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RESUMO 

 

 

O objeto dessa investigação se insere no campo do cuidado à saúde de crianças no ambiente 

domiciliar, com recorte no cuidado alimentar e nutricional. As práticas alimentares, foco do 

cuidado alimentar e nutricional, situam-se em um terreno fértil de sentidos e símbolos, regado 

por códigos de valores construídos culturalmente, submetido a limitações de ordem 

econômica, a interdições de natureza religiosa, às experiências particulares de relação com os 

diversos alimentos. Trata-se de um cuidado que dialoga com ordenamentos de diferentes 

naturezas. Este estudo tem por objetivo compreender as práticas de cuidado alimentar infantil 

e os sentidos atribuídos aos discursos sobre alimentação e nutrição por cuidadores 

domiciliares de crianças. Para tanto, realizou-se um estudo de cunho etnográfico num 

contexto urbano da cidade de Salvador/BA, representado por grupos domésticos do segmento 

de camadas baixas urbanas, no período de agosto de 2009 a fevereiro de 2010. A partir da 

interpretação das narrativas produzidas em campo, desde uma perspectiva hermenêutica, foi 

possível compreender que os sentidos sobre alimentação e nutrição estão margeados por 

significados de riscos. A regulação da alimentação é significativa nas práticas de cuidado 

alimentar no âmbito doméstico. Na dimensão da narrativa, esta ação cotidiana representa 

controle e vigília sobre o que e como ofertar. Contudo, no campo da ação a regulação, pode 

tanto escapar ao controle face os imponderáveis do cotidiano, quanto é também volitivamente 

flexibilizada. Foi possível observar mediações simbólicas e materiais, orientadas pela 

tradição, pela autonomia, pela afetividade e por uma sorte de descontinuidades próprias dos 

tempos de hoje. Sobre a corporalidade e suas relações com práticas de cuidado alimentar, 

percebeu-se um conjunto de mediadores que se libertam de parâmetros hegemonicamente 

utilizados. Conclui-se que processos de destradicionalização marcam os modos de gestão da 

vida e povoam de riscos o cotidiano dos sujeitos e as práticas de cuidado alimentar.  

 

Palavras-chave: Cuidado Infantil. Alimentação infantil. Alimentação e nutrição.  
 



 

ABSTRACT 

 

 

The topic of this investigation is in the Field of healthcare of children in household and 

regards to food and nutritional care. The feeding practices focus are on the food and nutrition 

care which is a theme plenty of feelings and symbols, cultural and religious, that are submited 

to a sort of limitations, regards to economic and religious aspects, as well as some particularly 

experiences with food. The objective of this study was to understand the practices of 

nutritional care of children and the meaning attributed to the speech about food and nutrition 

by household caregiver. It was an etnographical study in the urban area of Salvador, Bahia, 

Brazi, composed of domiciles from low income families in the period of August, 2009 to 

February, 2010. From the perspective of the speech of caregivers, it was possible to 

comprehend that the meaning of food for them are full of risks. This result can be explained 

by the regulation in the domicile which is very significative. In the narrative´s category, the 

feeding practices represent control and vigil about what and how to offer food to the children. 

However, the regulation can escape to control in the routine, as well as can be flexible. It was 

observed that the symbols and materials given by tradition, autonomy, afection and some 

irregularities are very commom in current days. About the corporality and its relationship 

with feeding practices, the narratives indicate that are perceptions included in a group of 

aspects that are free from any inscription or corporal manifestation hegemonically used. The 

conclusion was that the process of non traditionalism point the way of life´s management and 

exposes to a risks the routine of subjects and the practices of feeding care.  

 

Keywords: Child care. Infant feeding. Food and nutrition. 
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1 SITUANDO O PROBLEMA 

 
“O que escrevo resulta de meus armazenamentos ancestrais 

e de meus envolvimentos com a vida”. 

Manoel de Barros 

 

O objeto dessa investigação se insere no campo do cuidado à saúde de crianças no 

ambiente domiciliar, com recorte no cuidado alimentar e nutricional. O interesse por este 

objeto emergiu de narrativas apreendidas no trabalho de campo do mestrado, cujo objetivo de 

interpretar o sentido do cuidado infantil pelos seus agenciadores possibilitou compreender que 

este cuidado apresenta tanto um sentido naturalizado quanto balizado por uma norma, a qual é 

dada pelas instituições de saúde, no contato recorrente mãe-profissional/agente de saúde, que 

recita uma certa “cartilha”. Um cuidado que é ressignificado no contexto social, no mundo 

cotidiano, no mundo vivido (SOARES, 2003). Desse modo, nos interessou um 

aprofundamento dessa questão, tendo como foco investigativo o campo de ação do cotidiano, 

no qual as práticas de cuidado alimentar se concretizam e assumem variadas formas, a partir 

da perspectiva dos cuidadores de saúde no âmbito domiciliar.  

Soma-se às lacunas da investigação suscitadas no âmbito do mestrado, o fato de que o 

cuidado alimentar como diretriz fundamental à realização da promoção da saúde requer, 

necessariamente, olhares mais compreensivos e interpretativos sobre os sentidos e 

significados atribuídos pelos sujeitos aos sistemas simbólicos em torno da comida, do comer e 

da prática cotidiana do cuidado, solicitando, para tanto, abordagens metodológicas que se 

aprofundem no mundo vivido e dialógico dos sujeitos sociais, lugares estes que encenam os 

modos de andar e gerenciar a vida. 

Vale dizer que esta orientação encontra abrigo no escopo da Política Nacional de 

Promoção da Saúde – PNPS, instituída no Brasil pela Portaria nº. 687, de 30 de março de 

2006. A PNPS estabelece como uma das suas estratégias a “estruturação e fortalecimento das 

ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde – SUS, privilegiando as práticas de 

saúde sensíveis à realidade do Brasil” (BRASIL, 2006, p. 20-1). Isto significa afirmar que as 

ações em saúde devem ser dirigidas de forma a considerar a complexa realidade de produção 

de saúde e do cuidado, fruto tanto de determinantes macrossociais como dos contextos 

específicos, nos quais tais determinantes são sentidos e mediados pelos sujeitos na sua 

cotidianidade.  

Sublinhando o interesse no campo de ação dos sujeitos como lócus privilegiado, sobre 

o qual as ações de saúde devem expressar sua sensibilidade sociocultural e abertura ao 
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diálogo às distintas racionalidades que orientam os modos de andar e cuidar no cotidiano, a 

PNPS pressupõe que a reorientação do modelo de atenção possa ser materializada por via da 

integralidade das práticas de saúde. Tratando-se de um conceito polissêmico, no âmbito dessa 

política, a integralidade parece assumir tanto a articulação das práticas de saúde quanto a 

valorização da intersubjetividade dos encontros de produção da saúde. As questões apontadas 

suscitam o desenvolvimento de pesquisas orientadas à compreensão de objetos que se situam 

no campo de ação dos sujeitos e que se vinculam aos modos de produção de saúde e de 

cuidado na tessitura do mundo cotidiano.  

Assim, consequente aos princípios que orientam as ações de promoção da saúde 

pautadas no cenário internacional há aproximadamente 20 anos e afetadas, no Brasil, pela 

constituição do Sistema Único de Saúde, recomendam-se investigações que possam iluminar 

os caminhos para a inversão do modelo hegemônico de atenção à saúde. É preciso considerar 

que a incorporação de ações de promoção da saúde, sensíveis aos contextos socioculturais nos 

quais se realizam, é um processo em construção submetido a avanços e constrangimentos. Tal 

construção desenvolve-se em um ambiente conflituoso, pois estão envolvidas diferentes 

racionalidades que coabitam e implicam nas práticas de saúde, onde se confrontam 

paradigmas hegemônicos, circunscritos numa concepção ainda objetificadora dos sujeitos 

sociais, e aqueles emergentes (ALVES, 2005).  

Desse modo, o cuidado alimentar e nutricional, campo secular das intervenções em 

saúde, dentre os distintos elementos que compõem o enredado campo do cuidado e da 

promoção da saúde, precisa ser mais tematizado tanto pela centralidade que ocupa nas 

práticas de atenção integral à saúde, quanto pela sua imanência na vida cotidiana dos sujeitos 

e, portanto, submetido aos conflitos que podem ser gerados do encontro das distintas 

racionalidades que o conformam.  

Com vistas a trazer contribuições às reflexões sobre os modos de cuidar dos sujeitos 

no seu cotidiano e, assim, favorecer que olhares e práticas de saúde se respaldem na 

complexidade do mundo da vida dos sujeitos para as quais se dirigem, propomos o 

desenvolvimento desse estudo. Tendo em vista que os enunciados dos sujeitos, locais e 

relacionamentos situados podem revelar o conjunto de textos que constituem a cultura, 

desenvolveu-se um estudo de cunho etnográfico como forma de compreender os sentidos e a 

cultura do cotidiano do cuidado alimentar, como caminho para “fornecer um vocabulário no 

qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo” (GEERTZS, 

1989).  
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As práticas alimentares, entre as quais se insere o ato da alimentação, foco do cuidado 

alimentar e nutricional, situam-se em um terreno fértil de sentidos e símbolos, regado por 

códigos de valores construídos culturalmente, submetido a limitações de ordem econômica, a 

interdições de natureza religiosa, às experiências particulares de relação com os diversos 

alimentos, etc. Nesse sentido, trata-se de um cuidado que dialoga com ordenamentos de 

diferentes naturezas.  

Assim, as práticas de cuidado alimentar não encontram, necessariamente, respostas na 

racionalidade científica e, portanto, os discursos no campo da saúde sobre o cuidado alimentar 

podem conflitar com os distintos ordenamentos que direcionam esta prática cotidiana; 

enquanto os profissionais de saúde buscam critérios nutricionais para intervenção na área, os 

sujeitos têm critérios que estão localizados num universo cultural, social e econômico 

próprios (HELMAN, 1994). 

Por outro lado, existem relações entre as práticas de cuidado alimentar e os cuidados 

com o corpo, motivadas por razões que envolvem saúde, estética e a própria percepção de 

corporalidade (SANTOS, 2008). Com isso, entra em cena, mediando o agenciamento do 

cuidado alimentar, a corporalidade da criança. O seu crescimento e desenvolvimento, 

materializado na sua corporalidade, representa um importante sinalizador do tipo de cuidado 

alimentar que se constitui no cotidiano.  

O exposto pronuncia o objeto de estudo – práticas de cuidado alimentar – na fronteira 

do campo da saúde, de um lado, e do campo das ciências sociais, de outro, mais 

especificamente da alimentação e cultura. Portanto, trata-se de um objeto fronteiriço onde, 

muito frequentemente, estão localizados os objetos das ciências sociais em saúde no campo da 

Saúde Coletiva. Ipons (2005) nos convoca à reflexão em torno do refinamento e cuidado na 

utilização de termos fronteiriços, onde estão situados objetos de estudo de distintas 

disciplinas. Assim se situam os estudos sobre antropologia e alimentação, a partir da 

percepção de que a alimentação é tanto interesse das ciências biomédicas como das ciências 

sociais. Interessa este refinamento desde que se possa estabelecer como efetivo o diálogo 

interdisciplinar, tendo em vista que é expansivo à visita ao arsenal teórico-metodológico das 

ciências sociais no campo biomédico, considerando, também, que a autora tem sua origem de 

formação no berço da biomedicina.  

Esta reflexão transversal tanto do objeto quanto do lugar de quem fala a autora desse 

estudo importa na medida em que deslocamentos de olhar, subsidiados por veios teórico-

metodológicos específicos, figuram tanto como requisito quanto desafio. Este 

empreendimento requer razoáveis esforços de diálogos que se fazem imperativos ao 
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desenvolvimento analítico, ao passo que solicita olhares mais alargados à “fusão dos 

horizontes”.  

Neste sentido, o esforço empreendido buscou, mediante orientação hermenêutica, 

mobilizar quatro componentes oferecidos por Soares (1994) como percurso metodológico ao 

caminho interpretativo, sendo eles: as pressuposições que nos conformam como sujeitos e 

também nos projetam num mundo concebido como horizonte passível de interpretações; a 

tradição dos objetos a quem dirigimos nosso olhar, através da qual os mesmos resistem e 

sobre a qual devemos nos orientar dialogicamente; os instrumentos metodológicos, os quais 

devem ser aderentes às aspirações pretendidas; e ainda, a imaginação produtiva, prática que 

sustenta o sentido do encontro de horizontes, mediante a disponibilidade criativa e 

receptividade ao acolhimento de outras tradições, de outros sentidos.  

Diante disso, buscou-se no presente estudo realizar um encontro de horizontes com os 

sujeitos da pesquisa e autores que problematizaram questões que circundam o objeto de 

análise, de modo a encontrar uma síntese possível das realizações cotidianas, que são, por 

natureza, provisórias e inconclusas. A seguir, serão apresentados os encontros e discussões 

que foram pavimentando o caminho até aqui percorrido.  

Inicialmente, a análise histórico-cultural do agenciamento para o cuidado alimentar 

dirigido às crianças no âmbito familiar e doméstico coloca em relevo que as atribuições nesta 

esfera são exercidas predominantemente por mulheres (TRONTO, 1997). Por outro lado, os 

conhecimentos e habilidades ao agenciamento do cuidado alimentar que primeiramente 

pareciam circunscritos à oralidade, tradição e costume, passaram a ser mediados por outro 

conjunto de vozes que pronunciaram formas de cuidar, na esteira de um projeto que se 

pretendeu civilizatório.  

Na tentativa de situar o objeto no seu tempo, dialogando com as transformações em 

curso na sociedade, trouxemos autores que aportaram reflexões sobre a natureza e magnitude 

das mudanças na modernidade; nesta discussão, Giddens (1991; 2002; 1997) apresenta 

reflexões sobre tais transformações, afirmando que a assunção do risco na contemporaneidade 

mobiliza reflexividade e decisões cotidianas. Ecoam no campo da saúde e da alimentação e 

nutrição os reflexos dessas mudanças, evidenciados pelo lugar que a cultura da 

saúde/saudável ostenta nestes tempos atuais, razão pela qual germinam discursos e práticas, 

cujo status do saudável ou o controle do risco é seu fundamento.  

Daí emergiu outro interesse no desenvolvimento desse estudo, qual seja, de 

compreender, a partir da multiplicidade de informações sobre alimentação e nutrição na 
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contemporaneidade, os sentidos atribuídos aos discursos e informações em torno da 

alimentação pelos agentes cuidadores domésticos.  

Com efeito, uma das questões latentes presentes desde o início do desenvolvimento 

deste estudo foi o reconhecimento da variedade e polifonia de discursos sobre alimentação e 

nutrição no mundo contemporâneo, informado por um conjunto de autores (ARNAIZ, 1996; 

SANTOS, 2008; SANT’ANNA, 2003) e, naturalmente, também, pela minha própria 

experiência na condição de receptora de tais discursos neste contexto. Destarte, importou 

também compreender como estas alocuções são significadas pelos sujeitos no seu cotidiano.  

Inicialmente, o estudo pretendia compreender como o discurso do campo saúde, isto 

é, o discurso médico-nutricional, abrigava-se na experiência de cuidar, problematizado por 

autores que anunciavam processos mais próximos de ressignificações que de incorporações ou 

resistências, mais ou menos acomodadas. Assim assinala Santos (2008), para quem as práticas 

alimentares de adultos se constroem mediante uma negociação de racionalidades, dificilmente 

operadas pela submissão de uma frente à outra. Por seu turno, Paim (1998) também discorre 

sobre ressemantizações da cultura popular sobre os discursos médicos relacionados à 

gestação, descaracterizando o que seria entendido como certa autonomia dessa cultura em 

face da experiência de gravidez. O estudo de Freitas (2003), por sua vez, revela em que 

medida experiências cotidianas, neste caso, aquelas relativas à fome, são ressignificadas numa 

umbilical cumplicidade com o universo intersubjetivo de realidades adversamente concretas.  

Desse modo, partindo do pressuposto de que deve haver, por parte daqueles que 

recepcionam o discurso médico-nutricional, uma tendência, ao menos de diálogo com 

discursos advindos de outros setores, sem perder a cumplicidade com seus contextos 

socioculturais, outra questão foi suscitada, qual seja: como isolar o discurso médico-

nutricional dos demais discursos pulverizados no mundo contemporâneo nos sentidos 

anunciados pelos agentes cuidadores? Ora, estava colocada a necessidade de uma 

compreensão mais ampla, não só da produção de sentidos atribuídos ao discurso médico-

nutricional, mas de todos os que se referem à alimentação e nutrição, entendendo que os 

discursos não se produzem num vácuo e, ainda, que há possíveis entrelaçamentos entre eles. 

Assim, fez-se imperativo compreender o fenômeno de multidiscursividade, considerando 

tanto os produtores e veiculadores dos discursos quanto sua interconexão, com vistas a 

reconhecer o conjunto de discursos que, juntos, compõem o repertório de informações que são 

administradas pelos cuidadores no seu cotidiano.  

Reconhecendo que a alimentação e nutrição se configuram como um campo de 

múltiplos atores, discursos, racionalidades e práticas, um estudo cujo objetivo central está na 
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interpretação das práticas de cuidado alimentar e dos sentidos atribuídos aos discursos sobre 

alimentação e nutrição entre cuidadores domésticos de crianças deve necessariamente se 

debruçar sobre a arquitetura e dinâmica do campo. 

Assim, tendo em perspectiva que diversos setores da sociedade fazem uso da 

temática da alimentação, dialogamos especialmente com a antropóloga espanhola Mabel 

Arnaiz para compreender o fenômeno multidiscursivo da alimentação. Na esteira da discussão 

de Arnaiz, nos aproximamos do sociólogo francês Pierre Bourdieu para compreender este 

fenômeno em torno dos agentes que produzem e veiculam informações sobre alimentação, a 

partir da sua noção de campo. 

