, na alimentação, almeja-se que os 

indivíduos não excluam a prática da alimentação, nem os alimentos, mas desenvolvam 

uma melhor prática de manejo da alimentação, para garantia da alimentação humana 

adequada e segurança alimentar e nutricional. 

 A relação entre alimentação e saúde mental tem se consolidado nos últimos cinco 

anos, quando das descobertas das relações entre carências de micronutrientes e distúrbios 

depressivos, como o micronutriente Vitamina D (MOUSA e col., 2018; GENG e col., 

2019). O estado de insegurança alimentar, com comprometimento das necessidades 

fisiológicas de alimentos e nutrientes, em quantidade e qualidade, consequentemente, 

predispõe as participantes a agravos da saúde mental, como a ansiedade, o estresse e a 

depressão. Algumas participantes apontaram para o comprometimento da saúde mental, 

com diferentes sinais. 

 



110 

 

Eu fui operada e me convenceram também. E eu estava ao ponto de 

câncer de cólon. Não posso situação de estresse. E no Brasil estou em 

situação de estresse. (P-11)  

 

[...] E não estou em uma situação fácil. Eu tenho que estar equilibrada. 

Estar relaxada de alguma forma. O sentimento pode me mudar. E aí, a 

depressão. Porque todas as pessoas que são migrantes, em maior ou 

menor proporção estão vivendo um processo diferente. (P-11) 

 

Bom, toma refrigerante. Sim, muito. Tomar muita coca cola, Nutella, 

chocolate, todos os doces. Eu sinto que tenho como que uma 

ansiedade[...] (P-04) 

 

 

 As evidências, como as apresentadas por Mousa e col. (2018), sugerem uma 

relação também entre os baixos níveis de vitamina D, depressão e sobrepeso e obesidade.  

Alguns estudos de revisão já demonstraram associação entre baixos níveis de Vitamina 

D e acometimento do estado mental, em populações adultas (ANGLIN e col., 2013; 

LERNER e col., 2018). Por outro lado, outras deficiências de nutrientes também se 

associam ao comprometimento metabólico com desenvolvimento de sobrepeso e 

obesidade, tal como a carência de fibras e complexo B, (ALLOUBANY e col., 2019; 

MAGUIRE, 2018).  

  Quando do comprometimento alimentar, indivíduos sujeitos a uma alimentação 

de baixa qualidade encontram-se, então, em risco de desenvolver carências nutricionais 

que acometem o metabolismo, com ganho de peso e a saúde mental. No entanto, é 

importante lembrar que as participantes do nosso estudo se encontram em estado de 

insegurança alimentar e nutricional, ou seja, com comprometimento em acessar alimentos 

com qualidade e quantidade adequados às necessidades diárias, como referiram em suas 

histórias de vida. Deste modo, estão em risco nutricional e de  agravos à saúde, inclusive 

predispostas a deficiências vitamínicas e de minerais que podem desencadear 

enfermidades como as DCNT, ansiedade e depressão. 
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 Faz-se primordial, sobretudo, explicar que o título desta tese sofreu uma 

reformulação necessária. Sendo inicialmente denominado: “Transnacionalismo e 

alimentação: histórias de vida de mulheres refugiadas”, quando da produção das 

narrativas, as participantes demonstraram a alimentação, do ponto de vista da segurança 

alimentar e nutricional, como a temática que consideravam mais importante em suas 

histórias de vida. Deste modo, como o método permite a reformulação, inclusive de 

objetivos, uma vez que o desenho é explicitado pelas participantes, através do que lhes é 

mais significativo em seus percursos, modificamos o título para: “(In)segurança 

Alimentar e Nutricional: histórias de vida de mulheres refugiadas”. 

  Esta Tese alcançou seus objetivos, e comprovou a hipótese imaginada, de que 

mulheres refugiadas estão em insegurança alimentar e nutricional no refúgio, 

apresentando-se com magnitudes variáveis. e a partir dos percursos das participantes. 

Também se observou relações entre a insegurança alimentar e nutricional e o 

comprometimento de outras necessidades como: moradia, educação, emprego e lazer. 

Ademais, diante das histórias de vida das mulheres refugiadas e da descoberta do 

mecanismo social que as impulsiona ao estado de insegurança alimentar e nutricional, do 

sofrimento que emerge quando da transição para uma nova cultura, um novo país, e dos 

novos desafios/barreiras que se apresentam, compreendemos os significados do 

fenômeno social e a situação de vulnerabilidade ao comprometimento de necessidades 

essenciais a que estão sujeitas. 

