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RESUMO 

A alimentação do homem se transformou radicalmente a partir do século XVIII com o processo 
de industrialização mundial. E mais recentemente, nas sociedades contemporâneas, esse 
processo se intensificou, conduzindo a um estilo de vida “moderno” caracterizado pelo 
sedentarismo e por uma dieta incrementada em produtos processados e ultraprocessados. Tal 
perfil tem contribuído consideravelmente para uma maior prevalência de doenças crônicas em 
grupos etários cada vez mais jovens, incluindo o público infanto-juvenil. A esse respeito, 
pesquisas têm evidenciado que o comportamento alimentar de crianças e adolescentes é 
influenciado por diferentes fatores, incluindo as escolhas alimentares parentais. Deste modo, o 
objetivo deste estudo foi analisar as percepções e os saberes dos pais e/ou responsáveis por 
crianças e adolescentes com excesso de peso sobre a categoria alimentação. Para isso, optou-se 
pela pesquisa de natureza qualitativa com a realização de 12 entrevistas semiestruturadas com 
mães em seus domicílios. A amostra foi constituída na sua totalidade por mulheres que 
apresentaram média de idade de 43 anos, eram em sua maioria pretas ou pardas (50%), com 
nível de escolaridade superior (33,33%) com renda monetária de ½ a 1 salário mínimo (41,66%) 
e que apresentavam excesso de peso (58,33%). Na etapa de análise dos resultados optou-se pela 
técnica da análise do conteúdo proposta por Bardin (2004). Os resultados evidenciaram os 
dilemas enfrentados pelo grupo em seu contexto de vida, entre eles: fatores de ordem 
socioeconômica, psicossocial e cultural. A dupla jornada de trabalho; os papéis de gênero; a 
falta de uma rede de apoio social; o contexto local; os recursos financeiros, o sistema 
agroindustrial e o marketing persuasivo, são elementos dificultadores. Nesta direção, a 
imposição de normas e comportamentos   pautados em um modelo biomédico hegemônico não 
parece surtir efeitos positivos nesse grupo, em particular. Por outro lado, a educação 
fundamentada nos princípios freirianos por meio da reflexão e consciência crítica para a tomada 
de decisão aliada a construção de estratégias factíveis a partir da escuta afinada, nos parecem 
caminhos mais eficazes no enfrentamento desse problema. Deste modo, há de se refletir sobre 
a natureza das pesquisas atuais na área, assim como, a formação/conduta dos profissionais de 
saúde para que valorizem o contexto sociocultural nas ações de promoção da alimentação 
saudável.  

 

Palavras-chave: Promoção da saúde. Escola. Escolares. Hábitos alimentares. Sobrepeso.      

                            Obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Man's food has been radically transformed since the 18th century with the process of global 

industrialization. And more recently, in contemporary societies, this process has intensified, 

leading to a “modern” lifestyle characterized by a sedentary lifestyle and a diet increased in 

processed and ultra-processed products. This profile has contributed considerably to a higher 

prevalence of chronic diseases in increasingly younger age groups, including children and 

adolescents. In this regard, research has shown that the eating behavior of children and 

adolescents is influenced by different factors, including parental food choices. That way, the 

aim of this study was to analyze the perceptions and knowledge of parents and / or guardians 

of overweight children and adolescents about the food category. For this, we opted for 

qualitative research with 12 semi-structured interviews with mothers in their homes. The 

sample consisted entirely of women who had an average age of 43 years, were mostly black or 

brown (50%), with a higher education level (33.33%) with monetary income of ½ to 1 minimum 

wage (41.66%) and who were overweight (58.33%). In the results analysis stage, the content 

analysis technique proposed by Bardin (2004) was chosen. The results showed the dilemmas 

faced by the group in their life context, among them: socioeconomic, psychosocial and cultural 

factors. The double workday; gender roles; the lack of a social support network; the local 

context; financial resources, the agro-industrial system and persuasive marketing are elements 

that make it difficult. In this sense, the imposition of norms and behaviors based on a hegemonic 

biomedical model does not seem to have positive effects in this group, in particular. On the 

other hand, education based on Freirian principles through reflection and critical awareness for 

decision-making combined with the construction of feasible strategies based on fine-tuned 

listening, seems to us to be more effective ways of tackling this problem. Thus, it is necessary 

to reflect on the nature of current research in the area, as well as the training / conduct of health 

professionals so that they value the socio-cultural context in actions to promote healthy eating. 

 

Key words: Health promotion. School. Schoolchildren. Eating habits. Overweight. Obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O campo da alimentação se transformou radicalmente a partir do século XVIII, 

devido ao processo de industrialização mundial. A mecanização da agricultura e o surgimento 

das fábricas trouxeram como consequências mudanças fundamentais na relação do homem com 

o alimento. Deste modo, se antes o homem cultivava e processava a sua própria alimentação, 

com o surgimento da indústria, essas atividades foram transferidas do espaço doméstico e 

artesanal para o contexto industrial, urbano e manufaturado. O processo de industrialização 

impulsionou a saída do homem do campo para as cidades em busca de trabalho e melhores 

condições de vida o que contribuiu para uma urbanização acelerada (PELLERANO, 2017).  

Nas cidades, novas dinâmicas sociais e modos de vida e trabalho são impostos, 

incluindo a participação das mulheres no mercado financeiro com impacto nos arranjos 

familiares dentro do espaço doméstico. O mundo doméstico que sempre foi gerenciado pelas 

mulheres, sobretudo, no que diz respeito aos cuidados com a casa e os filhos e o gerenciamento 

da alimentação, passa a ser transformado (NEVES, 2017). Paralelamente, observa-se uma 

notável expansão da indústria de alimentos que encontrou nessas novas demandas um terreno 

fértil para o seu crescimento dentro das sociedades modernas (FRANCO, 2006).  