Pelo exposto até então, podemos supor a complexidade das práticas cotidianas de 

cuidado alimentar em contextos pauperizados, sobre as quais incide toda uma gama de 

discursos a respeito da mais vital das experiências humanas, a de alimentar. Assim, balizados 

por essas provocações, empreendemos a investigação, buscando responder ao seguinte 

questionamento: quais as práticas de cuidado alimentar encenadas no cotidiano pelos 

cuidadores domésticos de crianças entre dois e oito anos de idades e quais são os sentidos 

atribuídos aos discursos sobre alimentação e nutrição na contemporaneidade?  

O objetivo traçado para realização da investigação buscou compreender as práticas 

cotidianas de cuidado alimentar de crianças e os sentidos atribuídos aos discursos sobre 

alimentação e nutrição por cuidadores domiciliares de crianças. Para o alcance deste 

propósito, outros objetivos foram delineados, subsidiários à sua consecução, quais sejam: 

reconhecer como o agenciamento do cuidado é constituído no cotidiano do grupo doméstico e 

interpretar os sentidos atribuídos por cuidadores domiciliares de crianças aos discursos sobre 

alimentação e nutrição. 

O trabalho se subdivide em quatro capítulos. O primeiro deles busca delimitar 

perspectivas históricas do campo das ciências sociais na reflexão da problemática que cerca o 

objeto de estudo. Dentre essas perspectivas, discutimos, do ponto de vista histórico-cultural, 

como se conformou o agenciamento do cuidado, as mudanças correntes que alteram as formas 

de cuidar no cotidiano, a multidiscursividade em torno da alimentação e nutrição e as leituras 

de corporalidade infantil.  

O segundo capítulo explicita o percurso metodológico que orientou o 

desenvolvimento do estudo, desde a abordagem metodológica na produção, até a interpretação 

dos dados. Neste capítulo, apresentamos também o contexto no qual o estudo foi realizado e 

os grupamentos domésticos que integraram a investigação.  
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O terceiro capítulo, dividido em quatro subseções, é dedicado às interpretações 

possíveis do que foi produzido em campo. Inicialmente, apresentamos o contexto maior no 

qual o estudo se insere, considerando o fenômeno da multidiscursividade; posteriormente, 

discutimos os sentidos atribuídos aos discursos sobre alimentação, seguindo-se a análise do 

agenciamento do cuidado alimentar, demarcando os personagens que atuam nas cenas de 

cuidado, as práticas que o concretizam e os mediadores que o mobilizam; a última seção 

apresenta discussões em torno das percepções de corporalidade por parte das agentes, 

orientadas inicialmente sobre concepções de infâncias e percepções de corporalidade a partir 

das quais entram em diálogo. O quarto capítulo situa as sínteses possíveis que o estudo 

oportunizou e os novos horizontes que se projetam.  
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2 REFLEXÕES SOBRE AS CATEGORIAS DO ESTUDO 

 

 

2.1 O AGENCIAMENTO DO CUIDADO: BASES HISTÓRICAS 

 

 

É preciso reconhecer as bases históricas nas quais se assentam a constituição do 

cuidado no âmbito da família. Em se tratando de crianças, o agenciamento do cuidado ocorre 

inicialmente no âmbito doméstico e se relaciona com a distribuição dos papéis familiares 

assumidos nesse ambiente. As tarefas relativas ao cuidado nutricional das crianças no âmbito 

doméstico são predominantemente exercidas por mulheres (TRONTO, 1997; HERNÁNDEZ; 

ARNÁIZ, 2005). Para compreender como se estabeleceu historicamente o cuidado das 

crianças no seio da família, reservando à mulher a principal responsabilidade por esta missão, 

nos deteremos inicialmente na conformação da família enquanto instância de cuidado e 

proteção às crianças.  

Ariès (2006) é referência paradigmática no que respeita à história da infância e dos 

cuidados a ela dispensados. Na sua obra História Social da Criança e da Família, o estudioso 

francês argumenta que o cuidado da criança alicerçou a configuração da família moderna. Seu 

argumento é que a relação que se estabeleceu com as crianças no interior das famílias, a partir 

de um dado momento histórico (século XV), promoveu a transformação da família antiga para 

a moderna, caracterizada pelo desenvolvimento do sentimento de família e infância, tendo 

este processo se fortalecido nos séculos XVII e XVIII.  

O autor ressalta que, em decorrência das altas taxas de mortalidade infantil que se 

presenciava na época medieval – referindo-se aos primeiros sete anos de vida –, as 

expectativas em relação à puerilidade eram diminutas. Somente ultrapassando esta fase de 

sobrevivência improvável é que as crianças adentravam na fase adulta, conforme a 

mentalidade da época. Ariès (2006) argumenta que as alterações desse cenário, característico 

da Idade Média, fundamentaram-se em pressupostos religiosos e moralistas que passaram a 

propagar a ingenuidade e fragilidade do indivíduo nesta fase da vida, o que inspirava cuidados 

e atenção especiais.  

Assim, a família moderna tomou para si a responsabilidade de cuidar da criança e 

passou a estabelecer vínculos mais sentimentais e não somente morais e sociais, como em 

épocas passadas. É também movido por este mesmo propósito que o processo de 
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aprendizagem das crianças passou a ocorrer igualmente nas escolas, em contraponto ao 

aprendizado em casa de outras famílias. Naquele contexto, a escola funcionava como elo de 

aproximação da família com a criança. Este sentimento de infância e família, por sua vez, 

restringiu-se aos bens nascidos durante muito tempo, estendendo-se para outras camadas 

sociais mais tardiamente. Importa destacar que a obra de Ariès (2006) demonstrou 

originariamente as mudanças de atitudes e de sentimentos relacionados às crianças.  

A despeito das contribuições aportadas pela obra de Ariès (2006), existem 

controvérsias em torno de alguns de seus postulados. Gouvea (2008) ressalva que a 

experiência da infância em determinados contextos socioculturais não encontra ressonância 

do “modelo” de Ariès, inspirado nas classes abastadas da sociedade francesa. A autora avança 

nesta discussão, reportando-se às críticas que Gellis (1992) teceu ao autor, nas quais objurga 

uma perspectiva evolucionista de relação com a criança que a obra inspira, desde que da sua 

indiferenciação ao reconhecimento das suas particularidades repousa um referencial de 

progresso e civilização inspirando a mudança de atitudes. Outra crítica deste autor refere-se 

ao entendimento da coexistência numa mesma sociedade ou período histórico de diferentes 

atitudes em relação à criança, sendo que a prevalência de uma atitude não é elisiva de outras, 

pois fatores culturais e sociais explicariam uma dada prevalência o que, por seu turno, é de 

difícil diferenciação. Em diálogo com outros pensadores que igualmente estabelecem 

ponderações à obra de Ariès, Gouvea (2008, p. 100) nos sugere pensar não na “emergência de 

um sentimento de infância na Modernidade, mas de um sentimento de infância característico 

da Modernidade”.  

De todo modo, Sarmento (2008) aponta que, na corrente dessa discussão, podemos 

reter da obra de Ariès a noção de uma construção histórica de uma categoria social, assentada 

numa perspectiva geracional. Acrescenta ainda que a sociologia de infância que emerge na 

década de 80 é devedora dos contributos de Ariès, sociologia esta que estava voltada para as 

instâncias encarregadas de socializar a criança, e apenas mais recentemente tem deslocado seu 

padrão de olhar para os espaços de socialização da criança, para investigar a cultura e 

representações infantis. Isso significa dizer que se acompanha a emergência de estudos que 

visam a descrever sua experiência e não mais representá-la desde o ponto de vista dos seus 

agentes e espaços de socialização (GOUVEA, 2008).  

Para Veiga (2004, apud GOUVEA, 2008), a concepção de infância na Modernidade 

está relacionada com a produção de uma criança civilizada nos termos de Nobert de Elias. 

Considerando este mesmo período histórico, Elias (1994) analisa os princípios que passaram a 

nortear a criação dos filhos, através de diversos manuais e tratados de costumes da época. 



 22 

Para o autor, o surgimento desses documentos refletia também a crescente valorização da 

infância, o que marcou esse período, estando sob a responsabilidade da família a formação 

das crianças para o convívio social. As maneiras de se comportar à mesa são o destaque na 

obra de Elias, devendo o infante aprender desde cedo o controle das suas pulsões. Registra-se 

que o conteúdo moralizante para o convívio social sustentou as publicações dessa época 

dirigidas às famílias para criação dos seus filhos. 

Os livros de instrução de boas maneiras à mesa prescreviam regras minuciosas de 

comportamento, desde preceitos de higiene pessoal àqueles que se referiam à gestualidade 

com os alimentos, dos modos de uso dos utensílios dispostos à mesa, bem como o controle de 

impulsos e reações biológicas. O processo civilizador destes manuais, nos termos de Elias 

(1994), tratava do aprendizado de comportamentos de controle, restringindo os impulsos 

considerados agressivos ao meio social. O ambiente social deveria ser compartilhado por 

aqueles que reconheciam a sua individualidade e a do outro. Os impulsos corporais e 

atitudinais deveriam ser privados. As maneiras à mesa, portanto, expressavam as expectativas 

de condutas sociais.  

Já a partir do século XVIII, ainda com o conteúdo moral, as famílias passaram a ser 

alvo de uma “nosopolítica”, nas palavras de Foucault (1979, p. 198), caracterizada como “o 

privilégio da infância e a medicalização da família”. Para este autor, a atenção do Estado para 

garantir um “corpo social” sadio e preparado para o desenvolvimento mobilizou o fenômeno 

da aculturação médica das famílias, as quais deviam tornar-se um “meio físico denso, 

saturado, permanente, contínuo, que envolva, mantenha e favoreça o corpo da criança” 

(FOUCAULT, 1979, p. 199). Os conselhos higiênicos de cuidado com a saúde e o corpo 

passam a vigorar nesta época em defesa da própria saúde e dos outros. Integrando o rol desses 

conselhos estavam as regras para higiene alimentar e do habitat.  

No Brasil, o processo de medicalização da família com a definição do receituário de 

cuidados com a saúde da criança foi analisado por Costa (2004). Segundo esse autor, a partir 

do início do século XIX, no seio da medicina higienista, as autoridades médicas penetraram 

no espaço doméstico para administrar as condições de vida da população infantil. Estava sob a 

responsabilidade das famílias o êxito do controle das altas taxas de mortalidade infantil da 

época, sendo que tal empreendimento dirigia-se a todas as camadas sociais. Fruto de uma 

herança cultural e histórica, este modelo foi impulsionado, sobretudo, por princípios políticos 

que tomaram feições médicas naquele século, sob a denominação de puericultura, 

circunscrevendo o papel das mulheres na sociedade, vinculado à reprodução e ao cuidado das 
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crianças, cuja responsabilidade transbordou do espaço privado ao social como 

responsabilidade patriótica.  

Nesta mesma direção, Freire (2009) coloca que entre meados do século XIX, num 

processo crescente que alcançou o apogeu na virada do século XX, a maternidade foi alçada à 

dimensão de questão de ordem pública, devendo ser amparada e protegida, fato que resultou 

de uma valorização da infância como projeto de construção da nação. Os médicos foram 

personagens centrais desse empreendimento, enunciando um discurso que supostamente se 

apoiava na ciência para condenar a maternidade nos moldes tradicionais. Os argumentos 

ideológicos que pavimentaram este projeto, capitaneado pelas elites da época, consideravam 

que o atraso econômico do país resultava do clima tropical e da miscigenação racial. Desse 

modo, sob a influência do paradigma da modernidade da época, delineou-se um projeto 

reformador que, apoiado na autoridade científica, intentava debelar a herança colonialista e de 

escravidão da sociedade e engendrar um modelo de civilização europeu.  

Como analisa Stepan (2005), no seio de um ideal eugênico, as crianças eram tidas 

como “recursos biológicos-políticos da nação”, sobre quem a política de purificação da raça 

estava assentada, mediante ações no escopo da recente puericultura, a qual, pautada num 

modelo tradicional do papel reprodutor da mulher, imprimia as regulações de cuidado e 

educação dirigidas aos seus filhos, num empreendimento que conciliava medicina, educação e 

política.  

Freire (2009), em sua análise deste empreendimento a partir de um tratamento 

analítico do conteúdo das revistas especializadas dirigidas ao público feminino desta época, 

refere que, subsidiário ao projeto patriótico de projeção da nação e regeneração da raça, 

estava o projeto maternalista. Sendo a criança o alvo prioritário do projeto, as mulheres foram 

as destinatárias finais da ação pedagógica. Assim, se estabeleceu uma “cruzada” ou 

“evangelho da saúde”, por meio de vários veículos, dentre os quais as revistas de circulação 

periódica, num reconhecimento já neste período que a imprensa periódica seria um espaço 

privilegiado para difusão da ciência, imprimindo modelos de comportamento em 

conformidade com aquele dado projeto
1
.  

                                                 
1
 Esta natureza de veiculação de imagens femininas atreladas ao papel reprodutivo, reconhecida desde as 

primeiras décadas do século XX, quando explodiu a produção e consumo dessas revistas, ecoa nos tempos 

atuais, conforme sinaliza Arnaiz (1996). Para esta autora, as imagens culturais associadas aos discursos 

publicitários relacionados à alimentação, nutrição e saúde frequentemente têm nas mulheres as destinatárias 

finais. Nesse sentido, compreende que essas imagens tomam as mulheres como as responsáveis naturais das 

preocupações em torno da alimentação e nutrição, na corrente de um modelo cultural que persiste, colocando-as 

como “depositárias naturais do saber-fazer alimentar” e, por consequência, sua principal praticante. Trata-se de 

um modelo que vigora, não obstante outros possam conviver neste cenário, valorando também o papel produtivo 

das mulheres no tecido social. 
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Outra frente desta ação político-pedagógica foi analisada por Rizini (2008), 

argumentando que o projeto deslocou as ações que eram prioritariamente realizadas no âmbito 

das religiões, a partir de uma conotação caritativa, para a filantropia assumida como uma 

assistência de cunho social, encarnada pelos médicos. Assim, uma prática de moralização das 

classes pobres pautada na fé foi substituída pela regulação dos comportamentos pela moral, 

regulada pela ciência, e em lugar do pecado, o vício.  

Estas obras permitem, através da análise histórica que realizam, compreender os 

fundamentos de cuidado à criança que se empreendeu no interior das famílias ao longo dos 

tempos. O lugar inconspícuo que a criança ocupou até a Idade Média, segundo análise de 

Ariès, posteriormente a colocou na centralidade de constituição da própria família, implicando 

para esta um projeto de realização política a ser encenado no espaço privado em direção à 

vida social.  

O conteúdo moral perpassa todos os períodos analisados nessas obras, traduzidos em 

diferentes perspectivas. Havia os discursos dos eclesiásticos e juristas moralistas do século 

XVI que enfatizavam a educação formal como coadjuvante da família para disciplinar 

moralmente a criança na construção do seu futuro; os conselhos dos manuais de boas 

maneiras, que ensinavam o caminho para o convívio e aceitação social mediante o controle 

das pulsões e emoções mais instintivas; e, por fim, a regulação das práticas corporais e 

alimentares cotidianas que passaram a ser alvo de forte intervenção do Estado, através do 

discurso dos higienistas e eugenistas. É notável o arcabouço de empreendimentos que 

repousou historicamente sobre as famílias na sua tarefa de cuidar das crianças, depositando na 

mulher a responsabilidade sobre esta atividade de natureza pública e social. No suposto fórum 

íntimo dos lares, as mulheres tinham que assegurar a sanidade moral da sociedade.  

Em que pesem transformações porque passaram as famílias e os papéis de gênero na 

sociedade, este é o legado político e social que as mulheres herdaram histórica e 

culturalmente, qual seja, o de cuidado e controle da infância. Ancoradas neste legado e pelos 

princípios que animaram tais empreendimentos ao longo da história, as famílias 

contemporâneas continuam seguindo com seu projeto de cuidar das crianças, tanto do ponto 

de vista protetivo das adversidades do seu tempo, quanto preparatório para a vida em 

sociedade, não obstante as mudanças sociais, culturais e econômicas que marcam o mundo na 

atualidade, alterando modelos de formação e organização familiar. 

Conforme aborda Singly (2000), assistimos na contemporaneidade a assunção do 

indivíduo original, traduzido na individualização, empreendimento que resultou em mudanças 

na família para a produção deste indivíduo. O autor sinaliza dois momentos de mudanças que 
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ocorreram para conformação deste projeto contemporâneo. O primeiro é referente ao período 

anterior à década de 60, quando se acompanhou uma tendência de nuclearização da família e 

distanciamento das redes de parentesco. Já o segundo momento, referente às décadas 

procedentes, apresenta o grupo familiar enquanto sistema de agregação, contudo com forte 

tendência individualizante, onde cada indivíduo pertencente deve ter a sua individualidade 

garantida e respeitada. Logo, o grupo familiar tem, na realidade, a função de resguarda a 

individualidade. Ao mesmo tempo em que o projeto de família se mantém como projeto, faz 

com que ela se torne também instável, em função das insatisfações individuais terem o poder 

de quebrar vínculos.  