 Em relação ao mecanismo social, é importante que nos atentemos aos grandes 

desafios, quando da chegada ao refúgio, onde principalmente o idioma é colocado em 

xeque27. Ainda que amparadas por uma instituição que se relaciona ao CONARE, e que 

oferece curso de português para refugiados, nas dependências de uma universidade 

pública, esta estratégia ainda não se demonstra eficaz para amparar a mulher refugiada, a 

obtenção de emprego formal, com segurança de obtenção de renda/sustento e amparo de 

dispositivos legais, como seguridade social. O que se observa é que estas frequentam o 

curso empenhadas em minimizar a barreira linguística, mas que muitas estão ainda à 

procura de uma oportunidade de emprego formal.  

Outra questão que merece atenção é que estas pessoas, que buscam uma colocação 

no mercado, em sua maioria, possuem grau de escolaridade elevado e, no entanto, não 

conseguem empregos formais, principalmente em suas áreas de competência, uma vez 

 
27 “pôr em xeque” é uma expressão utilizada comumente em jogos de xadrez, quando a peça principal do 

tabuleiro, o Rei, corre perigo. 
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que essas competências curriculares não apresentam validade em solo brasileiro, logo, 

quando obtêm empregos, estão deslocadas para áreas e subáreas, em que começam a 

desenvolver novas habilidades, e nem sempre com remuneração compatível ao tamanho 

conhecimento que detêm. Mesmo frequentando o curso de português com intuito de 

minimizar a desigualdade existente no idioma, poucos são orientados sobre oportunidades 

ou mecanismos de validação do diploma, o que representaria uma forma de mitigar a 

desigualdade nos acessos a empregos formais e de exigência de níveis de escolaridade de 

nível superior. Muito embora, a oportunidade de frequentar um curso de língua 

portuguesa para refugiados seja também necessária para a colocação no mercado de 

trabalho.  

O processo de reconhecimento, no Brasil, ocorre por meio das instituições 

públicas de ensino superior, e há a necessidade de conferir, junto ao programa, a 

existência do curso de nível superior, a apresentação de requisitos e o pagamento de taxas 

de custeio do processo. Custos cobrados pelas universidades, para trâmites do processo, 

podem ser distanciadores da população refugiada, que não está colocada no setor formal 

da economia, com recursos disponíveis para tal. 

Com relação à alimentação, o comportamento alimentar e as aproximações que 

mulheres refugiadas expressaram em suas histórias de vida, percebe-se a valorização da 

identidade cultural na alimentação, com o sentimento da falta de ingredientes a que estão 

acostumadas e não estão disponíveis no Brasil. Nota-se que as participantes estranham os 

hábitos e comportamentos da população brasileira, quando do consumo do arroz, do feijão 

e do pão, mas que apresentam ora o sentimento de saudades pela alimentação que tinham, 

ora expressam que estão se acostumando aos alimentos da cultura brasileira.  

Do mesmo modo que se observa na população brasileira, também se observa nas 

histórias de vida das refugiadas um novo padrão de alimentação, com maior consumo de 

alimentos processados e ultraprocessados, de baixo custo, mas que são predisponentes a 

doenças crônicas não-transmissíveis. Esta alimentação, densa em alimentos que 

predispõem a saúde aos agravos, parece ser a opção viável para os que possuem poucos 

recursos, já que são mais acessíveis, economicamente. No entanto, aponta para a 

necessidade de ações que promovam a educação nutricional nas mulheres refugiadas, 

principalmente do ponto de vista do fomento à prática segura e adequada de alimentação, 

já que a mulher, normalmente, desempenha o papel de conduzir o preparo das refeições 

no núcleo familiar, cabendo a ela, desta forma, também fomentar hábitos de alimentação 

compatíveis com as recomendações e diretrizes para manutenção da saúde. 
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Embora as participantes tenham expressado a relação entre alimentação e saúde, 

e em alguns momentos, demonstrando em suas narrativas o efeito do alimento sobre o 

metabolismo, a fisiologia e até mesmo sobre a saúde mental, também é necessário 

considerar que estas recebem amparo de saúde do sistema único brasileiro, quando da 

impossibilidade do custeio de serviços privados. E como apontado nas histórias de vida 

das participantes, há um hiato entre o atendimento e a demanda, com longa demora para 

percepção dos cuidados de saúde que são necessários. Percebe-se que reconhecem que a 

alimentação apresenta desfechos diretos na saúde, como a predisposição ao excesso de 

peso, a carências nutricionais e à fragilidade do estado emocional, mas carecem de mais 

aparatos de saúde, na promoção da alimentação adequada.  

É importante lembrar que o município do Rio de Janeiro atravessa uma grave crise 

da saúde, e que durante a pandemia do Covid-19, que até a presente data está em curso, 

muitos serviços de saúde estão entrando em colapso, o que também reverbera na 

população em situação de vulnerabilidade, como pessoas em situação de refúgio, como 

demonstrado no relato de experiências das participantes. Neste panorama, é 

imprescindível esclarecer que a pesquisadora repensou e transformou seu olhar sobre o 

modo de atuação profissional a partir da consolidação desta TESE, autoanálise 

profissional, e indícios de que na atenção primária há necessidade de ações mais 

concretas, para promoção da alimentação humana adequada, partindo da realidade da 

população, objetivando proporcionar segurança alimentar e nutricional.  