A vida moderna a partir do século XIX e, mais adiante, a contemporaneidade no 

século XX caracterizaram-se por profundas transformações nos modos de viver e trabalhar do 

homem moderno. O maior deslocamento casa-trabalho devido ao trânsito, as exigências cada 

vez maiores do mercado de trabalho, a vulnerabilidade a situações de desemprego/subemprego, 

recessões econômicas, entre outros fatores, reduziram demasiadamente o tempo para a 

realização de atividades cotidianas, incluindo as que envolvem a alimentação. As sociedades 

contemporâneas, como conceituou o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1999), vivem a dita 

“modernidade líquida”, numa alusão a liquidez e sua volatilidade que são as características do 

mundo globalizado. Ela, segundo esse autor, desorganizou todas as esferas da vida social 

incluindo o amor, a cultura, o trabalho e, podemos dizer também, a alimentação. O menor tempo 

para preparar a alimentação diária nos conduziu a busca por alimentos semiprontos e práticos, 

fazendo surgir um amplo e variado mercado de produtos denominados processados e 

ultraprocessados, entre eles: sucos em pó, vegetais enlatados, biscoitos de pacote, embutidos, 

pizzas e hambúrgueres pré prontos, refrigerantes, bolachas recheadas (BALEM et al, 2017).  
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A publicidade e o marketing ostensivo impulsionaram esse processo ampliando a 

difusão desses produtos que, em sua maioria, apresentam pouca ou nenhuma qualidade 

nutricional, já que contêm substâncias nocivas à saúde do homem. Tais alimentos adicionam 

gordura hidrogenada, aditivos químicos, conservantes, aguçadores de sabor, sódio e açúcares, 

fornecendo calorias vazias aos indivíduos. E ainda, são itens insuficientes sob o ponto de vista 

nutricional porque fornecem poucos nutrientes incluindo proteínas, vitaminas, fibras e minerais. 

Além disso, contribuem para a ocorrência de desequilíbrios nutricionais, entre eles: 

dislipidemias, excesso de peso, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, entre outros 

(BRASIL, 2014).  

Neste cenário, o mundo contemporâneo é também o da abundância e dos excessos 

alimentares. A aplicação da tecnologia no campo fez surgir a agropecuária extensionista e com 

o aperfeiçoamento cada vez maior da indústria, elevou-se consideravelmente a produção de 

alimentos e a variedade dos mesmos. Hoje, em qualquer época do ano encontra-se uma 

diversidade de alimentos de várias origens e culturas, fazendo emergir uma “nova ordem 

alimentar”, conforme conceituou Gracia (2011). Assim sendo, podemos dizer que a 

alimentação não é, de forma alguma, uma categoria estática e permanente. Ela se transforma e 

se modifica em decorrência de mudanças estruturais de natureza política, socioeconômica e 

cultural que interferem na produção, na distribuição e no consumo de alimentos. Além dos 

benefícios decorrentes da produção agroindustrial em larga escala, ampliando a oferta e a 

variedade de alimentos, observam-se por outro lado, efeitos negativos desse modelo de 

produção alimentar tanto para a saúde do homem como para o meio ambiente e a biodiversidade 

(LEONEL, 2017).  

A esse respeito, mais recentemente a Comissão EAT-Lancet (2019) identificou a 

existência de uma sindemia global de três pandemias simultâneas: obesidade, desnutrição e 

mudança climática, que afetam a maioria das pessoas em todos os países e regiões do mundo. 

Ela constitui uma sindemia ou sinergia de epidemias já que interagem entre si e 

produzem sequelas complexas. A partir dessas novas descobertas, a Comissão Eat-Lancet, 

formada por pesquisadores de várias partes do mundo recomenda uma mudança radical nos 

sistemas alimentares contemporâneos, sem as quais em um futuro próximo, os efeitos das 

alterações climáticas sobre a saúde serão catastróficos para o homem e para o planeta.  

Somam-se às transformações profundas observadas na alimentação das sociedades 

contemporâneas, mudanças constatadas no estilo de vida e trabalho do homem moderno, 

caracterizado como sedentário e que tem contribuído consideravelmente para a alta ocorrência 

de doenças da modernidade, incluindo o sobrepeso, a obesidade e as Doenças Crônicas Não 
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Transmissíveis – DCNT - (MENDONÇA, 2016). A mecanização das formas produtivas com a 

emergência do setor terciário da economia (serviços) e das principais formas de lazer com o 

crescimento da tecnologia (televisão, smartfones, games), reduziu drasticamente o gasto 

energético diário do homem. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano 

de 2016, estimou-se que cerca de 1,9 bilhões de adultos estavam com excesso de peso, e desses, 

mais de 650 milhões eram obesos. Isso é preocupante, tendo em vista que a obesidade é 

comorbidade para mais de 25 outras doenças.  

Entre o grupo infanto juvenil, a OMS estima que mais de 340 milhões de crianças 

e adolescente entre 5 e 19 anos estavam acima do peso ideal no mesmo ano. A prevalência de 

sobrepeso e obesidade nessa população aumentou dramaticamente passando de 4% em 1975 

para pouco mais de mais 18% em 2016 (WHO, 2018).  No Brasil, esse cenário não tem sido 

diferente. Segundo o último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no país, a obesidade entre adultos, adolescentes e crianças foi de: 14,9%, 4,9% e 14,3%, 

respectivamente. E de sobrepeso: 49%, 20,5% e 33,5%, respectivamente (BRASIL, 2010).  

De fato, a literatura nacional e internacional vem nas últimas décadas evidenciando 

o crescimento do excesso de peso na população adulta e infanto-juvenil, propondo medidas e 

ações de prevenção e promoção da saúde nesses grupos. Entre essas iniciativas podemos citar: 

realização de atividades educativas individuais e coletivas sobre hábitos comportamentais na 

infância e adolescência, realizadas na Atenção Primária à Saúde (APS), considerando o 

contexto sociocultural, comportamental e familiar na prevenção e controle do excesso de peso; 

indicação para o delineamento de políticas públicas efetivas para a prevenção da obesidade 

infantil, considerando entre os fatores determinantes, o contexto familiar, entre outras 

(CAMARGO et al, 2013; KAR  et al, 2014; KELISHADI et al, 2014; MIRANDA et al, 2015; 

SAHOO et al, 2015;  MELO et al, 2017; OPAS, 2017; BARBOSA et al, 2019; BARBOSA et 

al, 2019; AVELINO et al, 2020).  

Particularmente, a problemática do crescimento do excesso de peso no grupo 

infanto-juvenil perpassa por questões complexas e multisetoriais. A intensiva propaganda de 

alimentos, a incorporação de um estilo de vida moderno, aspectos educacionais, sociais e 

culturais operam nessa dinâmica multifacetada. Nesta direção, podemos dizer que as práticas 

alimentares são práticas sociais e como tais se inserem no cotidiano de vida dos sujeitos. É a 

cultura que diz o que o homem pode ou não pode comer, qual comportamento deve ter a mesa, 

as regras de etiqueta que nos são transmitidas ainda na infância. É nessa etapa da vida que se 

dá à formação do paladar e a construção de hábitos alimentares. E, nessa fase, podem ser 

definidos os padrões alimentares que estarão presentes em todas as outras etapas do ciclo de 



 
12 

 

vida, já que uma vez construídos e inculcados são rígidos e difíceis de serem modificados. É 

importante destacar que antes mesmo de falar ou andar nos é introduzida uma cultura alimentar. 