Contudo, numa sociedade com desigualdades sociais tão marcantes, os modelos de 

famílias se diversificam, de modo que as mudanças contemporâneas predicalizam as famílias 

desse tempo como elásticas, porosas e instáveis do ponto de vista de laços familiares 

duradouros por meio do matrimônio, promovendo o que vem sendo chamado de novos 

arranjos familiares. Tais alterações perpassam todas as camadas sociais, entretanto é notável o 

peso mais contundente dessas mudanças nas camadas de baixa renda. Nestas, percebe-se uma 

elastificação da organização nuclearizada da família, ao incorporar redes de parentesco e de 

vicinalidades no grupo doméstico. Guedes e Lima (2006) apontam o quão frequente tem sido 

a incorporação de agregados no âmbito do grupo doméstico, ressaltando que o maior número 

de agregados são justamente crianças – netos e sobrinho –, além de outras famílias 

incorporadas à ascendente ou original. O espaço ocupado pela família acompanha este 

movimento de extensão e passa a aumentar a apropriação do lugar, através das construções 

dos puxados ou puxadinhos, construídos ao fundo ou acima da casa que abriga a família 

originária.  

Ao passo que mudanças ocorrem na dinâmica da família, a concepção de 

responsabilidade sobre o cuidado da criança também se altera. Nos casos de instabilidade 

familiar, a criança passa a não ser mais responsabilidades somente da figura materna e 

paterna, mas de toda a rede de sociabilidade em que a família está envolvida, num sistema 

moral, do qual fazem parte todos aqueles com quem se pode contar no cotidiano (SARTI, 

2004). A extensão dessa responsabilidade para uma rede social maior parece amenizar o 

enfrentamento de situações difíceis, impactando favoravelmente, sobretudo entre os membros 

mais vulneráveis, como é o caso das crianças (PELCASTRE-VILLAFUERTE et al., 2006, 

FERNANDES, 2010).  

Por outro lado, a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, aliada às 

transformações socioeconômicas, tecnológicas e urbanização das grandes cidades, se não 
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altera os papéis culturalmente definidos na divisão do trabalho entre os sexos nas tarefas 

domésticas, ao menos modifica a sua dinâmica. Tempo e horário dispensado para realização 

das tarefas, delegação de determinadas fases para outros membros do grupo doméstico, além 

da utilização dos recursos tecnológicos podem ter suas dinâmicas reatualizadas. Hernández e 

Arnaiz (2005) destacam que as repercussões dessas transformações são diferenciadas, 

conforme posição na estrutura social e idade. Nas camadas de maior renda, as mudanças são 

mais notáveis. De modo que, predominantemente, as investigações mais recentes continuam 

apontando que as mulheres seguem como principais responsáveis pelos cuidados alimentares 

e de saúde no âmbito doméstico (ARNAIZ, 1996; CANESQUI, 2005). 

 

 

2.2 PRÁTICAS DE CUIDADO ALIMENTAR  

 

 

Na perspectiva histórica do cuidado à criança no âmbito familiar, sob responsabilidade 

predominantemente da mulher, se assentou um projeto moral, por via da sanidade dos corpos, 

no qual reconhece-se que sobre as práticas alimentares cotidianas repousou um ideário 

dietético. Ortega (2005), sob inspiração de Foucault, expressa que a dietética é uma dimensão 

da vida política, pois que implica em ato de reflexão através do qual “incorpora o objetivo 

político à natureza, o que fornece à dietética sua dimensão moral”.  

Podemos reconhecer na Antiguidade Clássica, traduzida na frase que o “teu alimento 

seja teu remédio” de Hipócrates, a origem de um ideário dietético, orientado pela 

medicalização da alimentação. Esta máxima de Hipócrates nos faz entender que razões de 

saúde deveriam presidir a seleção e consumo dos alimentos. Tal perspectiva se acentuou nos 

séculos XVII e XVIII, na corrente do pensamento mecanicista, assumindo feições de ordem 

moral e ética (ARNAIZ, 2007).  

Do ponto de vista cultural, Carneiro (2005) destaca que o alimento e a saúde 

estiveram sempre entremeados, orientando normas e regimes dietéticos segundo contextos 

culturais específicos. Regimes dietéticos se firmavam a partir das condições fisiológicas, da 

idade, das particularidades de gênero, dentre outras; desde as concepções da teoria humoral, o 

alimento estava associado em alguma medida às condições de saúde. O autor faz referência 

ainda à etimologia do termo regime, como derivado do latim rex (rei), denotando uma 

acepção disciplinar e de regência dos corpos, mediante regras alimentares apropriadas aos 

mesmos.  
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Por outro lado, uma perspectiva diferente sobre a dietética antiga e medieval, não 

necessariamente conflitante à de Carneiro (2005), é oferecida por Montanari (2008), para 

quem esta era presidida por categorias experienciadas na ordem do sensível – do quente/frio, 

seco/úmido –, sobre as quais se fundavam as suas regras, relacionadas com elaborações 

conceituais do saudável da medicina grega e latina. O uso dessas categorias permitia um 

diálogo simbiótico entre prazer e saúde, apoiados também no diálogo entre a dietética e a 

cultura gastronômica. Mas somente nos séculos XVII e XVIII é que essas duas noções serão 

divorciadas com base na ciência dietética que, pautada por conteúdos da química alimentar, 

introduz palavras e conceitos, situados numa ordem cognitiva e não mais sensitiva.  

Por certo que a ciência moderna engendrou novas regras dietéticas na atualidade, 

imprimindo feições diferenciadas por meio de complexas e difusas equações que se produzem 

no seio dela. Contudo, trata-se de práticas antigas que se renovam e reatualizam em 

comunhão com o nosso ethos, ou seja, com os aspectos morais, valorativos e tecnológicos da 

nossa cultura, do nosso tempo. Assim nos inspira a pensar Vigarello (1999), quando nos 

convida a fazer um deslocamento das nossas práticas de saúde, tomando como referência as 

da Idade Média. O autor, ao adotar os referenciais daquela época, toma como sinônimos a 

elisão dos dejetos às das gorduras nos tempos hodiernos; aqueles, no seu tempo, provocando o 

apodrecimento dos corpos e estas, atualmente, as obstruções das artérias.  

De certo que a dietética contemporânea se apresenta mais difundida e atomizada em 

função dos avanços científicos e tecnológicos, de modo que não se fala mais de doenças e 

problemas de saúde, mas de elementos cada vez mais atomizados do campo do conhecimento 

específico. Ou seja, estamos afunilando e endogenando nosso olhar sob o corpo e os 

alimentos; não mais a obesidade e sim o colesterol, e na distinção do colesterol bom e mal 

(ORY, 2008).  

Na atualidade, a normalização dietética, pautada por uma dieta equilibrada mediante a 

restrição ou incentivo ao consumo de determinados alimentos, intenta um controle alimentar 

com vistas a manter uma nutrição saudável. Esta, por sua vez, implica em afastar os riscos 

associados aos alimentos que impactam na saúde, o que se traduz na regulação da vida 

cotidiana a ser assumida por indivíduos no curso de suas existências, os quais devem assumir 

uma responsabilidade de cuidado com sua alimentação, orientada por princípios sanitários, 

requerendo, para tanto, uma “competência dietética” diária apoiada por uma profusão de 

informações plurais sobre riscos (ARNAIZ, 2007). 

Percebe-se que a população tem-se apropriado cada vez mais de conceitos científicos 

da alimentação e nutrição, e não se fala mais somente da comida ou dos alimentos, mas 



 28 

também do nutriente, e mais ainda, das suas funções orgânicas, colocando os sujeitos a operar 

escolhas face à experiência do comer (SANTOS, 2008). O sistema classificatório dos 

alimentos não aponta mais o que é comestível ou não, mas o que é bom para a saúde ou não, 

gorduras saturadas ou insaturadas, ácidos graxos ômega 3 ou 6; o que tem baixa ou alta 

densidade energética, o que tem gorduras trans ou não (AZEVEDO, 2008). Ou ainda, como 

aponta Sant’Anna (2003, p. 43), há, de um modo geral, um interesse crescente de se 

compreender a linguagem médico-nutricional sobre os alimentos, a qual passa a integrar o 

vocabulário corrente da população. Para esta autora, ocorre uma espetacularização fotogênica 

da comida na modernidade, fundada numa sociedade imagética, na qual a “intensa fotogenia 

do prato cria seu ‘outro’”, mas também um espetáculo no qual os elementos químicos dos 

alimentos são protagonistas desta cena espetacular.  

Neste cenário a dietética atualmente assume um projeto político que atravessa todas as 

camadas sociais, diferentemente daquela encetada pelos higienistas, a qual estruturava uma 

distinção classicista (ORTEGA, 2005). Contudo, considera-se que a compreensão das práticas 

de cuidado alimentar perpassa por um complexo enredamento de valores, simbolismos, 

racionalidades que organizam a escolha, a manipulação e o uso dos alimentos pelos sujeitos 

sociais nas práticas alimentares cotidianas, no qual o alimento apresenta-se culturalizado, 

escapando de uma visão purista de fonte de nutrientes (GIARD, 1998). Neste sentido, Arnaiz 

(2007) considera que os indivíduos analisam o risco a partir de múltiplas referencialidades, 

não somente a científica, e assim, suas escolhas alimentares são mobilizadas pelos vários 

significados que o comer pode assumir.  

Na atualidade, as práticas alimentares se complexificam em função das mudanças que 

alteram, sobremaneira, as regras e os conteúdos que outrora as organizavam. Fischler (apud 

SANTOS, 2008) considera que estamos acompanhando o enfraquecimento das tradições 

alimentares, ao passo que, paralelamente, há uma constante tentativa de reafirmação das 

regras gastronômicas, fenômeno este que impacta nas práticas alimentares, gerando ansiedade 

e incertezas, denominado pelo autor de gastro-anomia. Esta é caracterizada por uma 

abundância alimentar, por modos de organização de refeições que se apresentam desreguladas 

e simplificadas, com redução do tempo destinado a elas e, ainda, por uma profusão de 

informações sobre alimentação.  

Em que pese o fenômeno da gastro-anomia, Fischler (apud POULAIN, 2004) 

argumenta sobre a existência de leis invariantes que pautam as práticas alimentares do 

comedor humano – nomeado pelo autor de “onívoro”. O pensamento classificatório sobre o 

sistema alimentar, o princípio da incorporação e o paradoxo do onívoro organizam essas 
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práticas. O princípio da incorporação fundamenta-se no entendimento de que ao consumir o 

alimento, o homem passa a ser constituído pelo que consome, não só do ponto de vista 

fisiológico, mas também subjetivo. Ou seja, não só os nutrientes presentes nos alimentos irão 

compor a sua estrutura orgânica e fisiológica, como os significados que atribuem aos 

alimentos irão imprimir um dado sentido à sua presença no mundo social. O paradoxo do 

onívoro é marcado na contemporaneidade por uma oposição entre neofilia e neofobia. É 

necessário comer alimentos variados, ao mesmo tempo em que é reprimido o consumo de 

alimentos desconhecidos. De outro modo, a comida também é fonte de importante 

ambivalência, através da qual se operam sentimentos de prazer e culpa, de fonte de energia e 

de doença, ao mesmo tempo.  

A comida oferecida à criança frequentemente passa por esta ambivalência, sobretudo 

pensando em “guloseimas” tão apreciadas por este grupo etário. A oferta desses produtos 

pode gerar o impasse de proporcionar, a um só tempo, o prazer do consumo à criança e o risco 

do consumo de alimentos não saudáveis.  

No que respeita ao cuidado alimentar dispensado às crianças, convém destacar alguns 

elementos que diluem mais que outrora, o controle do cuidado alimentar pelos seus 

agenciadores, tornando mais tênues as fronteiras da formação das regras na infância, via 

comportamento alimentar. Dentre eles, pontuamos a valorização da autonomia e 

independência das crianças e o menor controle que as famílias têm tido sobre a socialização 

desses infantes. Contemporaneamente, os cuidadores precisam dialogar com a escola e o 

círculo de sociabilidade neste espaço, bem como outras formas de sociabilidade, a exemplo da 

da internet. As práticas de cuidado alimentar que estiveram historicamente assentadas na 

família e, em especial, sob a responsabilidade da mãe, organizando as “regras na infância” 

parecem não mais repousar tranquilamente neste lugar e nesta personagem (DUTRA, 2007).  

Considerando o princípio da incorporação, pode-se constatar a sua noção presidindo as 

práticas alimentares desde a época do Brasil Colônia, conforme nos indica Priore (2007). A 

autora registra que era muito comum naquela época oferecer papas para tornar as crianças 

mais cevadas e, assim, diminuir o risco de perdê-las num contexto de privação e subnutrição. 

Contudo, tal prática era condenada pela medicina ibérica, uma vez que se acreditava que ao 

consumo de alimentos grosseiros estava associado um perfil de crianças não inteligentes e 

grosseiras, ao passo que o consumo de alimentos leves desenvolveria a fineza do espírito.  

Este mesmo princípio pode ser encontrado ao se analisarem os higienista do século 

XIX, quando se acreditava que as características físico-químicas dos alimentos eram, em si 

mesmas, geradoras “de características morais úteis ou perniciosas aos indivíduos” (COSTA, 
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2004, p. 175). Assim, o princípio da incorporação parece ser um importante mediador do 

cuidado alimentar da criança historicamente.  

Pautado no princípio da incorporação, Poulain (2004) desenvolve o argumento de que 

as práticas alimentares são uma categoria fundante, e não só um traço da identidade social e 

cultural, pois elas alicerçam a própria construção da identidade. Para Woortmann (1986, p. 

105), as práticas alimentares informam sobre o corpo, a organização familiar, as relações 

sociais, sendo “[...] um sistema de mensagens ditas por algumas ‘coisas’ sobre outras 

‘coisas’”. Tais considerações colocam em relevo que as práticas de cuidado alimentar 

informam sentidos que ultrapassam a prática per si, possibilitando acesso a um mundo social, 

cultural e histórico que é partilhado, construído e representado na cotidianidade. Em termos 

conceituais, estamos entendendo sentido como:  

 

[...] expressões simbólicas, modos específicos do ser humano de associar imagens e 

representações às ações e relações socialmente vividas, assim como ao mundo que o 

cerca [...] os sentidos dizem respeito à significação no contexto de um universo 

imaginário e simbólico, não necessariamente racional, capaz de produzir identidades 

individuais e coletivas, relações sociais e vínculos que ultrapassam a lógica 

consciente do discurso”. (MATTOS; LUZ, 2009, p. 505-506) 

 

Considerando os sentidos que vêm informando as práticas de cuidado alimentar na 

atualidade, destaca-se que sobre as orientações e discursos relativos à alimentação e nutrição 

se apresentam uma série de noções de risco mediadas por múltiplas ansiedades, que vão desde 

a busca da saúde, da longevidade, da estética, da corporalidade, dentre outras. Na 

correspondência dessas ansiedades, as noções de risco se apresentam multiversas, o que 

significa dizer que talvez os riscos não sejam universais e generalizáveis (ARNAIZ, 1996).  

Para Fernandéz-Armnesto (2004), a noção de risco margeando a alimentação data do 

fim do século XIX, quando a ciência dos alimentos e a crescente industrialização inclinaram-

se para uma “obcecada pureza” dos alimentos, provocando um distanciamento dos 

referenciais que marcavam as cozinhas tradicionais – o prazer, a individualidade, a identidade. 

A higiene propiciada por procedimentos de mecanização passou a constituir-se como marca 

publicitária dos alimentos.  

Por sua vez, Guivant (1998) nos informa que o maior florescimento dos estudos sobre 

riscos no alimento ocorreu a partir da década de 60, a partir do encontro e da contribuição de 

várias disciplinas (epidemiologia, microbiologia, agronomia, ciência dos alimentos, etc.), com 

estudos que ampliaram o reconhecimento de riscos sob várias perspectivas, perpassando todo 

o percurso da cadeia alimentar – da produção e comercialização ao consumo dos alimentos, 

estes informados pela relação dos nutrientes e o desenvolvimento de doenças.  
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Por certo que, desde os primeiros estudos relacionados à composição dos alimentos, 

tem-se assistido a desdobramentos práticos sobre o modo de se alimentar das populações. O 

que parece acontecer na atualidade é que este fenômeno encontra-se exponenciado, tendo em 

vista que as práticas sociais modernas cotidianamente se assentam em solo iluminado de 

informações caleidoscópicas sobre riscos. Nesta direção, para Santos (2008), as 

representações produzidas pela moderna tecnologia de imagens estão alterando o ideário 

social do comer, quando os indivíduos podem assistir, via mídia televisiva, programas que 

tornam mais real e palpável o invisível do corpo, prática esta que vem fortalecendo a 

concepção científica da alimentação.  

Por seu turno, numa sociedade que tem a destradicionalização como uma das suas 

marcas, o conceito de saudável vai se reformulando e, se em algum tempo poderíamos pensar 

como saudáveis práticas de vida mais próximas do natural, o saudável em tempos de 

destradicionalização também se altera, adquirindo novos contornos, passando a assumir uma 

nova roupagem, um saudável fabricado, um saudável manufaturado. Naturalmente, não se 

quer pensar num sentido diametralmente oposto ao de uma perspectiva purista desse conceito, 

o que nos parece demasiado ingênuo, todavia, é mister ratificar que o conhecimento científico 

e as tecnologias impactam e alteram as práticas sociais e suas representações.  

Tais questões encontram fundamento em uma sociedade na qual há uma diversidade 

de conteúdos e multiplicidade de veículos informativos pautando a alimentação e a nutrição, 

sob interesses igualmente diversificados dos seus agentes veiculadores. Sobre este cenário, 

Arnaiz (1996) entende que a massificação de informações alimentares é uma característica 

das sociedades industrializadas, resultante do franco crescimento de fontes de informação – 

tanto escritas quanto audiovisuais – que se iniciou na segunda metade do século XX. Tal 

característica leva a autora a assumir que estamos vivendo numa “sociedade hiperinformada” 

em nível alimentar. Fischler (2001 apud SANTOS, 2008) assume o termo “cacofonia 

alimentar” para designar os múltiplos discursos – médico-nutricional, gastronômico e 

publicitário – veiculados por distintas agências.  