Deste modo, esclareço que não poderia deixar de dar uma contribuição à 

sociedade, em especial à população vulnerável, que possui comprometimento de 

necessidades básicas, na intenção de que mudanças iminentes ocorram no cenário da 

atenção básica a toda população, principalmente, por ser o local por onde adentram as 

mulheres em situação de refúgio, nos serviços públicos de saúde. Desta forma, proponho 

a utilização do modelo transteórico de mudança de comportamento para a alimentação, 

com a fundamentação nas informações do Guia Alimentar para a População Brasileira na 

atenção básica, deste modo, criando estratégias de intervenção de educação alimentar e 

nutricional, que sejam eficazes em promover e manter as mudanças no comportamento 

alimentar da população brasileira, também contribuindo para a redução das DCNT e para 

o alcance da segurança alimentar e nutricional. 

 Ademais, merece destaque que as mulheres refugiadas se expressaram com 

satisfação à forma de acolhida da população brasileira. Muitas, em suas histórias de vida, 

demonstraram ser ajudadas por brasileiros com moradia, alimentação e até recursos 
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financeiros. Ou seja, uma relação de reciprocidade, entre brasileiros e refugiados, até 

mesmo quando da distribuição de recursos, para auxiliar no sustento destes. 

 No mais, esperamos que as políticas voltadas para alimentação da população 

refugiada, sejam mais ágeis para atender às demandas da população, de tal maneira, que 

também estejam a postos para atender às demandas da população brasileira, na tentativa 

de mitigar a fome, a pobreza e a desigualdade social, e que o modelo transteórico seja 

implantado como realidade de atuação dos profissionais nutricionistas na atenção básica.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Pesquisadores Responsáveis: Juliana Vidal Vieira Guerra e Valdecyr Herdy Alves 

Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense – Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – Rua Dr. Celestino, nº 74, 

5º andar – Centro – Niterói – RJ. 

Telefones para contato com os pesquisadores:  

Juliana V. V. Guerra Telefone: (21) 98485-8451 – e-mail: julianaguerra.personaldiet@gmail.com;  

Valdecyr Herdy Alves Telefone:  (21) 99505-1765 – e-mail: herdyalves@yahoo.com.br   

 

 

Nome da voluntária: ____________________________________________________ 

 

A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa: 

“Transnacionalismo e Segurança Alimentar: história de vida de mulheres 

refugiadas”, de responsabilidade dos pesquisadores Juliana Vidal Vieira Guerra e 

Valdecyr Herdy Alves.  

Esta pesquisa tem os objetivos de: identificar os valores culturais relativos à 

alimentação e nutrição da mulher refugiada; descrever as práticas alimentares e 

habilidades culinárias da mulher refugiada; discutir como a migração involuntária se 

reflete na alimentação, na nutrição saudável e nas relações sociais da mulher refugiada. 

A pesquisa será realizada através de entrevista aberta, na qual a entrevistadora 

conduzirá a reflexão da entrevistada através da questão: “Fale sobre sua história de vida 

que tenha relação com sua alimentação”. Estima-se que a entrevista terá a duração de 50 

a 60 minutos, a depender da necessidade do participante de narrar sua história de vida, 

respeitando seu tempo de resposta à questão proposta. Os dados serão coletados por 

gravação de áudio digital (gravador digital), em dispositivos de armazenamento e por 

anotações no diário de campo da pesquisadora, e após a transcrição das gravações, as 

mesmas serão apagadas. As informações geradas na pesquisa serão confidenciais, tendo 

somente a pesquisadora acesso a elas, o que garante a privacidade dos voluntários da 

pesquisa. 

A pesquisa com seres humanos pode apresentar como riscos: o constrangimento, 

o desconforto, a invasão da privacidade do participante. Para evitar tais riscos, a entrevista 

mailto:julianaguerra.personaldiet@gmail.com
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será realizada por pesquisadora treinada no método e na técnica de entrevista narrativa, 

com fluência nos idiomas inglês, português e francês. Porém, se a qualquer momento a 

pesquisadora observar riscos a sua saúde, sugerirá que a participante procure a unidade 

pública de saúde de referência ao seu território de domicílio, objetivando resguardar a 

integridade da mesma. A pesquisadora também se compromete a encaminhar 

refugiadas(os) identificadas(os) no estudo que necessitem de Assistência Especializada a 

Refugiados, à Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Para evitar quebra do sigilo, os 

dados serão divulgados e utilizados para pesquisa, publicações de artigos científicos e 

eventos nacionais e internacionais, respeitando a confidencialidade dos participantes por 

uso de códigos, para identificação de cada participante. O material documentado ficará 

sob a guarda da pesquisadora, pelo período de cinco anos após a conclusão do estudo. 