E os pais possuem importante papel nessa dinâmica (MELO et al, 2017).  

Estudos revelam que as escolhas alimentares parentais, em relação à quantidade e 

qualidade dos alimentos podem determinar também, o comportamento alimentar das crianças 

e dos adolescentes (LINHARES et al, 2016; MELO et al, 2017; SILVA, 2017; GOMES, 2018; 

REZENDE, 2019; SILVA et al, 2019). Diante disso, compreender como as práticas alimentares 

ocorrem no cotidiano de vida do grupo infanto-juvenil torna-se uma questão importante para 

melhor compreender a dinâmica que envolve a escolha e a seleção de alimentos no cotidiano 

dessas famílias. Partimos do pressuposto de que as práticas alimentares são práticas sociais e, 

portanto, são construídas e reconstruídas ao longo da vida do indivíduo no ambiente em que ele 

vive e nas relações que ele estabelece. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as percepções 

e os saberes dos pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes com excesso de peso sobre 

a categoria alimentação, utilizando a abordagem qualitativa por intermédio de entrevistas 

semiestruturadas realizadas em domicílios. O intuito maior foi contribuir com o apontando de 

caminhos mais factíveis para o enfrentamento do excesso de peso infanto-juvenil. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo buscou uma aproximação com a alimentação dos entrevistados a partir de 

uma abordagem mais compreensiva. A pesquisa utilizou para isso os pressupostos teórico-

metodológicos do campo das ciências sociais e humanas. Assim, na metodologia optou-se pela 

pesquisa qualitativa por trabalhar com o universo dos significados, aspirações, crenças, valores 

e atitudes dos sujeitos sociais. Essa escolha deve-se ao fato da metodologia qualitativa permitir 

a análise de um espaço mais profundo dos processos, das relações e dos fenômenos sociais e 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002; GUERRA, 

2006; FLICK, 2009; GODOI et al, 2010; STAKE, 2011).  

A pesquisa qualitativa caracteriza-se como um processo de interpretação e 

compreensão, não se contentando com a simples explicação das realidades. Desse modo, a 

realidade estudada pela pesquisa qualitativa não é uma realidade determinada, mas é construída 

por diferentes ‘atores’. A realidade social é vista como uma construção dinâmica e complexa, 

que é interpretada e compreendida em um processo histórico, sistêmico e contextualizado 

(Araújo, 2018).  

O estudo foi realizado no período de 2018 a 2020, na cidade histórica de 

Diamantina, localizada no interior do estado de Minas Gerais a aproximadamente 300 km da 

capital Belo Horizonte.  Sua população estimada pelo IBGE para o ano de 2019 era de 47.723 

pessoas. Localizada no alto da Serra do Espinhaço, a mais antiga formação rochosa do Brasil, 

Diamantina está cercada por belas formações rochosas. Apresenta Planalto irregular, com 

poucas áreas planas, o que favorece o surgimento de belas cachoeiras e o alto teor de minério 

(IBGE, 2019).  

A amostra foi constituída por Mães de crianças e adolescentes (entre 9 e 12 anos) 

com excesso de peso, participantes de um estudo anterior realizado com escolares (Moreira, 

2017). As crianças que participaram desse estudo anterior totalizaram 40, sendo 17 do sexo 

feminino e 23 do sexo masculino. Deste modo, os 40 responsáveis foram convidados a 

participar da pesquisa, após estarem cientes sobre os objetivos e desdobramentos da mesma. 

Dos 40 responsáveis selecionados, apenas 12 Mães aceitaram participar da pesquisa. Assim, 

após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) as entrevistas foram 

agendadas por telefone e realizadas no domicílio pela pesquisadora após a realização do pré-

teste.  

Os critérios de inclusão da pesquisa foram ser pai/responsável por algum dos 

participantes do estudo realizado em 2017, que apresentavam excesso de peso (MOREIRA, 
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2017). Os critérios de exclusão foram: Pai/responsável que apresentar algum tipo de deficiência 

mental, auditiva ou cognitiva que pudessem dificultar a participação na pesquisa ou a criança 

pela qual é responsável não se encontrar mais na classificação de sobrepeso ou obesidade 

(IMC≥p85). Deste modo, realizou-se a aferição das medidas corporais de peso e altura de todas 

as crianças e adolescentes cujos responsáveis foram entrevistados, a fim de confirmar se os 

mesmos ainda se encontravam com excesso de peso. Foi realizado também, a antropometria 

das entrevistadas, a fim de comparar o estado nutricional das mesmas, com o de seus filhos. 

O peso corporal foi obtido através de uma balança digital da marca Tanita®, com 

capacidade máxima de 150kg e precisão de 100g. As crianças e adolescentes foram pesados em 

pé, descalços e portando roupas leves. A estatura foi obtida por intermédio de um estadiômetro 

portátil do tipo trena, com 200cm e precisão de 0,1cm, da marca Slim Fit®. A antropometria 

foi realizada no domicílio do próprio participante. Após a realização da antropometria, foi 

calculado o IMC (Índice de Massa Corporal) de cada criança e adolescente. Esse dado foi 

analisado com base na curva de crescimento de IMC/I proposta pela OMS (2006), e todos se 

enquadraram como portadores de sobrepeso ou obesidade (indivíduos com P≥p85). 

O Roteiro de Entrevistas semiestruturado foi construído com base na literatura, a 

fim de compreender percepções dos participantes acerca do tema investigado. E foi validado na 

etapa do pré-teste, sendo reformulado a fim de se adequar aos objetivos da pesquisa. O Roteiro 

de Entrevistas foi composto por perguntas estruturadas sobre o perfil demográfico e 

socioeconômico dos entrevistados (tamanho das famílias, escolaridade do responsável, peso e 

altura do responsável, renda, cor/raça, acesso a bens de infraestrutura e lazer).  