Discutindo o contexto no qual este fenômeno se desenvolve, Arnaiz (1996) destaca 

que, aliado ao crescimento das fontes informativas, os valores vigentes na atualidade – 

estéticos, médico-nutricionais e gastronômico – guardam relação com a alimentação, razão 

pela qual diversos setores da sociedade se interessaram pelo tema alimentar. A autora 

prossegue afirmando que a alimentação foi deslocada do espaço privado para o público, no 

qual se apresenta revestida de múltiplas “epígrafes”, na dependência dos interesses do setor 

que a utiliza, tais como cultura, saúde, economia, estética, etc. Por sua vez, as orientações 
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nutricionais estão cada vez mais disseminadas e, também, contraditórias. Estudos e pesquisas 

sobre os efeitos benéficos e maléficos dos alimentos são objetos muito frequentes nos 

periódicos científicos e são notícias correntes na mídia, sendo anunciadas pelos próprios 

cientistas que passaram a ocupar lugar mais ou menos cativo nestes espaços (AZEVEDO, 

2008).  

Considerando a relação intrínseca entre a alimentação e a saúde, entre o saudável e os 

riscos que o afetam, presenciam-se múltiplas referências discursivas no que tange à 

alimentação e nutrição. Nota-se, com isso, um espaço no qual habitam a produção e a 

popularização crescente de conhecimento científico, um mercado de tecnologias e serviços 

que se expande em torno da saúde, as inovações da indústria alimentícia, e ainda a 

pulverização de acesso midiático a tais referenciais discursivos. 

 

 

2.3 RISCOS NA SAÚDE E ALIMENTAÇÃO  

 

 

O campo da saúde tem sido um terreno fértil no qual se tem produzido um arsenal de 

conhecimentos sobre os comportamentos de riscos. Almeida-Filho (2008) supõe estarmos 

adquirindo outra identidade, esta também numérica, cuja face está sendo impressa por 

comportamentos considerados de risco, tendo como parâmetros identitários lógicas 

inferenciais de cálculos probabilísticos de adoecimentos.  

Nesse sentido, esta identidade vai sendo forjada nas práticas sociais cotidianas, no 

tempo e no espaço das experiências, que parecem estar invadidos pelas preocupações em 

torno do ter saúde, ou na mediação e controle dos fatores de risco. Luz (2003) salienta que a 

saúde passou a ser um valor na sociedade contemporânea em função, justamente, de os fatores 

que predispõem a sua realização ou o seu alcance estarem, em grande medida, anulados no 

cotidiano dos sujeitos. A autora ainda afirma que atividades anteriormente consideradas de 

lazer passam a ser ressignificadas neste cenário como comportamentos ou modos de vida 

saudáveis, antes, a sua não realização é qualificada como risco de doença. O ter saúde assume, 

assim, um estado de liquefação e, tal como o estado líquido da matéria, vai tomando as formas 

de seu recipiente, ou seja, se expressa e se espalha na vida cotidiana.  

Para Moulin (2008), neste cenário, o risco já se anuncia na origem genética, por meio 

dos antecedentes familiares e da medicina preditiva, tal como um “pecado original”, o qual 

pode ser exponenciado ou atenuado em função do nosso modo de vida, sendo através deste 
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que devemos prestar contas e, assim como a salvação da alma, em tempos precedentes, 

atualmente mediante o cálculo das probabilidades estatísticas de adoecimento, pode-se então 

obter a salvação do corpo e a saúde
2
.  

Neste contexto, os sujeitos estão continuamente sendo convocados para manter o fiel 

da balança numa constância de equilíbrio. Luz (2003) desenvolve a reflexão sobre este 

equilíbrio, reportando-se ao comedimento imperioso solicitado nesta cultura da saúde perfeita; 

diz a autora que o comedimento – valor subsidiário à saúde e afetos às sociedades 

disciplinadas – tem sua origem no século XVII, com a disciplina dos sentidos e das paixões. 

O comedimento, responsabilidade dos indivíduos, se traduz na resistência ao excesso, tal 

como a falta espelha também os descontroles de uma prática não saudável.  

Na derivação de todo este processo, Santos (2008), parafraseando Lucien Sfez, 

sugere que podemos também estar presenciando neste contexto o “mito da dieta perfeita”, 

senão esta, ao menos, tal como apontam os resultados de seu estudo sobre as práticas 

corporais e alimentares em Salvador, um fenômeno de “lightização da culinária e do comer”, 

na esteira de uma lightização da existência. É neste cenário de uma saúde perfeita que as 

práticas alimentares também se inscrevem – invocando cálculos e comportamentos 

alimentares comedidos em que os discursos sobre alimentação e nutrição são produzidos e 

veiculados.  

Assim, com efeito, como produto do seu tempo, o campo da saúde é orbitado pelo 

conceito de risco, cujo uso tem se destinado a cercar o cotidiano dos sujeitos de um conjunto 

de práticas que vislumbram sedimentar modos de vida saudáveis. No campo da saúde, opera-

se uma relação na qual o saudável abriga, necessariamente, oposição ou atenuação de riscos. 

Imbricado ao campo da saúde, o da alimentação e nutrição se constitui e se estrutura herdando 

este mesmo padrão de relação.  

Czeresnia (2003) nos informa sobre as armadilhas do conceito de risco no campo da 

saúde, quando os métodos matemáticos, lógicos e estimativos, por seu próprio viés 

quantitativo, reduzem a complexidade do real, transmutam o conceito teórico em 

desdobramentos práticos traduzidos em recomendações e diretrizes mais ou menos 

simplificadas e aparentemente destituídas de valores e interesses. Na esfera da promoção da 

saúde, no que se refere ao estímulo de práticas que estão no escopo das diretrizes em diversos 

documentos setoriais, a promoção de práticas alimentares saudáveis é presença habitual.  

                                                 
2
 Analogia religiosa também realiza Laplantine (1991), não tratando especificamente da noção do risco, mas no 

desenvolvimento da medicina, que para este autor assume práticas e discursos de natureza religiosa, desde uma 

perspectiva de promessas salvacionistas a partir da obediência às suas injunções.  
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Na reflexão sobre a noção de risco na contemporaneidade, recorremos a Giddens 

(2002, p. 22), o qual desenvolve uma discussão sobre as “descontinuidades” da era da 

modernidade, empreendendo uma análise de suas “consequências radicais e universais” como 

não presenciadas em tempos outros. Assim, o autor faz referência ao estilo de vida que, 

emergido na Europa a partir do século XVII, sendo posteriormente pulverizado mundialmente 

na sua influência, se configura como sintoma dessas descontinuidades; sintoma extensional, 

referindo-se à sua abrangência, e intensional, pois que altera o cotidiano dos indivíduos. 

Ainda sobre as descontinuidades, o autor faz referência tanto mais ao ritmo acelerado e 

taquicardíaco com que mudanças ocorrem atualmente quanto ao escopo das mesmas, as quais 

alteram significativamente a natureza das instituições modernas. 

Nesta discussão, Giddens (1991) nos oferece os elementos sobre os quais se assenta a 

sua perspectiva de descontinuidade da era moderna – o que configura a alta modernidade – 

desdobrados em três características das mudanças presenciáveis nas últimas décadas: a 

separação de tempo e espaço, quando não mais nos encontramos apenas conectados pela 

situacionalidade de um dado lugar e organizados por um sistema de tempo que é universal; o 

desencaixe das relações sociais, que ocorre por dois mecanismos: o relativo às fichas 

simbólicas, cujo valor de troca permite o intercâmbio em distintos contextos, e o relativo aos 

sistemas especializados que disponibilizam conhecimentos técnicos, os quais passam a 

integrar as experiências da vida cotidiana; e, por fim, o relativo à ordem pós-tradicional, fruto 

das duas características precedentes, que nos distancia de formas clássicas de ação, 

solicitando a reflexividade sobre as instituições modernas.  

Para Giddens (2002), estamos em tempos de destradicionalização, contudo, na 

contramão do que seria o sonho iluminista de a razão substituir dogmas, irrompe-se não a 

certeza oportunizada pelo conhecimento científico, e sim a dúvida operada por conhecimentos 

e tecnologias que, além de estarem na centralidade de produção conflitante e efêmera de 

informações sobre riscos, estão também no exercício da sua atividade, produzindo riscos. 

Assim, defende a tese de que o enfrentamento e convívio com riscos diferenciam a sociedade 

atual da industrial e de classe. Estes riscos se apresentam pulverizados de modo global e 

democrático, atravessando, portanto, fronteiras e limites de toda ordem, constituindo-se não 

como efeitos do desenvolvimento da sociedade, mas operando na base mesma de sua 

constituição. Isto acontece porque a noção de risco modula um dado estilo de organização que 

deixa de ser operada por formas predominantemente tradicionais e passa a se estruturar em 

termos de estimativas de riscos, tendo em perspectiva um futuro problemático. 
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Por conseguinte, Giddens (2002) afirma que a reflexividade ocupa lugar de destaque 

na modernidade tardia em função da presença hegemônica do risco, regulando as ações que se 

projetam ao futuro, e antes até, sendo que o cálculo do risco se apresenta em todas as 

atividades cotidianas, demarcando, assim, uma sociedade que se afasta progressivamente das 

formas tradicionais de organização. Isto significa dizer que o risco e suas estimativas 

produzidos pelos sistemas peritos penetram no cotidiano e solicitam dos sujeitos reflexões 

sobre a colonização do futuro em conformidade com seus próprios cálculos.  

Os riscos são, por seu turno, sempre imponderáveis, por mais proximidade que se 

estabeleça com a natureza e se persiga o equilíbrio entre benefícios e perigos dos progressos 

científicos e tecnológicos. Importa destacar que o risco não é uma noção originária da alta 

modernidade, pois a humanidade sempre conviveu com ele, contudo, o que diferencia as 

noções de risco dos tempos da alta modernidade dos precedentes são sua natureza e 

especificidades. Giddens (1991; 2007) explicita que a natureza dos riscos atualmente se 

distingue em função da sua origem – pois que manufaturados –, e da sua abrangência, posto 

que globais. O autor utiliza o caso dos ingredientes químicos aplicados ao alimento como 

exemplar do risco manufaturado (GIDDENS, 2007).  

Para Giddens (1991), subexiste um sentimento de confiança nos sistemas peritos, 

sem, contudo, escapar de conteúdos de incerteza em função da pluralidade e provisoriedade 

das informações. Explica o autor que o sentimento de confiança nos sistemas peritos se 

sustenta na impossibilidade de apropriação integral das informações, aliado à 

institucionalização da produção, gestão, controle e regulação dos riscos. No que diz respeito 

aos riscos associados à saúde, a reflexividade é mais ampla devido à inexistência de 

consensos científicos e provisoriedade dos resultados das pesquisas, que frequentemente 

fornecem informações contraditórias sobre os efeitos dos alimentos e substâncias químicas na 

saúde, fortalecendo as incertezas que cercam os processos reflexivos.  

Pode-se, assim, considerar que as noções de riscos são porosas e se espalham no 

espaço social, de modo que são frequentemente apropriadas pelos leigos, produzindo 

processos reflexivos no cotidiano, haja vista que todo espaço social não escapa à inundação 

das informações advindas dos sistemas peritos, os quais provocam revisões e reinterpretações 

cotidianas para o ajustamento desses conhecimentos às noções das estimativas de riscos por 

eles produzidas. Importa destacar que este sistema fornece novas compreensões que estão 

permanentemente sendo revisadas e, por vezes, chocam-se.  

No que diz respeito à alimentação, Arnaiz (1996) considera que, para além dos riscos 

associados aos alimentos, somam-se aqueles derivados da multiplicidade e diversidade de 
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informações acerca da alimentação, tendo em vista as contradições que nela se apresentam. 

Tais razões corroboram a afirmação de Poulain (2004, p. 99), para quem “não é o risco, 

enquanto que tal, que constitui o problema, nem mesmo a ansiedade que o acompanha, mas as 

transformações sociais que afetam seu modo de regulação” e, com mais uma aproximação 

com Giddens (1991), quando discute o afastamento da tradição, Poulain (2004, p. 56) afirma 

que “o risco surge quando a natureza e a tradição perdem sua influência e que o homem deve 

decidir por sua própria conta”.  

 

 

2.4 CORPORALIDADE INFANTIL: PERCEPÇÃO, REPRESENTAÇÃO E 

INTERVENÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Relacionado às práticas alimentares, ressalta-se na contemporaneidade a centralidade 

que ocupa a construção da corporalidade, sobre a qual também repousam noções de riscos. 

Para Le Breton (2003, p. 26), o corpo é um “desafio político importante, é o analista 

fundamental de nossa sociedade”. O estar o corpo nesta centralidade resulta, por 

consequência, em cuidados alimentares dirigidos à construção de corporalidades.  

Apoiamo-nos em Keck e Rabinow (2008) para pensar o corpo na interface com os 

riscos, em que este passa a ser portador e expressão das tendências estatísticas, sobre o qual é 

preciso manter comportamentos que se submetem a essas convergências, mediante uma série 

de estratégias, dentre as quais as práticas alimentares se situam. Os autores referem o termo 

alcunhado por Castel (1987) – gestão do risco – para designar abordagens, antes dirigidas aos 

problemas mais concretos que incidiam sobre os corpos, foram substituídas por formas de 

administração do risco, ou seja, do corpo informacional e preditivo. O que estes autores 

parecem indicar é que o corpo se expressa tanto na sua exterioridade quanto na interioridade 

de probabilidades estatísticas, carregadas de informações de práticas passadas e presentes.  

A favor desse entendimento, Moulin (2008) expõe que o privilégio dos fatores de risco 

talvez esteja complementarmente relacionado, por um lado, à sua inscrição individual, e de 

outro, à dificuldade de reconhecimento e controle massivo, ou seja, dos desencadeantes de 

natureza social e cultural. Daí que os cálculos incidem sob corpos individuais mais passíveis 

de adaptações aos regimes de vida consonantes ao controle das ameaças.  

As discussões precedentes talvez nos aproximem do investimento sobre o corpo 

foucaultiano, desde que sobre este corpo moderno se solicita o autodisciplinamento regulado 
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por discursos informacionais, corpos ajustados ao controle dessas informações. O que parece 

estar em jogo é um corpo informacional produzindo, talvez outra natureza de docilidade, “que 

pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 2004, p. 126), um corpo competente em gerenciar riscos.  

Por seu turno, o próprio Foucault (1979) considera que é necessária uma reatualização 

histórica sobre a discussão do corpo e os dispositivos de disciplinamento, ao referir-se a 

regimes disciplinares rígidos e possibilidades mais tênues de controle sobre a sexualidade 

(técnicas de biopoder):  

 

[...] a partir dos anos sessenta, percebeu-se que este poder tão rígido não era assim 

tão indispensável quanto se acreditava, que as sociedades industriais podiam se 

contentar com um poder muito mais tênue sobre o corpo. Descobriu-se, desde então, 

que os controles da sexualidade podiam se atenuar e tomar outras formas. Resta 

estudar de que corpo necessita a sociedade. (FOUCAULT, 1979, p. 148) 

 

Contudo, podemos deslocar o olhar sobre o corpo na perspectiva foucaultiana para 

pensá-lo desde uma expectativa fenomenológica, convite que nos faz Ortega (2008), a um só 

tempo aceitando a provocação de Foucault de atualizações históricas e, no diálogo profícuo 

com o filósofo, promovendo interfaces possíveis.  

Ortega (2008) critica a noção de corpo em Foucault e nos estudiosos que nele se 

apoiam, considerando a redução do corpo aos efeitos dos dispositivos discursivos e técnicos 

do poder, anulando a sua experiência subjetiva. Acredita este autor que tal orientação 

analítica, pela via das representações e dos discursos sobre o corpo na obra de Foucault, seja 

decorrente do privilégio dado à visão e aos dispositivos visuais. Contudo, o estudioso 

encontra nuances na obra do pensador francês, nas quais sugere a existência de um corpo de 

experiências, que não foram exploradas pelo filósofo. Ao defender que onde há poder existe 

também resistência, Foucault não situa de onde emerge a resistência. Ortega (2008) sugere 

que, para esta resistência fazer algum sentido, é necessária outra noção de corporeidade, a 

qual não está presente na obra foucaultiana, posto que nesta não há espaço para um corpo em 

situação autônoma, senão passiva, aprisionado aos efeitos do poder. 

Assim, referindo-se à agência e às modificações corporais por meio das 

biotecnologias, Ortega (2008) contrapõe-se às abordagens sobre o corpo de perspectivas 

construtivistas, herdeiras de Foucault, e tão correntes na análise contemporânea, afirmando 

que o “corpo que eu tenho é sempre o corpo que eu sou”. Neste sentido, o autor sugere que as 

modificações corporais podem ser compreendidas como tentativas de conversão de um corpo 

objetificado pela tecnobiomedicina para um corpo sujeito de experiência, um resgate do 

sensível na materialidade, ou ainda, “quando a ordem simbólica não produz mais a ordem 
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social, o simbólico é reduzido ao real, ele é incorporado, encarnado. A passagem do simbólico 

ao real acontece pelo e no corpo” (ORTEGA, 2008, p. 62). 

O filósofo brasileiro continua discutindo a reversibilidade do corpo vivo e do corpo 

vivido, ressaltando que a formação do individualismo possessivo na modernidade resultou 

num predomínio do “ter um corpo” em detrimento do “ser um corpo” (ORTEGA, 2008, p. 

63). Explica o autor que a objetificação dos corpos empreendida a partir do Renascimento, 

resultante do corpo tomado como objeto tanto de investigação como de tratamento, 

corroborou este modo de subjetivação moderna. 