Após esse período, será destinado à destruição (incineração) e descarte de dados digitais 

(apagados). 

 A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento, você pode recusar-

se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento de 

autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para você. Sua participação nesta 

pesquisa consistirá em contar sua história de vida sobre alimentação, sob a forma de 

entrevista, previamente agendada. Você não terá nenhum custo nem quaisquer 

compensações financeiras.  

No caso de dúvida, em algum momento da entrevista aberta, a voluntária poderá 

solicitar que a entrevistadora repita ou explique melhor o desenvolvimento de uma 

narrativa, ficando a narradora à vontade, para expressar suas ideias e pensamentos. 

Se no momento da entrevista, você sentir-se desconfortável com as questões e 

reflexões, a pesquisadora poderá sugerir que você procure a Unidade Básica de Saúde 

próxima ao seu domicílio. O benefício relacionado à sua participação será melhorar a 

compreensão da qualidade e assistência à alimentação e nutrição de refugiados. 

Você receberá uma cópia deste Termo, no qual constam o telefone, e-mail e 

endereço da pesquisadora responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham, para que todos os projetos de pesquisa, envolvendo seres humanos sejam 

aprovados, de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los, e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 



131 

 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvida, ou querendo outras informações, entre em contato 

com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda a sexta, das 08:00 às 

17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br  

Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informada 

e concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, __________ de ___________________________ de 2019. 

. 

 

____________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura da Voluntária. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura da Pesquisadora. 

 

 

 Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF). 
Rua Marquês do Paraná 303, 4o andar, prédio anexo ao HUAP. 

E-mail: ética@vm.uff.br 
Tel/fax: (21) 2629-9189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
about:blank
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

CONSENT FORM 

 

TRANSNACIONALISM AND FOOD SECURITY: refugee women´s life story  

CONSENT FORM 

 

Project title: 

TRANSNATIONALISM AND FOOD: refugee women´s life story 

Researchers in charge: Juliana Vidal Vieira Guerra and Valdecyr Herdy Alves 

Institution to which the Responsible Researchers belong: Federal Fluminense 

University - Aurora Afonso Costa Nursing School - Dr. Celestino, nº 74, 5th floor - Centro 

- Niterói - RJ. 

Phone numbers to contact the researchers: 

Juliana V. V. Guerra Telephone: (21) 98485-8451 - Email: 

julianaguerra.personaldiet@gmail.com; 

Valdecyr Herdy Alves Phone: (21) 99505-1765 - e-mail: herdyalves@yahoo.com.br 

 

Name of the volunteer: ___________________________________________________ 

 

 You are invited to participate in the research project: "Transnationalism and Food: 

refugee women´s life story", by the researchers Juliana Vidal Vieira Guerra and Valdecyr 

Herdy Alves. 

This research has the objectives of: identifying cultural values related to food and 

nutrition for refugee women; describe the dietary practices and culinary skills of refugee 

women; discuss how involuntary migration reflects on the nutrition, healthy nutrition and 

social relations of refugee women. 

The research will be conducted through an open interview, where the interviewer will 

lead the interviewee's reflection through the question: "Talk about your life story that 

relates to food.". It is estimated that the interview will last from 50 to 60 minutes, 

depending on the participant's need to narrate their life history, respecting their response 

time to the proposed question. The data will be collected by digital audio recording 

(digital recorder) on storage devices and by annotations in the researcher's field diary, and 

after the transcription of the recordings, they will be erased. The information generated 

in the research will be confidential, with only the researcher accessing them, which 

guarantees the privacy of the research volunteers.It is estimated that the interview will 
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last from 50 to 60 minutes, depending on the participant's need to narrate their life history, 

respecting their response time to the proposed question.  

 Research with human beings may present as risks: embarrassment, discomfort, 

invasion of the participant's privacy. To avoid such risks, the interview will be conducted 

by a researcher trained in the method and technique of narrative interview, fluent in 

English, Portuguese and French. However, if at any moment the researcher observes risks 

to his or her health, she will suggest that the participant seek the public health unit 

referenced and close to her home and she will accompany you to the health facility, in 

order to safeguard your integrity. In order to avoid breach of confidentiality, the data will 

be disseminated and used for research, publications of scientific articles and National and 

International events, respecting the confidentiality of participants by using codes to 

identify each participant. The documented material will be under the researcher's custody 

for a period of five years after completion of the study. After this period the material will 

be destined to destruction (incineration) and disposal of digital data (erased). 