E, ainda de perguntas abertas contendo 10 questões norteadoras relacionadas à 

rotina de alimentação da criança; alimentos presentes nas lancheiras; seleção e compras de 

alimentos; preparo e consumo; concepções sobre alimentação saudável e nutritiva; desafios e 

dificuldades do cotidiano alimentar; oferta de alimentos na área de abrangência do domicílio.  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra pela pesquisadora. Na 

etapa de análise dos resultados optou-se pela técnica da análise do conteúdo proposta por Bardin 

(2004) a partir de três etapas, descritas a seguir:  

1) Pré-análise: a partir da leitura flutuante e exaustiva sobre o assunto e escolha 

dos documentos, surgem hipóteses ou teorias que podem explicar antecipadamente o fenômeno 

observado, uma afirmação provisória do problema a ser verificado e seu objetivo. Este é o 

momento para a preparação do material, referenciação dos índices e a elaboração dos 

indicadores;  
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2) Exploração do material: administração das técnicas no corpus do trabalho, ou 

seja, os dados são modificados e agregados em unidades de contexto e de registro, permitindo 

uma descrição exata das características, é a fase da categorização;  

3) Tratamento dos resultados e interpretação: após a administração das técnicas no 

corpus do trabalho e com os objetivos da investigação e das hipóteses levantadas, podem-se 

apontar inferências e realizar interpretações de acordo com o quadro teórico definido.  

No que diz respeito às questões éticas, o estudo seguiu as recomendações da 

Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012) do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (Nº24112113.0.0000.5108). Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após os esclarecimentos dos objetivos e métodos 

da pesquisa. Os participantes receberão um material educativa (Cartilha) e orientações após a 

realização da pesquisa.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizadas 12 entrevistas semiestruturadas, nos domicílios das famílias 

selecionadas para a pesquisa. Deste total, 100% das participantes eram mães que apresentaram 

média de idade de 43 anos. Em relação ao perfil socioeconômico das entrevistadas, observamos 

que a maioria se declarou de cor/raça parda (50%), seguida pela autodeclaração de cor/raça 

branca (33,33%) e negra (16,60%). Quanto ao nível de instrução: 33,33% possuía ensino 

superior completo e 25% possuía ensino médio completo. No que diz respeito à renda 

monetária, verificamos que 41,66% recebia 1 salário mínimo mensal; 25% recebia de 1 a 2 

salários mínimos/mensais e 16,60% recebia de 2 a 3 salários mínimos mensais.  Importante 

destacar que se diagnosticou que 58,33% das mães também apresentavam excesso de peso, 

sendo 25% obesidade (IMC≥30kg/m²) e 33,33% sobrepeso (IMC≥25kg/m). 

 

3.1 Rotina alimentar: entre o saudável e o perigoso. 

 

Quanto à rotina alimentar das crianças e dos adolescentes foi possível observar uma 

classificação oposta dos alimentos, produtos e/ou preparações mais consumidos pelo grupo 

entrevistado: 1) “saudável” e 2) “perigoso”.  

Quadro 1: Classificação das categorias “saudável” e “perigoso” pelas entrevistadas, 

Diamantina/MG, 2018-2020. 

“Saudável” “Perigoso” 

“leite com café” “miojo” 

“pão integral” “biscoito recheado” 

“biscoito integral”’ “refrigerante’’ 

“frutas” ‘‘suco de pozinho’’ 

“pão de queijo” “todynho” 

“pão com manteiga” “salgadinho de pacote” 

“biscoito de polvilho” “batata frita” 

“arroz com feijão”  

“verduras”  

Fonte: Elaborado pela autora. 

A primeira categoria incluía os alimentos na sua forma “in natura”; as preparações mais 

tradicionais da cultura alimentar brasileira/mineira e os produtos industrializados na sua versão 

“integral”. A segunda era composta, em sua grande maioria, por alimentos processados e ultra 



 
17 

 

processados classificados, pelas entrevistadas, como “bobagens" e "porqueiras", sendo, 

portanto, considerados perigosos. No quadro anterior essa classificação pode ser melhor 

visualizada.  

Os relatos a seguir confirmam essa classificação binárias e oposta: 

 

Ela (filha) só almoça é o feijão, o arroz e uma carne. Tomate também ela come. 

Cenoura ralada. Alface mais ou menos. Couve pouco. Cozido ela só come suflê. No, 

mas ela gosta mesmo é de batata frita e essas bobagens. (R8, grifo nosso). 

Verdura e fruta sempre têm. Eu compro por semana. E ele (filho) me acompanha na 

hora das compras (risos). Mas o que ele gosta mesmo é só bobagem! Tudo que não 

pode e que é perigoso!. (R2, grifo nosso). 

Ele (filho) é uma criança que ele não aceita muita verdura, legumes, salada. Ele gosta 

muito de biscoito doce. Gosta de outros tipos de alimentação que são meio perigosas. 

Sanduíche ele gosta demais! Tudo que é porcaria ele gosta. (R3, grifo nosso). 

 

Essa polaridade entre alimentação “saudável’’ e “perigosa” revela a dualidade entre 

o “certo e o errado”; entre o alimento “tradicional” e o “moderno”; “o bom e o ruim”; “o 

conhecido e o desconhecido”; o “natural e o artificial”. A alimentação considerada “natural” é 

mais familiar para a geração das mães e, normalmente está associada ao cultivo rural e agrícola 

que muitas vivenciaram na sua infância ou ainda vivenciam mesmo residindo na área urbana 

de uma cidade do interior. Aqui a única exceção diz respeito ao alimento “processado integral”, 

que foi considerado, pelas entrevistadas como “saudável” em função das mensagens da 

publicidade, da mídia e dos profissionais de saúde que parecem ter sido incorporadas pelas 

entrevistadas.  

A alimentação considerada “perigosa” parece estar associada ao discurso médico 

que associa esses produtos a uma série de doenças crônicas e ainda, ao próprio desconhecimento 

das mulheres sobre como ele foi produzido pela indústria, ou seja, como aquele alimento foi 

processado. 

De acordo Lifschitz (1997), no campo alimentar podemos identificar quatro saberes 

sobre o que é um alimento “natural”, enunciados por: 1) “tribos”; 2) profissionais de saúde 

(médicos e nutricionistas, por exemplo); 3) indústria alimentar e 4) mídia. Nas “tribos” o 

alimento dito “natural” remete aquele originário da própria natureza, os que nascem da terra. 

Para essas tribos, quanto mais longe da natureza, menos natural é o alimento. Para o segundo 

grupo, dos profissionais de saúde, o alimento “natural” se insere no discurso do saber legitimado 

sobre a “boa alimentação”, ou seja, sobre a adequação entre as propriedades físico-químicas 
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dos alimentos e as normas que obedecem a um padrão fisiológico e anatômico. Nesta 

perspectiva, o “natural” é um conjunto de nutrientes para atingir metas e normas. Para a 

indústria, os alimentos “naturais” são aqueles sem aditivos químicos. E para a publicidade o 

“natural” envolve signos de marca, forma, cor e mensagem. Segundo o autor, a emergência de 

um novo produto ou padrão de consumo como o “natural” está associado a produção do 

alimento como signo, com a incorporação de novas orientações culturais, fruto de influências 

relacionadas a orientalização (influência da cultura oriental no ocidente), ecologinização 

(preocupações ambientalistas), feminilização (demanda feminina por produtos específicos) e 

medicalização (alimento como medicamento) na modernidade.                       