Considerando a corporalidade infantil, os estudos de abordagem fenomenológica não 

foram reconhecidos na busca empreendida nesta investigação. Parece forçoso dizer que, do 

ponto de vista da intervenção, a corporalidade infantil esteve historicamente revestida de uma 

ação objetificada, sobre a qual projetos políticos se firmaram, conforme aludido 

anteriormente. As investigações, por sua vez, reafirmam a perspectiva representacionista que 

repousa sobre a corporalidade infantil, ao focalizarem a percepção materna com ênfase numa 

abordagem quantitativa, portanto, orientada por um olhar que classifica e qualifica
3
. A 

experiência e a percepção da corporalidade infantil pouco foram debatidas.  

Sobre a noção de percepção de corporeidade
4
 aportamos a interpretação de Rabelo 

(2008) sobre as possibilidades de uso da filosofia de Merleau-Ponty no campo das ciências 

sociais. Pautada na obra Fenomenologia da Percepção (MERLEAU-PONTY, 1999), a autora 

afirma a experiência da percepção como fundadora de sentido, anterior à cognição. Para ela, a 

percepção é: 

 

[...] fundada em uma cumplicidade prévia entre o sujeito da percepção e o objeto 

percebido, ou entre o sentiente e o sensível. Antes que as coisas sejam apreendidas 

pela reflexão como entidades objetivas, existe uma comunicação com elas, que se 

nutre do nosso co-pertencimento a um ambiente ou espaço existencial. (RABELO, 

2008, p. 11) 

 

A percepção se dá por meio de uma exploração das coisas e uma solicitação de 

respostas a essas mesmas coisas, pois “a percepção é uma experiência de sentido, mas o 

sentido da coisa percebida não é uma idéia que unifica seus aspectos sensíveis, fazendo-a 

aparecer como um objeto a um sujeito: é um estilo que nos solicita e mobiliza” (RABELO, 

2008, p. 12). 

Isto significa dizer que a corporeidade, enquanto situação encarnada, coloca-nos como 

sujeitos sentientes, fundando sentidos através do universo perceptivo. Desde esta perspectiva 

                                                 
3
 Cf. revisão sistemática de Chuproski e Mello (2009). 

4
 Termo empregado por Merleau-Ponty (1999) para designar a experiência humana encarnada – corporificada.  
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fenomenológica, a corporeidade produz sentido anterior a processos representativos sobre os 

objetos que entram no campo de percepção. Nesta direção, a corporeidade é antes experiência, 

para além dos efeitos discursivos. Comumente, a noção que apoia os estudos que tomam 

como objeto a percepção da corporalidade infantil revela-se mais próxima de representações 

sobre a corporalidade, nas quais esforços de racionalização e cognição são solicitados para 

representar o corpo da criança, a partir de parâmetros biomédicos.  

Por outro lado, o corpo da criança, historicamente, foi alvo de representações 

construídas em cumplicidade com projetos políticos e pedagógicos particulares de cada época, 

o que, por consequência, resultou em determinados modelos de intervenção. Para esta 

discussão, retornamos à obra de Ariès (2006) para assumir que a partir da noção de 

fragilidade do corpo da criança foram empreendidas determinadas formas de gestão de 

cuidado.  

O poema que relaciona as idades da vida às cenas do calendário, retirado da obra de 

Ariès (2006), ilustra a preocupação com o cuidado que deveria ser dispensado à criança, 

considerando a sua condição e o que poderia vir a ser mediante o cuidado, isto é, a 

alimentação como cuidado para o ser, para o futuro. Diz o poema:  

 

Vedes aqui o mês de janeiro, o primeiro de todos, que tem duas faces, porque está 

voltado para dois tempos: o passado e o porvir, assim também a criança que viveu 

apenas seis anos não vale quase nada, pois quase não possui saber, mas deve-se 

cuidar para que ela se alimente bem, pois quem tem um bom começo, no final terá 

um bom fim. (ARIÈS, 2006, p. 8) 

 

A representação corporal nas obras de arte foi analisada por Ariès (2006), o qual 

demonstrou como o sentimento de infância foi se constituindo historicamente, saindo de uma 

representação corporal imaginária – adulta – para o reconhecimento das suas particularidades. 

Na análise desse autor, embora o início da descoberta da infância tenha se verificado já no 

século XIII, o corpo da criança teve sua representação realista com “redondeza de formas” 

somente no século XVII, pois, até então, a criança era representada com formas adultas, 

reconhecimento este que, por certo, engendrou formas de cuidar distintas. Por seu turno, Elias 

(1994) revela a importância dos usos corporais, nos quais o comedimento dos gestos deveria 

nortear o movimento dos corpos, sob regulação da vida social.  

Relacionado com esse empreendimento cuidadoso sobre a corporalidade da criança, 

Vigarello (1995) nos traz exemplos da utilização de dispositivos corretivos a serem aplicados 

ao corpo infantil, o que ele chama de moldes ou tutores. Os instrumentos cumpriam uma 

função tanto terapêutica, para corrigir o que se considerava deformidade, quanto pedagógica, 

dado que garantiria o crescimento dos corpos seguindo uma determinada norma de corpo 
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comedido. Importa destacar que tais dispositivos datam do século XVII, na então corrente do 

pensamento mecanicista do corpo.  

Este mesmo autor aponta mudanças ocorridas na segunda metade do século XVIII, 

quando a mobilidade e o dinamismo autocorretivo dos corpos passaram a ser promovidos para 

o trabalho, valorizando e colocando em atividades a energia corporal. Mesmo propósito, que 

na análise de Costa (2004), animou o empreendimento higienista no Brasil no século XIX, 

quando, através da atividade física e do controle da recreação, os corpos das crianças foram 

disciplinados para uma vida produtiva. Interessavam, nessa ocasião, entretenimentos de 

natureza formativa e não apenas recreativa.  

Mais contemporaneamente, sobretudo no início do século XX, quando os primeiros 

estudos antropométricos foram realizados para diagnosticar a desnutrição infantil 

(LEVENSTEIN, 2003 apud SANTOS, 2008), outra forma de gestão do cuidado se constituiu 

sob o comando da biomedicina. A partir de então, o peso corporal da criança e sua relação 

com a idade e altura sinalizaria o seu estado de nutrição e, assim, ofereceria os parâmetros 

para o tipo de cuidado alimentar que deveria ser realizado, sempre numa perspectiva 

disciplinadora.  

De modo crescente, o acompanhamento de peso das crianças passou a ser uma das 

ações mais valorizadas na atenção à sua saúde. O índice peso/idade é amplamente utilizado na 

rotina dos serviços de saúde e altura/idade constitui-se em um item imprescindível nos 

protocolos de pesquisa para monitoramento da situação de saúde e nutrição infantil. O peso da 

criança figura hoje como uma importante variável de controle, tanto para aqueles que 

agenciam o cuidado no âmbito doméstico, como para as intervenções na área de saúde e/ou 

políticas sociais direcionadas para o grupo infantil.  

Desde os primeiros estudos antropométricos realizados no Brasil, a desnutrição 

figurou como principal problema de saúde e nutrição que acometia a população infantil, 

sobretudo a desnutrição crônica, com prejuízos no potencial de crescimento da criança. 

Entretanto, observou-se uma redução da desnutrição acompanhada do aumento da prevalência 

de sobrepeso/obesidade.  

Na atualidade, convivendo a desnutrição e a obesidade
5
 paralelamente, a corporalidade 

da criança representa um importante termômetro para direcionar o tipo de cuidado alimentar 

                                                 
5
 No que diz respeito ao aumento da obesidade infantil, alguns estudos têm colocado a hipótese da 

origem fetal da doença, o que significa dizer que a desnutrição intrauterina ou pós-natal desenvolveria um 

mecanismo metabólico diferencial de otimização da utilização de energia pelo organismo, funcionando como 

uma memória metabólica da situação de privação (CABALLERO, 2005).  
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que deve ser praticado no âmbito da saúde. Trata-se de dois problemas que apontam 

dinâmicas de cuidado distintas, considerando tanto o cuidado alimentar como os usos 

corporais, a exemplo das atividades de lazer e atividades físicas valorizadas para as crianças.  

Considerando os fatores que assumem um peso considerável no aumento da 

prevalência da obesidade na infância, as atividades de lazer têm um destaque e, de certo 

modo, reservam certa ambiguidade em relação à noção de risco. É crescente o uso de TVs, 

videogames e computadores como atividades de lazer comuns entre as crianças na 

contemporaneidade. Entretanto, tais atividades têm sido alvo de preocupação, pois reduzem o 

gasto energético. Se, de um lado, há uma redução do risco de expor as crianças à violência das 

grandes cidades através de brincadeiras mais ativas, mas que a colocam em contato com a rua, 

por outro lado, emerge a categoria sedentarismo associado a essas atividades, colocando as 

crianças em risco para o desenvolvimento de obesidade.  

O risco também está associado aos efeitos da exposição a propagandas de alimentos de 

alta densidade calórica nas TVs, o que, por sua vez, influenciam as práticas alimentares das 

crianças (OLIVEIRA et al., 2003). Naturalmente que tais fatores afetam diferenciadamente as 

camadas sociais. O acesso aos bens que oportunizam tais práticas de lazer guarda forte relação 

com as condições materiais de vida.  

Importa destacar que a obesidade, neste cenário é, a um só tempo, tanto doença, na 

racionalidade biomédica, quanto fator de risco para um conjunto de doenças da modernidade. 

Nesse sentido, o conteúdo manifesto da corporalidade, a sua apresentação pública, classifica 

de imediato os sujeitos que portam obesidade não só como doentes, mas carregam em si 

também o passaporte para o desenvolvimento de mais outras doenças (SANTOS, 2008).  

Algo que ilustra esse possível conflito diz respeito às propagandas veiculando 

produtos para o público infantil. Há poucas décadas, entre os anos 70 e 90, as propagandas 

difundiam um ideal de corporalidade bastante uniforme, eram em sua quase totalidade 

crianças gordinhas, com dobrinhas nas pernas e braços. Símbolo maior desta marca de 

corporalidade infantil eram os bebês dos produtos da empresa Johnson & Johnson. Era muito 

comum na época, ao se elogiar uma criança, dizer que ela parecia um bebê Johnson. Importa 

frisar que, na época, o principal problema de saúde pública que enfrentávamos era a 

desnutrição infantil.  

A partir da década de 80, podemos considerar alguns ícones midiáticos que surgiram 

nos meios de comunicação de massa voltados para o público infantil. A maior representante 

desse processo, que perdura até os dias atuais, é a “Rainha dos Baixinhos” – Xuxa Meneghel. 

Personalidades dessa natureza podem influenciar um conjunto de valores estéticos e de ideais 
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de corporalidade para as crianças, incidindo, consequentemente, sobre o agenciamento do 

cuidado. 

Por outro lado, num cenário frutífero de riscos, cuja dinâmica social, paradoxalmente, 

produz um ambiente “obesogênico”, experimentamos também uma produção social de 

lipofobia, com um imaginário social de estigmatização dos portadores de obesidade e de 

repulsa às gorduras.  

Entretanto, a valoração ou aceitação do portador de obesidade na sociedade dependerá 

fortemente do lugar que ocupa e papéis que desempenha. Tal análise realizada por Fischler 

(1995) apoia-se numa transação simbólica, na qual o portador de obesidade compensa a 

sociedade por sua transgressão de valores morais, tais como o comedimento, o autocontrole.  

Esse mesmo autor refere certa elasticidade nos parâmetros para classificação de um 

portador de obesidade, considerando contextos datados socialmente, assim, “era preciso no 

passado ser mais do que hoje para ser julgado obeso e bem menos magro para ser considerado 

magro” (FISCHLER, 1995, p. 79). Isso porque, no passado, nos tempos em que a produção e 

abastecimento de alimentos não correspondiam ao necessário para alimentar as populações, a 

“obesidade” significava opulência e fartura, portanto positivada, o que parece indicar que as 

classificações e categorizações guardam correspondência com os contextos sociais e 

econômicos nos quais são produzidas.  

Tendo em perspectiva as práticas estruturadas do campo assentadas nos principais 

problemas que acometem a população infantil e que se relacionam diretamente com a área da 

alimentação e nutrição, destacaremos as intervenções acionadas para o controle da 

desnutrição e da obesidade.  

Quando o problema de saúde pública no Brasil estava focalizado apenas na 

desnutrição infantil, as políticas sociais dirigidas para o enfrentamento do problema residiam, 

sobretudo, sobre o grupo materno-infantil e apresentavam como principal estratégia a 

suplementação alimentar. Coube, então, ao setor saúde a operacionalização de programas para 

grupos em situação de risco social e biológico, a exemplo do Programa de Nutrição em Saúde, 

de 1976; do Programa de Suplementação Alimentar – PSA, em 1987; do Programa de 

Atenção aos Desnutridos e Gestantes em Risco Nutricional, em 1993; e do Incentivo ao 

Combate as Carências Nutricionais – ICCN, no ano de 1999 (VASCONCELOS, 2007).  

Entretanto, quando a obesidade passou a protagonizar também as preocupações neste 

cenário, as intervenções começaram a caminhar em outras direções. Em relação à desnutrição, 

as intervenções são de natureza aditiva, ou seja, ofertam-se ou subsidiam-se insumos para a 
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solução do problema, que neste caso são o alimento. Porém, não podemos deixar de comentar 

que em algum momento se defenderam intervenções de educação alimentar, pautadas na 

necessidade de se ensinar os pobres a comer (BOOG, 1997), marginalizando os fatores 

socioeconômicos na determinação do problema.  

 Já as formas de intervenção dirigidas para obesidade são de natureza discursiva e 

prescritiva e relacionam-se a modos de vida saudáveis, nos quais os fatores ou 

comportamentos de risco devem ser distanciados
6
. Poulain (2004) acredita  que a obesidade 

transitou de uma ideologia moralizadora para uma medicalizada, o que impulsiona os sujeitos 

a perder peso sem remeter a questão a um problema de saúde pública que necessita de ações 

de promoção da saúde macrosociais e intersetoriais. Enfim, é notável que os cuidados com a 

alimentação, aliados à prática de atividade física, presidem as estratégias propagadas pelo 

arcabouço racional da biomedicina.  

Considerando as práticas de saúde que intervêm sobre o bem estar infantil, ressalta-se 

o acompanhamento do peso da criança, termômetro utilizado no âmbito da atenção à saúde 

para mediar o tipo de intervenção a ser realizada, o qual continua herdeiro da ação 

disciplinadora do Estado sobre o corpo da criança e agência do cuidado. Ilustra a intervenção 

reguladora o fato de alguns dos programas de enfrentamento da desnutrição citados 

anteriormente apresentarem como critério de exclusão o não ganho de peso da criança na 

condição de beneficiário dessas ações estatais. A responsabilidade pela não concretização dos 

efeitos esperados pelo programa era, na prática de acompanhamento, imputada às agentes do 

cuidado
7
. 

                                                 
6
 Ilustramos esta discussão com a reportagem, publicada no Jornal A Tarde em 23 de fevereiro de 2008. O título 

da reportagem diz “Aleitamento materno é a primeira maneira de prevenir obesidade”, trazendo a seguinte 

informação: “O aleitamento materno é a primeira maneira de prevenir a obesidade, que na sua forma mais 

grave (obesidade mórbida) cresceu mais de 250% entre a população brasileira nas últimas quatro décadas. Até 

pouco tempo, a amamentação era recomendada por ajudar a proteger a criança contra infecções, no entanto, 

estudos recentes revelaram que o aleitamento materno também reduz as chances de obesidade na infância, e 

consequentemente, na idade adulta”. A reportagem expressa que outro atributo do leite humano agrega-se ao 

discurso da promoção do aleitamento materno e nos remete também a preocupação com a corporalidade infantil, 

tanto no seu presente quanto na gestão de risco para ocorrência das doenças da modernidade no futuro. Ora, a 

matéria nos dá acesso a mais uma noção de risco, proveniente de sistemas especializados, reduzindo as chances, 

leia-se riscos para ocorrência de eventos futuros. Claramente, o ato de amamentar há muito adquiriu um status de 

prática preventiva sobre a saúde da criança, mas esta prática refletia em vantagens para o seu crescimento e 

desenvolvimento, ou mesmo para protegê-las de doenças ainda na infância. Trata-se agora de uma prática 

colonizadora de um futuro ora distante, que pode ser traduzido num modo de vida saudável a ser seguido pelas 

mães que vivem na alta modernidade.  
7
 Ilustrativo notório da responsabilidade da agência na construção da corporalidade infantil pode ser refletida em 

caso ocorrido no Reino Unido e amplamente divulgado nos meios de comunicação. Aqui trazemos matéria 

veiculada pela BBC Brasil em 26 de fevereiro de 2007. O título da reportagem diz: “Britânica é ameaçada de 

perder guarda de filho obeso”  com a seguinte descrição: “Uma mulher britânica está ameaçada de perder a 

guarda o filho de oito anos por causa do peso do menino: 89 quilos. Nicola McKeown, de 35 anos, foi 

convocada pelas autoridades locais do condado de North Tyneside, no norte da Grã-Bretanha e recebeu um 
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2.5 O CAMPO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 
Agora essa. Descobriram que ovo, afinal, não faz mal. Durante anos, nos 

aterrorizaram. Ovos eram bombas de colesterol. Não eram apenas desaconselháveis, 

eram mortais. Você podia calcular em dias o tempo de vida perdido cada vez que 

comia uma gema. Cardíacos deviam desviar o olhar se um ovo fosse servido num 

prato vizinho: ver ovo fazia mal. E agora estão dizendo que foi tudo um engano, o 

ovo é inofensivo. O ovo é incapaz de matar uma mosca. A próxima notícia será que 

bacon limpa as artérias. Sei não, mas me devem algum tipo de indenização. Não se 

renuncia a pouca coisa quando se renuncia ao ovo frito [...] O fato é que quero ser 

ressarcido de todos os ovos fritos que não comi nestes anos de medo inútil. E os 

ovos mexidos, e os ovos quentes, e as omeletes babadas, e os toucinhos do céu, e, 

meu Deus, os fios de ovos. Os fios de ovos que não comi para não morrer dariam 

várias voltas no globo. Quem os trará de volta? E pensar que cheguei a experimentar 

ovo artificial, uma pálida paródia de ovo que, esta sim, deve ter me roubado algumas 

horas de vida a cada garfada infeliz [...]. Manteiga ainda não foi liberada. Mas é só 

uma questão de tempo. (VERÍSSIMO, 2001, p. 65-66) 

 

 

A modernidade tardia, na perspectiva de Giddens (1991; 2007), nos ajuda a 

compreender uma sociedade de produção superlativa de discursos sobre alimentação e 

nutrição, ligada aos conceitos, aferimentos e regulação de riscos na sociedade global. Em 

paralelo à assunção do risco na atualidade e à produção crescente de conhecimento sobre os 

riscos associados aos alimentos e seus impactos na saúde, acompanhamos também diversos 

setores da sociedade fazendo uso da temática da alimentação, tais como a indústria 

alimentícia e farmacêutica, de serviços para a saúde e estética, dentre outros. Trata-se de um 

fenômeno multidiscursivo produtor de sentidos múltiplos em torno da alimentação.  