Your participation is voluntary, that is, at any time you can refuse to answer any question 

or give up participating and withdraw your consent. Your refusal will not do you any 

harm. Your participation in this research will consist of telling in your life history about 

food, in the form of a previously scheduled interview. You will have no cost or any 

financial compensation. 

In case there is any moment of the open interview, the volunteer may request that the 

interviewer repeat or explain better the development of a narrative, whether the narrator 

is willing to send his ideas and thoughts.  

 If it is not a moment of your consultation, you can have a question and answer 

session about the subject that you can get. Providing their participation will improve the 

quality of food assistance and refugee nutrition. 

You have a copy of our e-mail address and telephone number to fill in your data, and the 

other members of your team are always being asked about the project and its participation, 

now or at any other time. 

The Research Ethics Committees (CEPs) are composed of people who work for all 

research projects and are considered in accordance with the ethical norms 

elaborated by the Ministry of Health. The evaluation of the CEPs means that the 

risks and opportunities minimized and the working days ensured have access to 

every day of play and regulatory options. Thus, the CEPs seek defenders of the 
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dignity and interest of the participants, encouraging their autonomy and voluntary 

participation. From the next period of validity, it was decided by the CEP of the 

institution. If you have any questions, or want more information, contact the Ethics 

Committee of the Faculty of Medicine of the Federal University of Fluminense (CEP 

FM / UFF), by e-mail or telephone, from Monday to Friday, from 08:00 am to 5:00 

p.m. 

E-mail: ética@vm.uff.br 
Phone number: (21) 2629-9189 

 

I, ________________________________________, declare that I have been informed 

and agree to volunteer for the research project described above. 

  

 

Niterói, __________ of ___________________________, 2018. 

. 

 

____________________________________________________________________ 

Name and signiture of the volunteer. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Name and signiture of the Responsible Researcher. 

 

 Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF). 
Rua Marquês do Paraná 303, 4o andar, prédio anexo ao HUAP. 

E-mail: ética@vm.uff.br 
Tel/fax: (21) 2629-9189 

 
 

Ethics and Research Comitte of the Faculty of Medicine of Federal Fluminense University.  
Rua Marquês do Paraná 303, 4th floor, building attached to HUAP. 

E-mail: ética@vm.uff.br 

Tel / fax: (21) 2629-9189  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERME DE CONSENTEMENT GRATUIT ET EXCLUS   

 

Titre du projet: 

TRANSNATIONALISME ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE: histoire de vie des femmes 

réfugiées 

Chercheurs responsables: Juliana Vidal Vieira Guerra et Valdecyr Herdy Alves 

Institution à laquelle appartiennent les chercheurs responsables: Université fédérale 

Fluminense - Ecole d’infirmières Aurora Afonso Costa - Rue Dr Celestino, nº 74, 5ème 

étage - Centro - Niterói - RJ. 

Numéros de téléphone pour contacter les chercheurs: 

Juliana V. V. Guerra Téléphone: (21) 98485-8451 - Email: 

julianaguerra.personaldiet@gmail.com; 

Valdecyr Herdy Alves Téléphone: (21) 99505-1765 - e-mail: herdyalves@yahoo.com.br 

 

Nom du volontaire: ______________________________________________________ 

Vous êtes invité à participer à la recherche intitulée: Transnationalisme et Sécurité 

alimentaire: Histoire de vie des femmes réfugiées. Cette recherche a pour objectifs de: 

identifier les valeurs culturelles liées à l'alimentation et à la nutrition pour les femmes 

réfugiées; décrire les pratiques alimentaires et les compétences culinaires des femmes 

réfugiées; discuter de la manière dont la migration involontaire influe sur la nutrition, la 

nutrition saine et les relations sociales des femmes réfugiées. 

La recherche sera menée dans le cadre d'une interview ouverte où l'intervieweur 

mènera la réflexion de l'enquêté à travers la question: «Parlez de votre histoire de vie liée 

à votre alimentation». Il est estimé que l'entretien durera entre 50 et 60 minutes, en 

fonction du besoin du participant de raconter son histoire, en respectant le temps de 

réponse qu'il a accordé à la question proposée.  Les données seront collectées par 

enregistrement audio numérique sur les périphériques de stockage et les entrées de journal 

du chercheur, et après la transcription des enregistrements, elles seront effacées.  

Les données seront recueillies par enregistrement audio numérique (enregistreur 

numérique) sur des dispositifs de stockage et par annotations dans le journal de terrain du 

chercheur. Après la transcription des enregistrements, elles seront effacées. Les 

informations générées au cours de la recherche seront confidentielles. Seul le chercheur 

y aura accès, ce qui garantit la confidentialité des données des volontaires de la recherche. 