A esse respeito, Canesqui e Garcia (2005), em sua coletânea intitulada 

“Antropologia da nutrição: diálogos possíveis” afirmam que para algumas pessoas ou grupos 

sociais os alimentos são classificados como “perigosos” devido ao risco ou a ausência de 

inocuidade sanitária. Atualmente a sensação de insegurança alimentar advinda de epidemias e 

moléstias envolvendo alimentos inclui uma série de perigos, relativamente negativos e 

quantificáveis e não ligados à falta ou à escassez de alimentos, mas à sua higiene e sanitização. 

Assim, o termo ‘segurança alimentar’ refere-se também ao conjunto de alimentos 

livres dos riscos para a saúde, riscos que podem relacionar-se com as intoxicações químicas ou 

microbiológicas a longo prazo; com as consequências e o uso de novas tecnologias aplicadas à 

produção e à transformação alimentar. O recurso de engorda artificial das aves e do gado, os 

pesticidas nos campos de cultivo, os antibióticos e hormônios, os aditivos químicos e 

ingredientes adicionados, às técnicas de transformações complexas fazem questionar a 

produção industrial, a qualidade e a segurança do que é oferecido maciçamente. Esses produtos 

novos, não facilmente identificáveis, trazem a manipulação industrial e são denominados de 

objetos comestíveis não-identificados (CANESQUI; GARCIA, 2005).  

Importante destacar que a alimentação das crianças e dos adolescentes não se 

revelou ser uniforme e monótona, mas composta por alimentos industrializados (“perigosos”) 

e in natura (“saudáveis”) que são consumidos simultaneamente pelo grupo. Esses alimentos 

também estavam presentes nas lancheiras escolares, conforme os relatos a seguir: 

 

Então, às vezes ela (filha) leva o biscoitinho de polvilho, mas tem o (biscoito) 

recheado também. (R1). 

Às vezes ele (filho) leva dinheiro e compra lá o salgado. Ou então, ele leva frutas - 

banana, maçã, essas coisas assim. Ou pão com presunto e muçarela. (R9). 

Geralmente ela (filha) leva um todinho, iogurte, misto, um pãozinho assado com 

manteiga ou uma fruta. Geralmente eu ponho maçã porque ela não gosta da banana. 
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Aí eu ponho sempre uma fruta junto. E, às vezes, ela leva também biscoito doce que 

são aqueles recheados ou waffer. Às vezes ela leva, mas não é sempre não: o Todinho 

ou um suco daqueles Tial de uva (R10). 

 

Ferreira e colaboradores (2019) evidenciaram em seu estudo ambivalências tanto 

nas lancheiras dos alunos que residiam na área rural como urbana de uma cidade brasileira. 

Contudo, consumiam preferencialmente alimentos como: o pão ou bolo, seguido do refrigerante 

e das frutas. Embora o consumo tenha sido desses dois tipos de alimentos (ultraprocessados e 

in natura) há uma sobreposição, ou seja, os industrializados são mais consumidos do que os 

naturais/saudáveis pelo grupo entrevistado.  

A mesma constatação foi observada no trabalho de Souza (2017), com escolares 

entre 10 e 12 anos. Os alunos de uma forma geral, traziam de casa ou compravam na escola, 

lanches como: salgados (pastel, empada, pizza, etc.), seguido do suco ou da salada de frutas. 

Esse autor afirma ainda, que os alunos da escola pública teriam uma ligeira vantagem em termos 

da alimentação escolar em relação aos alunos de escola particular, por que eles não se limitam 

à compra na cantina ou a trazer o lanche de casa, pois as escolas públicas oferecem alimentação 

gratuita, que é equilibrada nutricionalmente, por intermédio do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).  

No que diz respeito à percepção das mães em relação ao que consideravam uma 

alimentação saudável, foi possível observar que as mães incorporaram o discurso médico 

hegemônico que preconiza um regime dietético higienista composto de uma alimentação 

variada em frutas, verduras e legumes, associada à prática de exercícios físicos. Esse fato revela 

que as medidas de prevenção e educação em saúde têm sido cada vez mais difundidas na 

população brasileira. De fato, nos últimos anos ações do Ministério da Saúde tais como a 

publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), contribuiu para a ampliação 

de informações sobre alimentação saudável em larga escala, conforme evidenciado nos 

resultados positivos da última Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE (2017-2018). Os 

discursos a seguir mostram essa assimilação por parte das entrevistadas: 

 

Uma alimentação boa e nutritiva para uma criança eu acho que é arroz, feijão, a 
verdura. Uma salada. (R5). 
Comer fibra, fruta, alimentos integrais e proteína. Eu acho que seria essa uma 
alimentação boa. (R4). 
Eu acho que tem que comer muita fruta, muita verdura e diminuir bastante as massas. 
Praticar exercício físico, atividade física e uma boa alimentação e em hora certinha. 
(R10) 
Manter frutas, legumes, verdura. E também até exercícios físicos né ... (R12) 
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Contudo, embora as mães estivessem mais conscientes sobre a composição de uma 

alimentação saudável, foi possível verificar as dificuldades reais que elas enfrentavam no seu 

cotidiano para colocar em prática essas recomendações. Foi possível constatar, que o contexto 

em que as famílias viviam, associado a rotina intensa das mães com uma jornada dupla de 

trabalho, não tornava possível esse perfil de alimentação, tendo em vista que essa rotina 

acelerada não permite uma dedicação para a prática de cozinhar, e uma alimentação mais 

natural requer maior tempo de preparo, quando comparado à alimentos ultra processados. 

A esse respeito, Silva e colaboradores (2019) ressaltam que o uso dos produtos ultra 

processados se intensificou com o novo estilo de vida contemporâneo. Em seu estudo realizado 

com crianças de 8 e 9 anos, matriculadas em escolas urbanas, públicas e privadas brasileiras, 

constatou que filhos de mães que trabalham “fora de casa” tiveram maior prevalência de 

consumo de alimentos do grupo “não saudável” (ultra processados), uma vez que os produtos 

ultra processados se apresentam como mais atrativos para o grupo, devido a sua praticidade. 