A crônica de Luiz Fernando Veríssimo, transcrita acima, nos parece bastante 

elucidativa do contexto no qual o objeto de estudo se situa. Nesta crônica, Veríssimo expressa 

seus conflitos em torno do comer o ovo, das “descobertas” científicas, da publicização das 

mesmas, das angústias e incertezas acompanhantes, trazendo-nos elementos que representam 

                                                                                                                                                         
ultimato para controlar a dieta do filho. Uma porta-voz do Conselho de North Tyneside disse que as autoridades 

“compartilham as preocupações sobre a saúde e o bem-estar da criança”. “Temos trabalhado com a família 

por um longo período de tempo e continuaremos a fazê-lo. Os interesses da criança são primordiais”, disse a 

porta-voz.” Nesta reportagem é clara a discussão da “competência” da agência do cuidado infantil tendo como 

símbolo desta, a corporalidade da criança e o exercício de controle sobre essa agência. No Brasil há experiências 

dessa natureza, noticiadas recentemente em programa televisivo. Na matéria veiculada destacavam-se pais que 

estavam cumprindo alguma penalidade por problemas detectados no modo de cuidado dispensado à criança. 

Tratava-se de penalidades alternativas, ou até mesmo a pena privativa de liberdade. Dentre os problemas 

referidos na reportagem, havia o caso de uma criança que estava com obesidade, cuja mãe estava cumprindo 

pena por não estar cuidando adequadamente da alimentação da criança. Tais penalidades e cuidados estão 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.  Estes são exemplos do processo de controle não só da 

corporalidade, mas da agência do cuidado na sua construção. Entretanto, a reportagem que ilustra esta discussão 

parece ir além do controle, passando pela esfera da judiciarização do cotidiano. Ou seja, a utilização de 

procedimentos jurídicos na resolução de questões que são da ordem da vida privada (RAFFIOTIS, 2004). 
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e conformam o universo discursivo sobre o qual pretendemos compreender os sentidos 

atribuídos pelas agentes cuidadoras. 

A fim de apreender o fenômeno da multidiscursividade na atualidade em torno da 

alimentação, no qual gravita uma série de informações predicativas e de riscos associados aos 

alimentos, produzidos e veiculados por distintos agentes, sob mobilização de múltiplos 

interesses, recorreremos à noção de campo, tal como articulado por Bourdieu (1997). Este 

autor nos possibilita compreender a produção, apropriação e circulação dessas informações 

entre os diversos agentes que operam neste espaço social, que nomearemos de campo da 

alimentação e nutrição. Para esta aproximação, traremos algumas citações literais do autor, 

quando o mesmo propõe o seguinte:  

 

Descrevo o espaço social global como um campo, isto é, ao mesmo tempo, um 

campo de forças, cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram 

envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, 

com meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de 

forças, contribuindo assim para a conservação ou transformação de sua estrutura. 

(BOURDIEU, 1997, p. 50) 

 

Desta descrição, podemos compreender que o campo, na perspectiva de Bourdieu, se 

constitui numa situação de força e luta entre grupos de agentes que se situam num lugar no 

campo, a partir do qual se relacionam com demais grupos. Portanto, trata-se de posições 

relativas de grupos de agentes em relação a outros grupos. Bourdieu avança na explicação, 

escrevendo que há um princípio que organiza os espaços sociais nos quais um dado campo se 

estrutura temporal e contextualmente: 

 

Todas as sociedades se apresentam como espaços sociais, isto é, estruturas de 

diferenças que não podemos compreender verdadeiramente a não ser construindo o 

princípio gerador que funda essas diferenças na objetividade. Princípio que é o da 

estrutura de distribuição das formas de poder ou dos tipos de capital eficientes no 

universo social considerado – e que variam, portanto, de acordo com os lugares e os 

momentos. (BOURDIEU, 1997, p. 50) 

 

Bourdieu (2007) desenvolveu a noção de campo aplicada a diversas esferas do 

espaço social, tal como o campo político, o científico e o cultural. A diversidade de campos 

no espaço social ocorre, visto que uma esfera não depende da outra para se desenvolver, 

contudo, existe uma mesma lógica de estruturação entre as esferas que se autonomizam, 

podendo estas se inter-relacionarem. Cada campo apresenta uma lógica particular – “o que 

está em jogo e a espécie de capital necessário para participar do mesmo”, dito de outro modo 

pelo autor, “sendo o capital uma relação social, ou seja, uma energia social que existe e 

produz seus efeitos apenas no campo em que ela se produz e se reproduz, cada uma das 
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propriedades associadas à classe recebe seu valor e sua eficácia das leis específicas de cada 

campo” e, portanto, o valor da sua cotação no mercado (BOURDIEU, 2007, p. 107).  

Assim, o que define a posição do agente é o quanto se produz, reproduz e faz circular 

o capital específico do campo. Por seu turno, um campo só existe quando há um conjunto de 

definições dadas pelos seus agentes, os especialistas, ou seja, uma divisão e estruturação 

configurada por estes que produzem, administram e controlam o mercado de bens. A 

especificidade do capital é que confere autonomia e conformação ao campo, onde os agentes 

pretendem manter o controle deste capital, pela via da sua disputa.  

Para Bourdieu (1997), os bens culturais possuem uma dada economia, não restrita à 

lógica do mercado, portanto, economicista. A economia dos bens resulta das condições em 

que são produzidos os consumidores desses bens, das suas condições sociais e modos de 

apropriação. Assim, em que pese sua definição, a noção de campo está dotada de uma 

linguagem econômica de luta e controle de capital, e por isso o autor enfatiza que não há um 

determinismo econômico na sua disputa, logo, o acúmulo de bens não se dá somente pela via 

economicista, mas também pela produção de sentido.  

Para que um campo se conforme e funcione é necessário que haja interesse no capital 

e mobilização de grupos de agentes para a disputa do mesmo, e que, por sua vez, estes sejam 

dotados de um dado habitus, o que implica no reconhecimento das leis que estruturam o jogo 

e os objetos que se disputam. Assim, é o habitus que orienta e permite o que o agente pode ou 

não operar no campo, posto que este se constitui tanto como condição da sua existência como 

seu próprio produto (BOURDIEU, 1983, p. 89, 90).  

Em sua relação com o campo, assim Bourdieu (1983, p. 94) define habitus:  
 

O habitus, sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 

explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador de 

estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos de seus 

autores sem terem sido expressamente concebidos para esse fim [...]. Quando basta 

deixar o habitus funcionar para obedecer à necessidade imanente do campo, e 

satisfazer às exigências inscritas (o que em todo campo constitui a própria definição 

de excelência, sem que as pessoas tenham absolutamente consciência de estarem se 

sacrificando por um dever e menos ainda o de procurarem a maximização do lucro 

específico). 

 

Nestes termos, podemos compreender o habitus como um conjunto de disposições que 

funcionam numa dimensão pré-reflexiva, uma matriz que vai dar conta da competência dos 

agentes para agir dentro do campo, que se refere a algo interiorizado. Por sua vez, há um 

princípio de compreensão da ação, de modo que esta não é aleatória, visto que ao campo está 

relacionado e se configura dentro das regras específicas do mesmo.  
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Esta aproximação – sem pretensões fidedignas – ao campo de Bourdieu para refletir 

sobre a multidiscursividade em torno da alimentação nos tempos atuais não pode ser 

empreendida senão, também, apoiando-se em Luz (2003) para compreender o que está em 

jogo neste cenário de produção, apropriação e circulação de discursos sobre alimentação e 

nutrição.  

Para esta autora, a saúde nos tempos correntes se configurou como um “paradigma 

universal”, um mandamento que assume contornos praticamente religiosos, ultrapassando um 

viés ideológico, portanto, de uma dada parcela sociedade, para expandir-se por todo o tecido 

social. Este pensamento coaduna-se com o de Sfez (1996), para quem a saúde se tornou uma 

utopia, revestida de conteúdos morais a mobilizar as ações cotidianas dos sujeitos. São estes 

mesmos autores que, na esteira dessa discussão da saúde enquanto estatuto de valor, 

imbricada de conteúdos morais, também situam discussões e conceitos que correntemente 

estão no entorno desse empreendimento. Assim, Luz (2003) solicita-nos não desprezar todo o 

arsenal de conhecimento produzido no campo da saúde sobre os fatores de risco que passaram 

a orientar as práticas e políticas deste campo.  

Trata-se de um cenário que se aproxima da noção de campo, onde se pode reconhecer 

a presença de diversos agentes que atuam produzindo, apropriando-se, ressignificando e 

veiculando informações sobre alimentação e nutrição, tal como descrito por Arnaiz (1996), 

um campo dentro do “mercado social da saúde contemporânea”. As redes de sentido que 

organizam os discursos deste campo parecem ter no saudável um bem, no qual o risco, 

constituindo o seu contraponto, é constantemente evocado na sustentação de seu sentido.  

A cacofonia alimentar se situa no âmbito deste campo no qual os discursos sobre 

alimentação e nutrição são pronunciados sob alegações múltiplas, assumindo então diversos 

conteúdos. Neste sentido, recorremos a uma aproximação com Bourdieu para compreender a 

dinâmica de produção e legitimidade desses discursos.  

Discutindo especificamente o campo científico, Bourdieu (1997) coloca que a luta 

entre os agentes que o conformam está pautada na garantia do monopólio da autoridade 

científica, caracterizada por capacidade técnica e poder social. Avança, afirmando que os 

agentes buscam produzir uma linguagem autorizada, expressiva de poder, a partir da qual se 

garante a competência, esta, por sua vez, definida como “direito à palavra”, o que significa 

dizer capacidade de impor a recepção de seu discurso. A eficácia de um discurso legítimo 

ocorre quando é pronunciado por um locutor legítimo, anunciado numa situação legítima no 

mercado que o convém, dirigido a destinatários legítimos e se elabora sob as formas 

fonológicas e sintáticas legítimas.  
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Neste sentido, os discursos em torno da alimentação e nutrição são anunciados por 

agentes variados que buscam produzir um discurso legítimo, respaldado cientificamente, em 

tempos de assunção do saudável e do risco. Para tanto, recorrem a múltiplas imagens culturais 

(ARNAIZ, 1996), dirigido a múltiplos receptores interessados (FISCHLER, 1991 apud 

SANTOS, 2008), seja na condição de pacientes, telespectadores ou leitores, em que os 

produtores e os consumidores assumem seus papéis no mercado de bens.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
“É preciso evitar o grave perigo de uma degustação 

contemplativa da natureza. Há o perigo de se cair no 

superficial fotográfico, na pura cópia, sem aquela surda 

transfiguração epifância. A simples enumeração de bichos, 

plantas não transmite a essência da natureza, senão que 

apenas sua aparência”. 

Manoel de Barros 

 

Esta investigação apresenta dois matizes inter-relacionados: a experiência do cuidado 

alimentar praticado no grupo doméstico; e os sentidos atribuídos pelos cuidadores domésticos 

aos discursos sobre alimentação e nutrição no mundo contemporâneo. Interessa a análise dos 

sentidos dos discursos sobre a alimentação para compreender se e como estes discursos 

dialogam e penetram na ação do cuidado, dito de outra forma, se e como o cuidado alimentar 

é permeável a estes discursos. Para este fim foi desenvolvido um estudo etnográfico no 

contexto urbano, representado por grupos domésticos do segmento de camadas baixas rendas 

urbanas.  

O estudo baseia-se no pressuposto de que as experiências cotidianas prescindem de 

processos reflexivos; são experiências que utilizam recursos e instrumentos dispostos no 

campo de ação cotidiana, no qual os discursos sobre a alimentação estão cada vez mais 

disponíveis para serem recorridos no arsenal de instrumentos da cotidianidade. 

Neste estudo, buscamos interpretar as narrativas sobre o cuidado alimentar, da ação 

cotidiana dos cuidadores domiciliares acerca da alimentação da criança, uma descrição na 

qual as agentes representam sua ação e nos proporcionam acesso ao universo da situação da 

ação do cuidado, considerando contextos, motivações, sentimentos. No encontro 

intersubjetivo entre os cuidadores e o investigador, o que se buscou foi apreender do discurso 

dos sujeitos a sua significação, a partir da sua experiência. Para levar a cabo esta tarefa, 

apoiamo-nos na fenomenologia de base hermenêutica.  

A hermenêutica pode ser considerada a arte ou a ciência da interpretação, transitando 

em vários domínios de compreensão, desde a filosofia, a epistemologia, a teologia e a 

linguística. O termo encontra sua ascendência etimológica na tradição grega, figurada em 

Hermes, deus grego mensageiro, responsável pela comunicação e compreensão humana, ou 

seja, tornava as mensagens inteligíveis aos homens (CASAL, 1996). A terminologia deriva do 

verbo grego hermeneuein que significa dizer, explicar, traduzir (SOARES, 1994).  

Abbagnano (2007, p. 665) nos remete ao verbete “Interpretação” para explicar 

Hermenêutica, afirmando “remontar de um signo ao seu significado”, esclarecendo também 
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que o termo tem o mesmo significado no português, desde a idade clássica, para o seu 

correspondente termo latino – interpretatio. A sua aplicação se alargou nos séculos XVII e 

XVIII, dirigindo-se para a tradução e interpretação bíblica, e somente no século XIX a 

Hermenêutica foi tematizada pelo filólogo e teólogo Friedrich Schleiermacher como um 

problema em si mesmo, para além de sua aplicação (SOARES, 1994). 

Segundo Schleiermacher, a Hermenêutica deve lidar com a operação de compreender 

aquilo que é dito, o que envolve experimentar os percursos mentais do autor do texto. Para o 

filólogo alemão, mais do que um saber teórico, é preciso pensar a hermenêutica como práxis 

de interpretações textuais. A principal contribuição de Schleiermacher foi a formulação do 

circuito hermenêutico, no qual a compreensão torna-se possível a partir de um movimento 

circular de referência das partes com o todo, o que significa dizer que o sentido da parte de 

um texto está intimamente relacionado com o sentido do todo, e este só pode ser 

compreendido a partir da articulação das partes que o compõem. Nesta perspectiva circular, 

todo diálogo está pautado numa compreensão mútua, o que não significa dizer que não há 

conflito. A hermenêutica é então a significação de uma interação, um processo interpretativo 

que temos em relações sociais específicas (CASAL, 1996). 

A formulação de um método compreensivo-hermenêutico aplicado às ciências 

sociais foi defendido pelo pensador alemão Wilhelm Dilthey. Num momento de ascensão do 

positivismo, o filósofo buscou distinguir a natureza diferenciada dos objetos das ciências da 

natureza das ciências do espírito, proclamando especificidades metodológicas para o 

tratamento desses objetos. Para Dilthey, a compreensão do sentido decorre de uma 

experiência necessariamente histórica e contextualmente localizada. O movimento 

hermenêutico passa da experiência para a compreensão e uma expressão compartilhada 

(CASAL, 1996).  

No século XX, desloca-se o foco metodológico de Dilthey. Com Heidegger e 

Gadamer, a Hermenêutica assume um caráter filosófico de compreensão de um ser-no-mundo 

existencial que se revela na hermenêutica. No entanto, é Paul Ricoeur quem sintetiza todas as 

diversas correntes e oferece condições para uma metodologia hermenêutica aplicada às 

ciências sociais e humanas. O modelo hermenêutico riccoueriano se baseia na apreensão da 

realidade tal como se apresenta à consciência humana, orientada por uma intencionalidade 

que lança a consciência ao mundo. A compreensão é dos sentidos, significações e intenções 

(CASAL, 1996). 

Importa destacar que, para Ricoeur (1989), a teoria da interpretação estende-se para 

além do texto em direção à ação humana, e todo discurso fixado na escrita, tornado texto, foi 
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ainda predito metal ou fisicamente. É este texto, “da fala fixada” de um diálogo, que confere 

às entrevistas num processo de investigação as condições para o ato interpretativo.  

A experiência enquanto tal, na sua inteireza e vivacidade, não é passível de ser 

compartilhada, ela é privada, pertencente ao outro intransferivelmente. Neste encontro, o que 

se compartilha através da mensagem e do discurso é a significação da experiência, como o 

sujeito a compreende na sua intencionalidade enunciativa, através do evento (RICOEUR, 

1976).  