La recherche avec des êtres humains peut présenter des risques: embarras, 

inconfort, atteinte à la vie privée du participant. Pour éviter de tels risques, l'entretien sera 

mené par un chercheur formé à la méthode et à la technique de l'entretien narratif, qui 
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parle couramment l'anglais, le portugais et le français. Toutefois, si, à un moment 

quelconque, le chercheur constate des risques pour sa santé, il suggérera au participant de 

s’informer auprès du service de santé publique situé près de chez lui et vous accompagner 

afin de préserver son intégrité. Afin d'éviter toute violation de la confidentialité, les 

données seront diffusées et utilisées pour la recherche, la publication d'articles 

scientifiques et les événements nationaux et internationaux, dans le respect de la 

confidentialité des participants, en utilisant des codes pour identifier chaque participant. 

Le matériel documenté sera sous la garde du chercheur pendant une période de cinq ans 

après la fin de l'étude. Après cette période, le matériel sera destiné à la destruction 

(incinération) et à l'élimination des données numériques (effacées). 

Les informations générées ici sera confidentielle, seulement d'avoir accès à ces 

chercheurs, ce qui assure la confidentialité des bénévoles de recherche. Votre 

participation est volontaire, qui est, à tout moment, vous pouvez refuser de répondre à 

toute question ou renoncer à participer et à retirer son consentement d'autorisation. Votre 

refus ne vous fera aucun mal. Votre participation à cette recherche consistera à raconter 

dans votre histoire de vie la nourriture, sous la forme d'un entretien préalablement 

programmé. Vous n'aurez aucun coût ni aucune compensation financière. En cas de doute 

à un moment donné dans une interview ouverte, le volontaire peut demander à 

l'intervieweur de répéter ou de mieux expliquer le développement d'un récit, le narrateur 

se la volonté d'exprimer leurs idées et leurs pensées. Si, au moment de l'entrevue vous 

vous sentez mal à l'aise avec les questions et les pensées que vous pouvez être référé à 

des services psychologiques de l'Unité de santé de base local. L'avantage lié à leur 

participation sera d'améliorer la compréhension de la qualité de l'aide alimentaire et de la 

nutrition des réfugiés. Vous recevrez une copie de cet accord qui contenait le téléphone 

et le courrier électronique et l'adresse du chercheur principal, et d'autres membres de 

l'équipe et répondre à vos questions sur le projet et leur participation, maintenant ou à tout 

moment.  

Les comités d'éthique de la recherche (CEP) sont composés de personnes 

travaillant pour tous les projets de recherche et considérées conformément aux 

normes éthiques élaborées par le ministère de la Santé. L'évaluation des CEP 

signifie que les risques et les opportunités minimisés et les journées de travail 

assurées ont accès à chaque jour de jeu et aux options réglementaires. Ainsi, les CEP 

recherchent des défenseurs de la dignité et de l’intérêt des participants, 

encourageant leur autonomie et leur participation volontaire. A partir de la 

prochaine période de validité, le CEP de l’institution en a décidé. Si vous avez des 

questions ou souhaitez plus d'informations, contactez le Comité d'éthique de la 

Faculté de médecine de l'Université fédérale de Fluminense (CEP FM / UFF), par e-

mail ou par téléphone, du lundi au vendredi, à partir de 8h00. à 17h00. 

 

E-mail: ética@vm.uff.br 

Numéro de téléphone: (21) 2629-9189 

 

Je, ________________________________________, déclare que j'ai été informé 

et accepte de me porter volontaire pour le projet de recherche décrit ci-dessus. 

Niterói, __________ du ___________________________, 2018. 
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____________________________________________________________________ 

Nom et signature du volontaire. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Nom et signature du chercheur.  

 

 Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF). 
Rua Marquês do Paraná 303, 4o andar, prédio anexo ao HUAP. 

E-mail: ética@vm.uff.br 
Tel/fax: (21) 2629-9189 

 

Comité d'éthique et de recherche de la faculté de médecine de l'Université fédérale de 

Fluminense 
Rua Marquês do Paraná 303, 4ème étage, bâtiment rattaché au HUAP. 

E-mail: ética@vm.uff.br 

Tel / fax: (21) 2629-9189  
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APÊNDICE D 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y CLARIFICADO 

Investigadores responsables: Juliana Vidal Vieira Guerra y Valdecyr Herdy Alves 

Institución a la que pertenecen los Investigadores Responsables: Universidade Federal 

Fluminense - Escuela de Enfermería Aurora Afonso Costa - Rua Dr. Celestino, nº 74, 

5to piso - Centro - Niterói - RJ. 