Luz (2016) também destaca em seu trabalho, sobre a influência da família na 

alimentação da criança com obesidade infantil, que a inserção feminina no mercado de trabalho 

contribuiu para as alterações dos hábitos e comportamentos alimentares da família, onde a base 

da alimentação familiar passou a ficar a cargo da indústria a partir da difusão de produtos 

processados e de alta densidade energética, com alto teores de açúcar e gordura. Essa prática 

pareceu estar associada a falta de tempo para cozinhar e preparar os alimentos no domicílio 

assim como, decorrente dos múltiplos papéis socioculturais desempenhados pelas mulheres. Na 

prática, observa-se uma arena de conflitos diários no domicílio e sentimentos de frustração e 

culpa por parte das mulheres. Esses conflitos que acompanham o cotidiano das mães modernas 

têm sido uma constante nas sociedades contemporâneas, conforme verificamos também nesse 

estudo.  

A visão hegemônica da alimentação não parece se adequar a todos os contextos e 

grupos sociais na atualidade. Isso porque o conceito de “saudável” é subjetivo e depende das 

visões e concepções dos sujeitos sociais, que nem sempre, se assemelham às preconizadas pelos 

profissionais de saúde e instituições governamentais. Há múltiplas visões de mundo e práticas 

sociais, incluindo a dimensão alimentar (MINAYO et al, 2000).   

Atualmente, percebemos a configuração de uma “nova ordem alimentar” 

(GRACIA, 2016). Em outras palavras, vivemos em uma sociedade da abundância de alimentos, 

com propagandas publicitárias que nos impulsionam a comer cada vez mais ao mesmo tempo 
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em que são difundidas normas sociais e recomendações médicas que nos impõem o controle e 

o cerceamento constantes. Tal contradição, passa a ser um dilema importante na era moderna e 

tem acarretado distúrbios alimentares associados a escassez tais como anorexia e bulimia assim 

como, os excessos alimentares incluindo o sobrepeso, a obesidade e a compulsão alimentar 

(ALVES et al, 2018).  

Paralelamente, o mercado da indústria de alimentos visa cada vez mais 

lucratividade e se adequa às demandas sociais, reformulando seus produtos para atingirem um 

nicho de mercado ou conquistar mais consumidores. Quanto mais jovem, mais fiéis aos 

produtos, por isso para atraírem a atenção desse jovem consumidor, as empresas empregam 

estratégias de marketing para chamar a atenção de diversas formas. Em virtude disso, são 

utilizados desde os meios clássicos de publicidade, como os meios de comunicação, pontos de 

venda, embalagens dos produtos; até meios indiretos para a fidelização dos clientes, com 

artifícios psicológicos e adaptações nas fórmulas dos produtos, para serem mais saborosos ou 

até parecerem mais saudáveis (SIQUEIRA, 2017; REIS, SILVA, 2017; SOUSA, 2018; MELO 

et al, 2019). Os dados da POF (2017-2018) confirmam essa tendência. Observou-se um maior 

consumo de produtos ultrprocessados e em contrapartida um menor consumo de alimentos in 

natura entre os adolescentes brasileiros.    

Além disso, a indústria se aproveita das motivações que levam os consumidores a 

comprar, além de aguçar seu paladar em favor dos produtos que produzem. Valem-se de que o 

paladar é maleável, sofrendo constantes modificações por pressões do meio. Esses produtos 

ultra processados, são considerados hiper palatáveis e viciantes devido a sua composição e o 

seu processamento, portanto, são susceptíveis de provocar “comer sem sentido”, e ainda 

prejudicam os processos que controlam a saciedade e apetite. Todas estas características aliadas 

ao marketing agressivo tornam esses alimentos atraentes e desejáveis, principalmente pelo 

público infantil, alterando seu paladar, de forma que a aceitação por outros tipos de alimentos, 

como os naturais, fique prejudicada (GIESTA et al, 2019; OLIVEIRA; LAFOND, 2015).  

Diante disso, o ambiente escolar vem sendo fortemente recomendado como um 

espaço propício às iniciativas de promoção da saúde, incluindo a prevenção e o controle do 

excesso de peso (Fernandes et al, 2018). As escolas são base fundamentais da formação social, 

intelectual, crítica e também, deve ser a base para formação de hábitos saudáveis de cada um, 

em especial para crianças e adolescentes (ARAÚJO, 2019). Assim, é importante que a escola 

possibilite um espaço de reflexão e discussão sobre princípios éticos, estéticos e dialogando 

sobre questões que interferem diretamente na vida de cada um. Essa reflexão é importante 
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especialmente se considerarmos a cultura midiática na qual vivemos, na qual reina um padrão 

de beleza que inclui poucos e exclui a maioria (VIEIRA et al, 2017). 

Pensando nesse processo de aplicação das políticas públicas  e  construção  dos  

hábitos  alimentares  no ambiente  escolar, Santos e colaboradores (2019), afirmam que a escola 

é um espaço comunitário que permite uma interdisciplinaridade, com o envolvimento de 

diversos profissionais que atuem de forma a interferir positivamente sobre as práticas 

alimentares e no apoio psicossocial  às  crianças  dentro  da  unidade  escolar, contribuindo  para  

a  melhoria  do  estado  nutricional infantil, promoção da educação nutricional e redução dos  

agravos  à  saúde  relacionados  à  má alimentação, impactando  não  apenas  na   fase  infantil,  

mas  durante toda a vida do indivíduo, tanto no ambiente interno da escola,   quanto   nos   

ambientes   externos, como o ambiente familiar. A escola é capaz de promover parcerias 

intersetoriais a nível local, com profissionais como: nutricionistas, educadores, psicólogos, 

enfermeiros, merendeiros, educadores físicos, e também, parcerias com produtores rurais, a fim 

de que a promoção à saúde e a alimentação de qualidade sejam temas abordados desde a 

infância na vida dos alunos.  

Embora as escolas sejam consideradas como parceiras das famílias nesse processo 

de incentivo à uma alimentação saudável, pelos citados acima (FERNANDES et al, 2018; 

ARAÚJO, 2019; VIEIRA et al, 2017; SANTOS et al, 2019), para nossas entrevistadas a escola 

se apresenta como um cenário considerado como um elemento dificultador para a adesão a essa 

alimentação saudável ao invés de uma aliada, pois no período em que as crianças estão na escola 

essas mães não podem “controlar” ou “vigiar” a alimentação dos filhos, conforme o relato: “e 

a dificuldade é na escola. Quando a gente não tem esse controle. Na escola e quando ele fica 

em casa sozinho” (R2).  