Neste processo de apreensão da significação pública, o autor diferencia a base 

através da qual o enunciado torna-se acessível. A significação é possível porque a mensagem 

é direcionada, intencional e temporal, ao passo que a base pela qual ela se expressa, os 

códigos linguísticos, não conferem por si próprios a significação pretendida. A atenção está 

dirigida na mensagem que se atualiza temporalmente através do evento do discurso. Nesse 

sentido, os códigos enquanto tais são sempre atemporais, solicitados em diversas e distintas 

mensagens.  

Para Ricoeur (1976), o discurso pode adquirir significado de dois modos: tomando-o 

em seu sentido e/ou em sua referência. O sentido é revelado pelo “o que” do discurso, 

presente nele mesmo; já a referência revela-se por “acerca de que”. O sentido está no próprio 

discurso, o que se diz sobre algo; a referência transcende o algo e o refere ao mundo 

circundante, situa e relaciona o sujeito, podendo também encontrar-se com outros textos nesta 

referencialidade. Assim, quando na fala, o contexto circunstancial é referência; no texto, 

outros horizontes se abrem para servir de referenciamento. No ato interpretativo, o que se 

busca é aproximar distâncias culturais, quando se coloca o texto no retorno do seu movimento 

de fala, em referência ao mundo e aos sujeitos enunciativos, processo que não prescinde de 

uma fusão do texto com seu intérprete.  

Portanto, na perspectiva de Ricouer (1976), a tarefa hermenêutica não se limita a 

compreender textos, abrange também todas as práticas cotidianas. A hermenêutica ou a 

atividade interpretativa faz parte da vida cotidiana, pois “[...] interpretar não é uma ação 

especializada de um investigador treinado, mas o modo mesmo de ser do ser que nós somos: 

seres humanos, produtores e captadores de significação, realizadores e detectores de valor, 

criaturas de linguagem” (SOARES, 1994).  

Deste modo, na dinâmica dialógica resultado da imersão no campo e de rede de inter-

relações estabelecidas, sujeitos e pesquisadores, dotados de sistemas de significação e 

vocacionados a atos interpretativos, têm seus horizontes fundidos – na perspectiva 

estruturante da hermenêutica gadameriana –, dos quais derivam os sentidos possíveis. Para 
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isso, a atividade hermenêutica investe tanto na tradição do intérprete num movimento de pré-

compreensão quanto na imaginação, um horizonte que se abre para acolher o diverso, o 

estranho, o improvável, o diferente, o contingencial, os quais conferem sentido às práticas e 

ações humanas (SOARES, 1994), pois que é na abertura ao outro que o sentido se instaura 

(RICOUER, 1976). Contudo, nesta atividade, sujeito e objeto estão sempre situados, e o 

acolhimento do objeto é sempre seletivo e relacional ao lugar que ocupamos (SOARES, 

1994).  

O sentido toma o cuidado alimentar, enquanto ação nele mesmo, como 

compreendido e interpretado na sua primeira e particular instância de ação. Já a referência 

coloca o cuidado na sua relação com a tradição, a memória, as prescrições. A referência traz a 

relação da ação num contexto relacional com as coisas e os sujeitos que estão aí colocados no 

mundo significativo. 

 

 

3.1 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

 

A análise do contexto significa situar os sujeitos numa teia de relações sociais em 

uma determinada cultura que informa sobre sentidos que são partilhados (GEERTZ, 1989), 

permitindo compreender como os diferentes discursos são confrontados e fundam 

experiências de cuidar.  

A entrada no campo ocorreu a partir da inserção numa atividade de pesquisa 

desenvolvida pelo FA-SA (Grupo de Pesquisa Comunidade, Família e Saúde) do Instituto de 

Saúde Coletiva da UFBA, no bairro da Boca do Rio, intitulada: “Itinerários terapêuticos de 

famílias afro-baianas em um bairro popular de Salvador: o papel das redes sociais e da 

experiência religiosa”
8
, fato que determinou a escolha do lócus da pesquisa – o bairro da Boca 

do Rio. 

No primeiro contato com o campo, que perdurou aproximadamente um ano, no 

transcurso da investigação sobre itinerários terapêuticos, as visitas foram assistemáticas, sem 

contato contínuo com nenhum grupo doméstico. Esta aproximação inicial com o campo 

                                                 
8
 Trata-se de um bairro popular da cidade de Salvador. O objetivo precípuo dessa pesquisa foi descrever os 

itinerários terapêuticos de famílias afrobaianas do bairro da Boca do Rio, analisando o papel das redes sociais e 

da experiência religiosa neste processo, ao tempo em que pretendeu mapear as ofertas terapêuticas formais ou 

informais e os espaços religiosos do bairro. 
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permitiu uma primeira impressão do bairro que conhecíamos, apenas, por escutas de matérias 

jornalísticas.  

Neste período, chamou-me a atenção as desigualdades sociais que conformam uma 

marca visível do lugar, a convivência próxima de habitações mais estruturadas, indicando a 

existência de grupos domésticos pertencentes a uma camada média e, outras, menos e pouco 

estruturadas, pertencentes às camadas baixas.  

A violência, derivada do tráfico de drogas, era um discurso comum entre os 

moradores e técnicos dos serviços de saúde, com quem entrei em contato neste primeiro 

momento, ainda que nunca tenha presenciado situações de violência, mas apenas relatos delas. 

O bairro está localizado na Orla Atlântica de Salvador e, devido a sua amplitude, 

apresenta áreas mais próximas da orla e outras mais distantes. É considerado do ponto de vista 

social um bairro periférico por abrigar uma população de baixa e média renda. A distribuição 

da população nas zonas mais proximais ou distais da orla guarda, em alguma medida, uma 

relação com o perfil social dos moradores. Nas áreas mais próximas da orla está a população 

de renda média, e na região mais interna do bairro encontram-se os moradores de renda baixa 

(SANTOS; SERPA, 2007), situação que pôde ser facilmente constatada nas visitas ao bairro.  

Esta característica pode ser explicada na própria origem de constituição do bairro. 

Até a década de 50, residiam na Boca do Rio apenas pescadores e veranistas. A partir de 

então, fruto do crescimento demográfico e do processo de ocupação desordenada da cidade e, 

ainda, do Plano Rodoviário do Estado, a ocupação do bairro foi se modificando. A ampliação 

da malha rodoviária da orla de Salvador contribui para que localidades antes pouco habitadas 

se tornassem atrativas para se estabelecer residência. A Boca do Rio, situada na orla marítima, 

recebeu nesse processo novos moradores, embora com incipiente grau de urbanização. 

Posteriormente, entre as décadas de 60 e 70, algumas localidades da capital baiana passaram 

por ações de valorização. Os moradores de invasão dessas áreas foram transferidos para 

outros bairros menos valorizados, dentre eles a Boca do Rio. Mais um contingente de 

população de baixa renda foi ocupando o espaço do bairro, em terrenos que foram desmatados 

e transformados em lotes (SANTOS; SERPA, 2007).  

No período entre as décadas de 70 e 80, outro padrão de ocupação se configurou no 

bairro. Artistas e membros da classe média e do movimento da contracultura passam a residir 

ali, em função das características do lugar, o qual possuía uma visão paisagística das belezas 

naturais daquele setor da orla marítima. Esses novos moradores ocuparam uma área mais 

elevada do bairro, onde podiam desfrutar daquela visão (SANTOS; SERPA, 2007).  
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Já na década de 60, foram instaladas redes de água e luz nas ruas principais, e na 

década de 70 houve a construção de conjuntos habitacionais fronteiriços com o bairro. Nos 

anos 80 houve ampliação do asfaltamento nas principais ruas do bairro, fazendo ligações com 

outras localidades que estavam no seu entorno (SANTOS; SERPA, 2007). Este processo de 

constituição no decorrer dessas três décadas conferiu o padrão de ocupação que hoje se 

apresenta no bairro: uma população heterogênea do ponto de vista socioeconômico, habitando 

um espaço comum.  

Nas ruas mais próximas da orla, onde predomina a população de renda média (não 

excluindo, contudo, a de baixa renda), o contraste socioeconômico é bastante visível, não 

somente pelo padrão de construção dos imóveis, mas também pelos dispositivos de segurança 

que cercam as residências mais suntuosas, amplamente protegidas com muros altos, com 

cercas eletrônicas, cães de guarda, etc. Nas áreas do bairro onde há predominância da 

população de baixa renda, a presença de casas mais estruturadas é menos frequente. O acesso 

a uma parte dessas áreas se dá por meio de becos ou ruas sinuosas. Em alguns logradouros 

visitados há certa tendência de construção de domicílios com os chamados “puxadinhos” para 

o fundo ou para o lado, ou ainda, uma verticalização das casas. Os limites que separam alguns 

domicílios são bastante tênues. É comum observar que com um grito, não muito alto, 

chamava-se o vizinho da casa ao lado. Trata-se de um bairro onde a rede de vicinalidade é 

também uma rede de familiares consanguíneos.  

Em estudo feito por Tavares (2009) no bairro, esta autora apreendeu relatos de 

moradores mais antigos, os quais demonstraram um sentimento de terem sido “invadidos” no 

seu espaço de origem, pois que a configuração espacial das residências mais estruturadas do 

bairro, localizadas na região mais litorânea e central, em oposição àquelas de constituição 

mais simples, situadas na periferia, reflete um processo histórico de ocupação e invasão, no 

qual os “brancos e ricos” tomaram o lugar dos “pretos e pobres”.  

Na Boca do Rio há uma rede de comércio importante instalada. Nas ruas principais o 

comercial é bastante estruturado. Feira-livre, supermercados, padarias, farmácias, lojas de 

roupa e calçados, oficinas de conserto de carro, lojas de material de construção, loterias, vídeo 

locadoras, salão de beleza, bares, restaurantes, dentre outras ofertas de comércio podem ser 

encontrados. Há também uma rede de comércios informais, como banca onde se 

comercializam guloseimas, frutas, ou ainda casas que anunciam venda de geladinhos, etc. 

Alguns moradores relataram que, pelo ângulo comercial, o bairro oferece todas as 

possibilidades para atender às necessidades diárias.  
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Do ponto de vista da oferta de serviços, o mapeamento realizado pela pesquisa do 

FA_SA (TRAD, 2009) levantou o conjunto de aparelhos formais de prestação de serviços no 

bairro. O relatório da pesquisa em fase de finalização registra a existência de  

 

[...] doze instituições que oferecem serviço de saúde à população. São unidades 

públicas (com vínculos de pessoal direto ou via terceirizadas), particulares (e/ou 

mistas: atende particular, convênios e SUS) e de terceiro setor. A maioria das 

instituições – um total de sete – são da atenção básica e apenas uma oferece serviços 

com maior densidade tecnológica como a emergência (TRAD, 2009). 

 

Os serviços oferecidos são acompanhamentos das famílias pelo Programa de Agentes 

Comunitários, o qual realiza vigilância do peso de crianças, acompanhamento e 

encaminhamento de gestantes para exames e pré-natal, Programa de Atenção a Portadores de 

Diabetes e Hipertensos, chamado Hiperdia, realização de preventivo, Programa de 

Planejamento Familiar, dentre outros.  

A pesquisa também identificou a atuação de mais de vinte organizações sociais 

formais, entre Organizações Não-Governamentais, Associações de Bairro, Pastorais 

Eclesiásticas e Instituições Governamentais. Essas organizações disponibilizam serviços para 

a comunidade de caráter educativo, cultural, dentre outros.  

Há também um mercado religioso vasto no bairro, identificado pelo mapeamento, 

cuja predominância é das igrejas evangélicas, com um total de vinte e quatro, seguido dos 

terreiros de candomblé com dezesseis casas. Em menor quantidade foram mapeados cinco 

Centros Espíritas, um Johrei Center, de orientação Messiânica, e uma Igreja Católica. Os 

distintos espaços religiosos presentes no bairro figuram como importante rede de apoio social 

aos moradores da Boca do Rio, sendo vários os serviços prestados pelos mesmos.  

Outros recursos são acionados pelos residentes do bairro no cuidado em saúde. O 

estudo sobre os itinerários terapêuticos na experiência de hipertensão arterial realizado por 

Trad et al. (2010), neste mesmo bairro, refere que a rede de vicinalidade se configura como 

importante suporte no cuidado em saúde, desde que se possam assumir tarefas domésticas 

para os doentes, participar das decisões sobre melhor tratamento e recursos a serem 

acionados, até a doação de alimentos considerados importantes à recuperação. O apoio da 

rede de vicinalidade é especialmente importante nos casos de adoecimentos crônicos, 

cuidados dos idosos e das crianças.  

Do ponto de vista social, a violência tem marcado presença na vida dos moradores da 

Boca do Rio, e o tráfico de drogas é atuante no bairro, imprimindo uma atmosfera de tensão 

entre os moradores, sendo assuntos que costumam frequentar matérias de jornais e de redes de 

TVs locais. Nas casas visitadas, há relatos recorrentes do medo da violência e do receio do 
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envolvimento dos filhos no tráfico. Apesar de não ter percebido ou presenciado situações de 

violência nos momentos em que estive em campo, a equipe da pesquisa do FA_SA, que 

esteve mais presente no bairro, foi obrigada a se ausentar em alguns momentos em 

decorrência de situações de conflito gerados pela violência. Importante registrar que, não 

obstante os anúncios sobre violência no bairro, tais eventos ficaram circunscritos, durante 

todo o período de trabalho de campo, aos relatos e narrativas das(os) informantes. Nunca 

presenciei uma situação de violência, ou mesmo indicativos da mesma. Interessante que, logo 

no início do trabalho de campo, fui alertada por uma das agentes comunitárias a respeito dos 

sinais que indicavam problemas no bairro, decorrentes do tráfico de drogas. Disse ela: 

“quando você chegar aqui e não vir ninguém na rua, não entra não, a droga está solta”. 

Contudo, a cena referida nunca foi presenciada durante minhas incursões no campo.  

O estudo foi desenvolvido em duas regiões do bairro: Caxundé e Baixa Fria. A 

região de Caxundé é central na Boca do Rio, sendo uma das primeiras povoadas do bairro, 

segundo relato de seus moradores. Apresenta asfaltamento e rede de esgoto. Por ser uma rua 

central, há importante tráfego de veículos. A área onde foi realizada a pesquisa corta 

paralelamente a região, onde se localiza uma creche e uma academia, além de alguns pontos 

comerciais, do tipo mercearia. Trata-se de uma rua bastante familiar, sendo que em grande 

parte das casas residem parentes de primeiro ou segundo grau. Durante o trabalho de campo, 

era comum ver crianças brincando de bola ao ar livre, sobretudo meninos. 

A Baixa Fria é uma região perpendicular a Caxundé, com ampla variedade de 

pequenos comércios, não tão familiar com a primeira, mas onde residem também famílias 

próximas. Trata-se de uma localidade mais periférica e com muitos becos, tendo rua 

pavimentada, possuindo rede de esgoto, sem intenso tráfego de veículos, onde se observou, 

durante o trabalho de campo, muitas crianças brincando na rua. Nesta região, agentes e 

moradores informaram ser intensa a atividade do comércio de drogas.  

 

 

3.2 A ENTRADA NO CAMPO  

 

 

Utilizei como estratégia para início do trabalho de campo o diálogo com uma 

Unidade de Saúde, com a qual havia estabelecido contato na investigação sobre itinerários 

terapêuticos. A estratégia de ir a campo com apoio de profissionais e/ou agentes comunitários 

de saúde ocorreu em função dos relatos de violência tão recorrentes naquela pesquisa. Desse 
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modo, considerei que entrar em campo – o que significa dizer andar pelas ruas da Boca do 

Rio – necessitava, ao menos num primeiro momento, da companhia de agentes que eram 

reconhecidos na comunidade. Isto poderia conceder a autorização simbólica, por parte do 

grupo de moradores, para circular sozinha por aquelas ruas a posteriori.  

Em agosto de 2009 entrei em contato com a Unidade de Saúde, mais especificamente 

com a coordenadora do PACS, momento em que apresentei o estudo, os objetivos e os 

sujeitos da pesquisa e solicitei seu apoio para a realização do mesmo, o qual foi acolhido sem 

maiores questionamentos. Destaco que, neste diálogo, em que pese o esclarecimento sobre o 

estudo, a coordenadora sinalizou quanto à importância do trabalho, entendendo inicialmente 

que se tratava de uma atividade que iria reverberar, num curto prazo, em alguma ação de 

educação e orientação para os envolvidos na pesquisa. Expliquei que tais atividades poderiam 

ser desenvolvidas ao final do estudo, tendo em vista que qualquer intervenção desta natureza 

no curso da investigação não era desejada para o propósito da pesquisa.  

A priori, considerei que o primeiro contato com os grupos domésticos, por meio dos 

Agentes Comunitários de Saúde, configuraria uma situação com desdobramentos positivos e 

negativos para a investigação. Se, por um lado, a inserção no campo com a companhia dos 

agentes comunitários permitia o conforto de uma circulação mais segura, os grupos 

domésticos poderiam, por outro, vincular a pesquisa às ações de saúde comumente 

desenvolvidas pelos agentes, figurando minha presença associada ao serviço de saúde. Isto, 

por certo, era um efeito indesejável para os propósitos da investigação. Indesejável porque as 

narrativas dos cuidadores poderiam se apresentar contaminadas por uma “normatividade” 

prescrita pelas ações dos ACS e dos serviços de saúde. Ainda assim, inicialmente o fato de 

que esta preocupação tenha encontrado eco em alguns grupos domésticos, no decorrer do 

trabalho de campo, e maior frequência de contato nos grupos domésticos possibilitou que esta 

primeira imagem conformada no contato inicial fosse paulatinamente dissipada, se não 

totalmente, ao menos não produzindo na pesquisadora a sensação de estar numa relação 

tipificadamente profissional de saúde/comunidade.  