Teléfonos para contactar a los investigadores: 

Juliana V. V. Guerra Teléfono: (21) 98485-8451 - correo electrónico: 

julianaguerra.personaldiet@gmail.com; 

Valdecyr Herdy Alves Teléfono: (21) 99505-1765 - correo electrónico: 

herdyalves@yahoo.com.br 

 

Nombre del voluntario: ___________________________________________________ 

Esta investigación tiene como objetivo: identificar los valores culturales relacionados con 

la alimentación y la nutrición de las mujeres refugiadas; describir los hábitos alimenticios 

y las habilidades culinarias de la mujer refugiada; discutir cómo la migración involuntaria 

se refleja en la alimentación, la nutrición saludable y las relaciones sociales de las mujeres 

refugiadas. 

La investigación se llevará a cabo a través de una entrevista abierta, donde el entrevistador 

conducirá la reflexión del entrevistado a través de la pregunta: "Hable de su historia de 

vida que se relacione con su dieta". Se estima que la entrevista tendrá una duración de 50 

a 60 minutos, dependiendo de la necesidad del participante de narrar su historia de vida, 

respetando su tiempo de respuesta a la pregunta propuesta. Los datos se recolectarán 

grabando audio digital (grabadora digital) en dispositivos de almacenamiento y tomando 

notas en el diario de campo del investigador, y luego de transcribir las grabaciones, serán 

borradas. La información generada en la investigación será confidencial, teniendo acceso 
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a ella solo el investigador, lo que garantiza la privacidad de los voluntarios de la 

investigación. 

La investigación con seres humanos puede presentar como riesgos: vergüenza, malestar, 

invasión de la privacidad del participante. Para evitar tales riesgos, la entrevista será 

realizada por un investigador capacitado en el método y técnica de entrevista narrativa, 

que domine los idiomas: inglés, portugués y francés. Sin embargo, si en algún momento 

la investigadora observa riesgos para su salud, sugerirá que la participante busque la 

unidad de salud pública de referencia en su territorio de origen, con el objetivo de 

salvaguardar su integridad. El investigador también se compromete a derivar a los 

refugiados identificados en el estudio que necesitan Asistencia Especializada a los 

Refugiados, a Caritas Arquidiocesana de Río de Janeiro. Para evitar la violación de la 

confidencialidad, los datos serán divulgados y utilizados para investigación, publicación 

de artículos científicos y eventos nacionales e internacionales, respetando la 

confidencialidad de los participantes mediante el uso de códigos para identificar a cada 

participante. El investigador conservará el material documentado durante un período de 

cinco años después de la finalización del estudio. Después de este período, el material se 

destinará a la destrucción (incineración) y eliminación de datos digitales (borrado). 

 Su participación es voluntaria, es decir, en cualquier momento puede negarse a contestar 

cualquier pregunta o dejar de participar y retirar su consentimiento para la autorización. 

Su negativa no le hará ningún daño. Tu participación en esta investigación consistirá en 

contar la historia de tu vida sobre la alimentación, en forma de entrevista previamente 

programada. No tendrás costes ni compensación económica. 

En caso de duda en cualquier momento de la entrevista abierta, el voluntario podrá 

solicitar que el entrevistador repita o explique mejor el desarrollo de una narrativa, siendo 

libre el narrador para expresar sus ideas y pensamientos. 
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Si en el momento de la entrevista se siente incómodo con las preguntas y reflexiones, el 

investigador puede sugerirle que busque la Unidad Básica de Salud cercana a su 

domicilio. El beneficio relacionado con su participación será mejorar la comprensión de 

la calidad de la asistencia alimentaria y la nutrición para los refugiados. 

Recibirás copia de este Plazo conteniendo el número de teléfono y correo electrónico y la 

dirección del investigador responsable, y otros miembros del equipo, pudiendo responder 

tus dudas sobre el proyecto y su participación, ahora o en cualquier momento. 

Los Comités de Ética en Investigación (CEP) están integrados por personas que 

trabajan para asegurar que todos los proyectos de investigación que involucran 

seres humanos sean aprobados de acuerdo con los estándares éticos elaborados por 

el Ministerio de Salud. La evaluación de los CEP toma en cuenta los beneficios y 

riesgos, buscando minimizarlos y busca asegurar que los participantes tengan acceso 

a todos los derechos garantizados por las agencias reguladoras. Así, los CEP buscan 

defender la dignidad y los intereses de los participantes, fomentando su autonomía 

y participación voluntaria. Averigüe si este proyecto ha sido aprobado por el CEP 

de esta institución. En caso de dudas, o si desea otra información, comuníquese con 

el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM / UFF), por correo electrónico o teléfono, de lunes a viernes, 

de 8:00 am a 17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br 

Tel / fax: (21) 26299189 

 

Yo, ________________________________________, declaro que he sido informado y 

acepto participar, como voluntario, en el proyecto de investigación descrito 

anteriormente. 
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Niterói, __________ de ___________________________ 2019. 

. 

____________________________________________________________________ 

Nombre y firma del voluntario. 