Entretanto, as crianças e jovens são estudantes de uma escola pública onde existe 

um programa institucional de alimentação escolar bem consolidado no nível local e que fornece 

alimentos e preparações saudáveis. Nesse caso, nos parece que o “risco” relaciona-se ao 

“duplo” consumo de alimentos no horário escolar (alimentação escolar e da lancheira), ou diz 

respeito a troca de alimentos entre os estudantes. Tal problema pode ser facilmente resolvido, 

se a criança ao invés de levar a lancheira passasse a fazer a refeição oferecida na escola.  O que 

requer ações educativas no ambiente escolar incentivando esse consumo.   

Alguns estudos como o de Teixeira (2017), Locatelli et al (2017), Silva et al (2017) 

e Soares et al (2019), realizados com o grupo infanto juvenil também apontam a baixa adesão 

do grupo no consumo da alimentação escolar. Nesses estudos, maior parte do grupo não 

consumia a alimentação escolar ou consumia apenas poucas vezes na semana. Vale ressaltar 



 
23 

 

que, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), popularmente conhecido como 

merenda escolar, é um dos programas brasileiros mais importantes no sistema público de 

educação, que além de proporcionar a seguridade alimentar para os estudantes, ainda fortalece 

o trabalho agrícola, permitindo a valorização da cultura local através de seus hábitos 

alimentares, permitindo a inclusão tanto de beneficiários (os alunos) como fornecedores dos 

alimentos (sendo parte destes, os produtores rurais da região), e respeitando culturas, tradições 

e comportamentos alimentares tão diferenciados (PEREIRA et al, 2019). 

Frente a esses desafios diários relacionados a alimentação, verifica-se que na prática 

as mães utilizam estratégias persuasivas para convencer os filhos a optarem por uma 

“alimentação saudável”, conforme os relatos, abaixo:  

 

Eu fico) insistindo para ele comer. Tendo aquele jogo de cintura. Aí eu fico 

chantageando ele (sic) “se você não comer isso, você não vai fazer isso. (R 2) 

E aí, por exemplo, cenoura eu tenho que obrigar, alface eu tenho que obrigar. Falar 

que não vai comer outra coisa que gosta se não comer…(R1) 

Tenho que ficar insistindo pra ela comer as verduras e o feijão, e falando que se não 

comer não vai poder jogar no celular, pra ver se convenço. (R10) 

 

Segundo Teixeira (2017), essas estratégias relacionadas com a alimentação das 

crianças que são utilizadas pelos pais, como persuasão, chantagem e recompensa, podem 

também ser influentes na formação das preferências alimentares infantis, sendo que quando as 

crianças recebem recompensas como incentivo para o consumo de determinados alimentos, 

esses alimentos passam a ser menos preferidos e aceitos pelas crianças. Esta estratégia parental 

apresenta eficácia a curto prazo, levando as crianças a ingerir mais o alimento usado na 

chantagem. Contudo, denota-se como prejudicial a longo prazo, uma vez que apresenta efeitos 

negativos na dieta alimentar das crianças e reduz as suas preferências alimentares no que 

concerne aos alimentos usados nessa chantagem. 

Outra dificuldade apresentada pelas mães com relação à alimentação e hábitos 

saudáveis de seus filhos (as), é a interferência de outros familiares nessa rotina alimentar, 

principalmente a influência de irmãos mais velhos, o pai e os avós: 

 

[...] É esse o problema, porque tudo que eu falo para não dar, minha mãe da né, 

minha mãe faz o que ele quer. Na casa dela ele come fritura, mãe fala “há vou fritar 

uma carne aqui”. Mãe frita um torresmo e ele come. Tudo que eu não faço em casa, 

que eu não posso, mãe faz ...(R3) 
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[...] Meu marido e a família não cooperam não, ninguém ajuda com nada, ta nem aí 

pra nada e eu fico no fogo cruzado e fico sem saber o que fazer. O que elas querem 

ele dá, então não tem cooperação nenhuma. Ele compra as coisas que elas gostam e 

tudo sabe, eu falei pra ele esses dias, que se não tomar cuidado ele vai matar essas 

meninas. Eu tento fazer minha parte, por pior que seja, mas tem que ter colaboração, 

se não tiver é difícil demais, sozinha é complicado ... (R11)  

 

Estudos como o de Lervolino et al (2017) apontam que, no caso dos pais, muitos 

ainda se sentem como apenas um ajudante das mães nos cuidados com os filhos. E não como 

responsáveis por sua educação, alimentação e pelas tarefas cotidianas, sobrecarregando ainda 

mais as mulheres modernas. Elas assumem múltiplos papéis e ficam sobrecarregadas, conforme 

revela nosso estudo. 

Notadamente, evidenciamos que os conflitos e as dificuldades na adesão a uma 

alimentação saudável para os filhos geram nas entrevistadas sentimentos de incômodo, 

frustração e impotência: 

 

Eu me sinto frustrada com a alimentação das meninas. O médico me passou um 

antidepressivo porque eu estou cheia de problema de saúde, estou vendo que elas 

também estão. Sinceramente eu não sei como que vou fazer pra poder mudar essa 

situação. Tentar né ... (R11) 

... Eu me sinto péssima, me sinto péssima. Às vezes eu sinto culpa né, porque eu acho 

que tem alguns alimentos dentro da minha casa que não deveria ter né, para ter uma 

vida mais saudável e não tem. Então eu me sinto mal por isso ... (R8)  

... Muito preocupada. Me preocupa de mais. Fico procurando ajuda de todo lugar, 

assim pra ver o que eu faço. E tentei mudar a alimentação dele e não consegui. Não 

consegui mudar ...” (R4) 

... Então, é o que eu to te falando, eu fico incomodada, porque eu tenho consciência, 

mas não to sabendo agir, entendeu. Ou eu não to agindo certo, não sei te explicar ...” 

(R1).  