 

____________________________________________________________________ 

Nombre y firma del investigador. 

 

 

Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal Fluminense 

(CEP FM / UFF) 

Calle Marquês do Paraná 303, 4 ° piso, edifício anexo al HUAP. 

Correo electrónico: ethics@vm.uff.br 

Tel / fax: (21) 2629-9189 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF). 
Rua Marquês do Paraná 303, 4o andar, prédio anexo ao HUAP. 

E-mail: ética@vm.uff.br 
Tel/fax: (21) 2629-9189 
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APÊNDICE E 

Instrumento de Produção de Narrativas  

Data de aplicação: ______________ 

 DADOS DAS PARTICIPANTES 

Código de Identificação: 

Idade: Estado Civil: 

Nº de Filhos: 

Formação: 

Ocupação no Refúgio: 

Escolaridade: 

Data de Aceite do Refúgio: 

Fonte de Renda no Refúgio: 

  

PERGUNTA ABERTA  

Em língua portuguesa: 

“Fale sobre sua história de vida que tenha relação com a sua alimentação.” 

 

Serão utilizados como filtros, conforme preconizado por Bertaux (2010): 

 Alimentação no país antes e após aceite de refúgio 

Costumes de alimentação na infância e no presente 

Relações pessoais e sociais e alimentação antes e após residência no Brasil  

 

Em língua Inglesa: 

“Tell me about your life story that relates to your food .” 
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Serão utilizados como filtros, conforme preconizado por Bertaux (2010): 

 Food, in your home country, before and after, being accepted as a refuge. 

Feeding habits in childhood and in the present 

Personal and social relationships and food before and after being in Brazil  

Em língua Francesa: 

 "Parlez de votre histoire de vie liée à votre alimentation ." 

 

Serão utilizados como filtros, conforme preconizado por Bertaux (2010): 

 Nourriture dans le pays d´origine, avant et après, avoir été accepté comme 

réfugié  

Habitudes alimentaires dans l'enfance et dans le présent 

Relations sociales et personnelles et nourriture avant et après la résidence au 

Brésil 

 

Em língua Espanhola: 

"Cuéntame sobre la historia de tu vida que se relaciona con tu comida". 

 

Seremos utilizados como filtros, conforme preconizado por Bertaux (2010): 

  Comida, en tu país de origen, antes y después, siendo aceptada como refugio. 

Hábitos alimentarios en la infancia y en el presente. 

Relaciones personales y sociales y comida antes y después de estar en Brasil. 
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APÊNDICE F 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO PESQUISADOR 

Título do Projeto:  

TRANSNACIONALISMO E ALIMENTAÇÃO: Narrativa de vida de mulheres 

refugiadas. 

Pesquisadores Responsáveis: Juliana Vidal Vieira Guerra e Valdecyr Herdy Alves 

Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense – Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – Rua Dr. Celestino, nº 74, 

5º andar – Centro – Niterói – RJ. 

Telefones para contato com os pesquisadores:  

Juliana V. V. Guerra Telefone: (21) 98485-8451 – e-mail: julianaguerra.personaldiet@gmail.com;  
Valdecyr Herdy Alves Telefone:  (21) 99505-1765 – e-mail: herdyalves@yahoo.com.br   

 

 

Declaramos que os pesquisadores se comprometem a identificar a unidade básica 

de saúde de referência ao domicílio da participante, previamente à condução da entrevista. 

Declaramos também que o pesquisador se compromete a sugerir que a participante 

procure a unidade básica de saúde, localizada no território de seu domicílio, quando 

identificado o risco à saúde. O Pesquisador se compromete a acompanhar as participantes, 

para ter certeza da devida assistência.  

 

Niterói, 30 de Novembro de 2018 

 

Doutoranda Juliana Vidal Vieira Guerra 

 

Prof Dr Valdecyr Herdy Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julianaguerra.personaldiet@gmail.com
mailto:herdyalves@yahoo.com.br
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APÊNDICE G 

CONVITE NAS MÍDIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA  

“ Transnacionalismo e Alimentação: narrativas de vida de mulheres 

refugiadas.” 

Pesquisadores Responsáveis:  

Prof Dr. Valdecyr Herdy Alves 

Doutoranda Juliana Vidal V Guerra 

 

Pré-requisitos: 

- Mulheres refugiadas com idade acima de 18 anos; 

- Compreensão de idioma: inglês ou português/ ou francês. 

 

Objetivos:  

Compreender a segurança alimentar e nutricional de mulheres refugiadas no 

Estado do Rio de Janeiro (Brasil), acerca das novas culturas, da alimentação e relações 

sociais. 

 

Para maiores informações: 

E-mail: julianaguerra.personaldiet@gmail.com 

Telefone (whattsapp): 21 98485-8451 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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