 

Esse sentimento de frustração e impotência por parte das entrevistadas também foi 

evidenciado no trabalho de Pereira (2016), realizado no município de São José dos Campos 

(SP) com mães de adolescentes de uma escola pública do município. Nesse estudo, as mães se 

viam incapacitadas para promover mudanças na alimentação e no comportamento de seus 

filhos, por dificuldade em perceber possibilidades de ação e até mesmo, por questões 

emocionais.  
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A alimentação, como necessidade básica e vital, é imprescindível para vida 

humana, sendo necessariamente influenciada pela cultura e o modo de organização da 

sociedade. O comer envolve seleção, escolha, associações e rituais, permeado pelas dimensões 

da sociabilidade, dos ideais, dos significados, das experiências e situações. E não apenas 

quantidades de nutrientes e energia para funcionamento adequado do corpo. O ser humano 

realiza o ato de comer incorporando significados importantes para a configuração do senso de 

identidade. O ato de alimentar-se remete, além da esfera biológica, às técnicas empregadas para 

selecionar, processar, preparar, servir e comer os alimentos. E é a família, o primeiro ambiente 

de socialização e aprendizado da criança, inclusive no que diz respeito aos hábitos alimentares, 

uma vez que todas as decisões alimentares são ditadas pela família (PEREIRA, 2016; SOUSA, 

2018).  

A forma como as crianças realizam a sua alimentação está fortemente condicionada 

ao contexto familiar, uma vez que a criança experimenta as primeiras interações afetivas nesse 

âmbito, que exerce um papel de guia no desenvolvimento de comportamentos alimentares. 

Dentro desse contexto, elas têm a possibilidade de aprender comportamentos como a prática de 

atividades físicas, o autocontrole em relação à comida e conceitos de saúde, durante a formação 

de seu estilo de vida (OLIVEIRA, 2016; BOMFIM; ALMEIDA, 2019).   

O nível socioeconômico também é um componente associados à obesidade, que 

afeta muito o consumo alimentar e proporciona diferenças de acesso à alimentação saudável. 

No Brasil, a população de baixa renda apresenta maior risco de sobrepeso e prevalência da 

obesidade, em razão do consumo de alimentos de baixo custo, que têm menor valor nutricional 

e alto valor calórico. O consumo de tais alimentos prevalece na decisão de consumo dessas 

famílias. Esse comportamento desfavorável do padrão alimentar contribui para o aumento da 

prevalência de excesso de peso e da obesidade, como também de doenças crônicas associadas 

a dietas com alta densidade energética (ALMEIDA et al, 2017). 

Vale ressaltar que as ações de enfrentamento da obesidade são pautadas em uma 

visão higienista que parece distante da realidade das famílias das entrevistadas e pouco 

“possível”, sendo assim, há de se pensar em novas abordagens como estratégias para o combate 

e enfrentamento do excesso de peso infanto-juvenil. Uma possibilidade seria a criação de 

grupos de apoio com essas Mães, que contasse com parcerias com a própria Universidade e 

com a Prefeitura, através dos Centros de Assistência Social (CRAS) e as Estratégias de Saúde 

da Família (ESFs), e com intervenções de nutricionistas, assim como de um grupo 

multiprofissional, a fim de que as dúvidas e angústias dessas mães e famílias fossem ouvidas e 

acompanhadas mais de perto, de acordo com a realidade local (SILVA, 2015). 
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Para isso, se faz necessário repensar a formação profissional do nutricionista, 

pensando na inclusão de disciplinas das ciências humanas e sociais, que envolvam 

metodologias de  ensino-aprendizagem que limitem a reprodução dos discursos normativos e 

que permitam o desenvolvimento mais profundo de habilidades individuais para melhor se 

trabalhar com a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) com grupos, que promova a 

conscientização sobre a importância do aprendizado de bons hábitos alimentares para a 

população, e que possam auxiliar na elaboração e implementação de ações nesse sentido.  A 

formação do profissional da nutrição, assim como dos demais profissionais da saúde, precisam 

levar à atendimento que priorizem a escuta, o diálogo e negociação com os pacientes e 

população em geral, de forma que se respeite as diferenças e dificuldades individuais 

apresentados por cada um (CASTRO, 2018).  

Além disso, é importante que se estimule construção de uma consciência crítica e a 

reflexão, tanto para as crianças e adolescentes, como para os responsáveis, em torno da 

importância de bons hábitos e uma alimentação saudável. Não adianta punir ou criticar, é 

preciso ensinar. Como disse Paulo Freire (1979), a educação está associada à solidariedade e 

ao diálogo, como sendo instrumentos de mudança da sociedade, em um constante compromisso 

de libertação dos homens. Por isso, ressalta que se o homem compreende sua realidade, ele 

pode propor hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções, pode-se tornar uma 

consciência crítica e reconhecer que esta realidade é mutável (FREIRE, 1979).  
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4 CONCLUSÃO 

 

Nesse estudo, evidenciamos que no grupo de mães se encontrava dificuldades em 

implementar uma alimentação saudável na rotina diária de seus filhos. Diante dos discursos das 

entrevistadas, percebe-se uma compreensão sobre alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Entretanto, no cotidiano de vida dessas famílias a implementação desse tipo de dieta nos 

pareceu distante da realidade. Entre os fatores dificultadores, observa-se a questão do tempo 

para cozinhar os alimentos diante da dupla jornada de trabalho; gerenciamento da alimentação 

da família; o apelo e as preferências dos filhos diante do marketing ostensivo da indústria de 

alimentos; o cansaço das mães e os conflitos familiares em torno da alimentação das crianças e 

dos adolescentes. 

Deste modo, torna-se necessário reforçar a importância da educação alimentar e 

nutricional na família e também no espaço da escola para construir hábitos alimentares 

promotores da saúde em grupos etários jovens. É evidente ainda, que a família está exposta aos 

contratempos diários e a praticidade oferecida pelas indústrias com alimentos de rápido preparo 

ou semiprontos, além de hiper palatáveis e, portanto, altamente viciantes. A esse respeito, faz-

se necessário medidas protetoras de regulação governamental à publicidade de alimentos e aos 

alimentos processados e ultra processados.  

Vale ressaltar que o processo de mudança de comportamento requer tempo e 

planejamento, pois as práticas alimentares estão além da esfera biológica. Por isso, é importante 

que os profissionais da saúde estejam atentos a essa complexidade que envolve a preferência 

alimentar e o papel dos pais na alimentação dos filhos. A alimentação é uma categoria 

multidimensional e envolve múltiplos fatores incluindo os políticos, socioeconômicos e 

culturais, conforme evidenciamos nessa pesquisa. 

Sob este prisma, como produto desse projeto de mestrado foi construído um 

material educativo contendo informações sobre alimentação e nutrição no contexto familiar. 

Esse material foi elaborado com o objetivo de auxiliar as mães, pais e escolares para 

estabelecerem uma relação mais harmoniosa e possível, frente a sua realidade social, 

contribuindo para o controle do excesso de peso infanto-juvenil.  
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