Posterior ao diálogo com a coordenadora do ACS, entrei em contato com duas ACS, 

as quais me conduziram às suas áreas de abrangência, quais sejam: Baixa Fria e Caxundé, 

dois núcleos onde predominam moradores de baixa renda e onde, segundo relatos das 

profissionais, o tráfico de drogas é atuante. Solicitei que as ACS indicassem grupos 

domésticos com crianças entre dois e oito anos de idade, e fui inicialmente direcionada a seis 

grupos domésticos, em dias distintos, por área de abrangência.  
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Na área da Baixa Fria, direcionaram-me a três grupos domésticos. Questionei à ACS 

o que a motivou a colocar-me em contato com estes grupos específicos, tendo ela respondido 

que eram grupos onde teríamos uma boa receptividade. Já na área de Caxundé, fui 

apresentada também a três grupos domésticos, cujo questionamento direto sobre a indicação 

não foi necessária, pois entendi, durante o percurso, que a ACS compreendia ser necessária a 

orientação de uma nutricionista para aqueles grupos. Eram relatos do tipo “o filho dela é 

muito magrinho, ela diz que come direitinho, mas não ganha peso”. Antes de entrar na 

primeira casa, esclareci para a ACS que, naquele momento, estava realizando um estudo e que 

não poderia fazer nenhum tipo de orientação, mas que me comprometia, ao final da pesquisa, 

em orientá-las. Assim, fui apresentada aos grupos domésticos como uma pessoa que estava 

fazendo um estudo na Boca do Rio e que gostaria de conversar com a mãe da criança que 

estava sendo indicada pela ACS.  

 

 

3.3 IMERSÃO NO CAMPO: ENCONTROS 

 

 

A imersão e maior aproximação dos grupos domésticos ocorreram durante os sete 

meses que estive em campo, de agosto de 2009 a fevereiro de 2010, quando, apoiada nas 

premissas de Geertz (1989), buscava os sistemas significativos do cuidado e, portanto, 

passíveis de interpretação. Para este autor, a cultura é pública, pois os significados também o 

são, e o que se pretende num empreendimento etnográfico é a interpretação dos significados 

simbólicos, devendo por isso serem adotadas as premissas demandadas pela hermenêutica. 

Neste sentido, extraí de Ricouer (1989) a ideia de que as ações humanas transmitem 

significados e, por isso mesmo, podem ser lidas de forma bastante semelhante aos textos 

escritos. Importa nas ações humanas o seu conteúdo simbólico, não suas consequências mais 

mundanas. 

Com vistas a interpretar o conteúdo simbólico das práticas de cuidado das agentes, 

também me apoiei em Laplantine (2004), para quem o exercício etnográfico solicita uma 

reversão do que é visível em texto, articulando o olhar e a escrita, numa perspectiva de 

“coextensibilidade” de ambos. Na etnografia, o olhar apreende a realidade social e a 

transforma em linguagem.  

Com a aproximação paulatina e constante com o bairro, com as unidades domésticas 

e com sujeitos pesquisados, permitiu-se estabelecer um nível de penetração e confiança para 
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apreender os significados e ações dos cuidadores em seu cotidiano. O exercício do olhar foi 

constante durante a imersão na realidade estudada, e neste processo, entre observações e 

conversas coletivas ou mais diretivas, a sensibilidade para captar o não dito explicitamente foi 

essencial, de modo que algumas interpretações se situam neste não dito recorrente, mais do 

que expresso em palavras.  

As práticas do cuidado geral e alimentar foram observadas no âmbito do grupo 

doméstico, no qual o cuidado com a criança se constitui no ordinário do cotidiano. Em tais 

cenas do grupo doméstico, buscou-se também a descrição dos “imponderáveis” dessas 

práticas.  

Assim, após o primeiro contato com os grupos domésticos, na presença das ACS, 

agendei com a pessoa de referência – a cuidadora da criança indicada – um outro dia para 

retornar e conversar. A imersão no campo ocorreu paulatinamente, procurando-se estabelecer 

de forma difusa e exploratória uma relação de confiança para conhecer a organização do 

grupo doméstico, sem estar necessariamente orientada pelas categorias de análise que havia 

estabelecido previamente, ou ainda, pelo roteiro da entrevista e/ou observação. Anotava 

posteriormente as impressões suscitadas por estes contatos.  

Por algum tempo, ancorada que estava pelos pressupostos de uma pesquisa de cunho 

etnográfico, do saber ouvir, ver e escrever, domesticando as lentes teóricas, ou ainda, os 

roteiros e categorias pré-definidas, deixei-me invadir por esta cotidianidade que era quase 

constante.  

As repetidas cenas e recorrência dos mesmos atores impuseram uma reorganização 

da minha presença em campo, razão pela qual não mais me dirigia buscando estabelecer um 

diálogo exclusivo com aquela que era a cuidadora – a mãe da criança. Embora direcionado, o 

diálogo passou a ser mais difuso, ou seja, com participação de todos aqueles que estavam 

presentes nas cenas do cotidiano. Assim, a pergunta, ainda que direcionada, ecoava para todos 

os presentes e as respostas eram múltiplas, conflitantes ou não.  

O movimento a partir das cenas experienciadas ocorreu no sentido de integração, 

numa tentativa de vir a fazer parte das mesmas. Numa cena que denomino “a do bingo”, na 

qual todos os atores estavam jogando bingo na varanda de casa, perguntei se era frequente 

jogar naquele horário. Letícia responde: “aqui todo mundo é viciado, joga o dia inteiro”. Na 

cena da varanda da casa com todos sentados e as crianças brincando, fiz a mesma pergunta: 

“Vocês costumam ficar aqui, nesse horário, todos os dias?” (por volta de 14h). D. Maria (mãe 

de Luana) respondeu: “sim, aqui é fresquinho, lá embaixo é muito calor, a gente fica jogando 

conversa fora e olhando os meninos”. A impressão se confirmava.  
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As entrevistas foram ocorrendo ao longo de todo o período, inicialmente de modo 

mais informal, com todos os presentes nas cenas e, posteriormente, foram sendo mais 

diretivas a um dado membro do grupo doméstico; nos diálogos coletivos, os assuntos eram 

múltiplos, desde a violência do bairro e a dificuldade de se conviver e educar as crianças neste 

ambiente, até as memórias alimentares dos pais e avós e a experiência de se conviver com 

toda a família de modo tão próximo.  

Em muitos grupos domésticos, o sujeito de pesquisa – o agente cuidador – era 

coletivo, não se encerrava numa personagem. Refiro-me aqui ao cuidado com a criança, de 

um modo geral, mas me questionava sobre o cuidado alimentar: este também era partilhado, 

costurado em cenas tão corriqueiras como aquelas que, frequentemente, assistia e também 

passei a atuar?  

O cuidado com a criança era uma ação coletiva; o olhar e a atenção dirigidos à 

criança pareciam orientadas pelo acaso, por um membro que estava mais disperso no diálogo 

que estava sendo construído comigo, por quem estava mais próximo da criança, enfim era um 

cuidado disperso e fluído.  

Numa dessas cenas, a criança pede: “tia, quero geladinho”. A tia responde: “hoje 

não tem geladinho, não”. A outra tia tira algum dinheiro do bolso e diz: “tome, vá lá comprar 

pra vocês, mas divida com os meninos viu?”. As crianças brincavam, corriam e solicitavam 

alguma coisa ou outra ali – junto conosco – e, a todo o momento, pronunciava-se por 

diferentes atores falas dirigida a elas.  

Em alguns momentos, cenas eram cúmplices de uma narrativa enunciada por um ou 

outro ator, numa circunstância anterior ou posterior. A experiência de se conviver com toda 

família próxima foi relatada de forma muito positiva pelos membros dos grupos domésticos. 

Não obstante, os ruídos e conflitos estivem presentes nesta experiência também.  

 

3.4 GRUPOS DOMÉSTICOS  

 

 

Os seis grupos domésticos que compõem o recorte dessa investigação serão descritos 

a seguir, considerando-se as condições de organização e suas relações mais próximas. A 

descrição do grupo doméstico de forma extensa, considerando a habitação conjunta de um 

terreno comum, faz-se necessária para compreender o agenciamento do cuidado neste espaço, 

que foi se delineando com a imersão no campo. Nesta descrição, destaco uma agente 

cuidadora, nomeando-a como elemento central do grupo doméstico extenso. Fator 
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determinante para este destaque foi o fato de ter sido apresentada pela ACS no primeiro 

contato com o grupo doméstico.  

 

Grupo de Alba 

 

O primeiro grupo (Núcleo Alba) é residente na Baixa Fria há mais de 25 anos, numa 

casa em que, para se ter acesso, é necessário entrar em um beco da rua principal daquela 

localidade. Alba, de 25 anos de idade, tem um filho de dois anos (Artur) e mora com a mãe. 

Trabalha na própria residência, tomando conta de duas crianças, além do próprio filho. As 

crianças são seu sobrinho, que mora no pavimento superior da sua casa, e o filho de uma 

vizinha. As mães dessas crianças trabalham diuturnamente. Ao lado da casa de Alba, mas 

dentro do portão que dá acesso à sua casa, moram seu pai, separado de sua mãe, e o tio. Na 

parte superior da casa moram sua irmã, cunhado e o sobrinho que toma conta. Alba não tem 

desejo de trabalhar fora com carteira assinada e se diz satisfeita de cuidar de crianças, porque 

“adoro crianças e gosto de cozinhar”. Sua família mora na Baixa Fria há muitos anos, não 

sabe precisar o tempo, mas diz que seu pai foi criado na Boca do Rio. Alba não terminou o 

ensino básico. Morou durante sete anos na Suíça, onde trabalhava como babá, e é beneficiária 

do Programa Bolsa Família. 

 

Aqui mora eu, meu filho e minha mãe. Aqui do lado mora meu pai e 

meu tio. Lá em cima mora minha irmã, meu sobrinho e meu 

cunhado... Morei na Suíça sete anos, quando voltei de férias, 

engravidei. Fiquei um ano com o pai dele depois separei. E aí não 

voltei mais... Lá trabalhei em casa de família, olhava crianças, não 

podia ter contrato, porque estava irregular. Eu queria voltar com ele, 

mas aí tenho que me casar lá. Porque lá é bom pra ele. A educação é 

superavançada. Pra ele é bom e lá não tem a violência daqui. É um 

pais supercivilizado... Eu odeio trabalhar, principalmente para fora. 

Eu não gosto de trabalhar assim em casa de família. Eu olho os 

meninos aqui em casa mesmo, tomo conta do meu sobrinho, do filho 

do vizinho aqui do lado... Prefiro ficar em casa tomando conta de 

criança, é menos estressante. Por que se apronta, eu coloco de 

castigo na frente da parede, eles aqui me obedecem ao pé da letra. 

Não bato, mas castigo. Eu adoro ficar em casa, não gosto de sair. Sou 

eu que faço comida, lavo, passo... Se eu pudesse eu abriria 

restaurante, porque eu adoro cozinhar e sei cozinhar. 
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Figura 1: Grupo de Alba 

Fonte: Elaboração pela autora. 

 

 

Grupo de Helena 

 

O segundo grupo (Núcleo Helena), residente na Baixa Fria, é formado por Helena, 

seu marido e três filhos: Marcos (dez anos), Isabela (13 anos) e Henique (dois anos). Helena 

tem 32 anos, e não trabalha desde o nascimento do seu último filho, mas seu marido é zelador 

de um edifício. Sempre trabalhou “em casa de família”, mas parou após o nascimento de seu 

último filho. Há dez anos mora na casa, morava ao lado, mas quando pôde construir seu 

imóvel mudou-se da casa de sua mãe. Toda a família de Helena reside nesta rua, que é, em 

realidade, um beco com um portão de acesso ao logradouro principal. Helena não completou 

o ensino básico.  

 

A casa da minha tia é da ponta, depois é meu irmão, que era da 

minha avó e minha mãe mora com ele, depois sou eu – essa casa aqui 

e depois meu outro irmão e aquela outra é de minha tia. Aqui é muito 

perigoso, antes não podia nem sentar aqui como a gente pra 

conversar, porque vinha vagabundo atirando, mas uns quatro já 

morreram, saiam do lado de lá vinham pra cá fazer baderna. Por isso 

que a gente colocou o portão aí na frente, para evitar passar, porque 

dá para outra rua, mas aí a gente fechou tudo. A polícia chegava e 

não olhava em quem ia atirar não, atirava sem saber. A gente saía 
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correndo pra dentro de casa. A rua tá até calma, depois que mataram 

uns quatro. 
 

 

 

Figura 2: Grupo de Helena 

Fonte: Elaboração pela autora. 

 

 

Grupo de Mona 

 

O terceiro grupo (Núcleo de Mona), também residente na Baixa Fria, é formado por 

Mona, seu marido e sua filha Bruna (seis anos), que já frequenta escola. Mona tem 28 anos e 

não trabalha. O marido de Mona trabalha no ramo da construção civil e sempre morou na 

Boca do Rio. Sua casa fica em uma esquina da rua principal, uma edificação de três andares, 

em que mora toda a sua família. O primeiro contato com Mona foi na rua, quando parte da 

família estava sentada na frente da sua casa (sua mãe, irmão e irmã, filha e sobrinho), sendo 

que ainda existem três crianças – todos sobrinhos dela.  O irmão de Mona tem dois filhos, de 

dez e oito anos de idade, e sua irmã tem um filho de quatro anos. Neste grupo doméstico, o 

diálogo sempre acontecia com as três famílias. O grupo doméstico integrou todo ele a 

pesquisa, em função não somente da proximidade, mas, sobretudo, pela recorrência das cenas 

em que o cuidado das crianças era partilhado coletivamente. Mona e todos os seus irmãos 

terminaram o ensino básico. 

 

Aqui mora eu, do lado é minha mãe com minha irmã que ainda não 

casou, em cima tem meu irmão com a esposa e dois filhos, e depois 
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mais em cima minha irmã, com o marido e o filho. A gente sempre 

morou aqui, vai casando e vai construindo sua casa aqui mesmo [...]. 
 

 
Figura 3: Grupo de Mona 

Fonte: Elaboração pela autora. 

 

 

Grupo de Angélica 

 

O quarto grupo, Núcleo de Angélica, reside na rua principal de Caxundé. Angélica 

mora com seu marido e filho – Ricardo (dois anos). Angélica tem 26 anos e parou de trabalhar 

durante a gestação; seu marido trabalha em empresa privada como despachante. Moram na 

área circunscrita toda a sua família, inclusive sua irmã que tem filhos gêmeos de quatro anos 

de idade. Neste grupo doméstico, participaram da pesquisa, além de Angélica, sua irmã e 

genitora, todas corresponsáveis pelo cuidado das crianças que integram o grupo doméstico. 

Angélica e sua irmã – Clarice – não trabalham, em que pese Clarice estar procurando 

emprego, tendo colocado seus filhos na creche este ano para conseguir algum trabalho. A 

genitora de Angélica e Clarice trabalhava vendendo acarajé na frente de casa, contudo deixou 

de fazê-lo no ano de 2009, em função do desgaste físico. Angélica e Clarice têm ensino médio 

completo.  

 

Moro aqui com meu marido e Ricardo, minha avó mora aqui do lado, 

com minha tia e meu primo. Em cima mora meu tio, sozinho. Minha 

mãe mora lá no fundo com minha irmã, meu pai e os gêmeos de 

minha irmã. E uma tia minha mora depois, sozinha. 
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Figura 4: Grupo da Angélica 

Fonte: Elaboração pela autora. 

 

 

Grupo de Letícia 

 

O quinto grupo (Núcleo de Letícia), residente em Caxundé, é formado por Letícia 

(23 anos), seu marido (24 anos), seu filho, Paulo (dois anos), sua sogra e a neta desta, de dez 

anos. Morava no interior e veio trabalhar em Salvador há três anos. No terreno da residência, 

mora toda família do esposo de Letícia. Ela trabalha um turno em uma fábrica de reciclagem 

na Boca do Rio, e seu marido é porteiro em um prédio. A sogra de Letícia trabalha à noite em 

um restaurante como cozinheira e produz salgadinhos, vendidos à frente de casa. Letícia tem 

ensino básico. Participaram das entrevistas deste grupo doméstico Letícia e sua sogra - 

Lourdes. Letícia é beneficiária do Programa Bolsa Família. 

 

Tem um irmão que mora aqui do lado, aí fica com a sobrinha de 12 

anos. Moram seis irmãos no espaço. Casa de sobrinha, casa de um 

irmão, casa de um irmão, casa de um irmão, casa de um irmão. Do 

início da rua até o fim é parente. Eu nasci e me criei aqui mesmo. 

Todo mundo aqui é parente. A casa tá sempre cheia. 
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Figura 5: Grupo de Letícia. 

Fonte: Elaboração pela autora. 

 

 

Grupo de Luana 

 

O sexto núcleo (Núcleo de Luana), residente em Caxundé, é formado por Luana (28 

anos), seu marido e filha – Emilia (sete anos). Luana é responsável pelo cuidado da filha e de 

dois sobrinhos. Não trabalha fora. O marido trabalha na Embasa. Toda a família reside no 

mesmo terreno da sua residência. Emilia está na escola. O grupo doméstico de Luana reside 

em um beco, no qual seus genitores construíram a primeira casa, foi posteriormente 

agregando outras residências, à medida que seus filhos foram constituindo famílias. Assim, 

atualmente integram este grupo doméstico 31 pessoas entre adultos e crianças. Integraram a 

pesquisa deste grupo doméstico, além de Luana, D. Maria – sua genitora –, as irmãs Rosa, que 

tem um filho de cinco anos de idade, e Marina, que tem duas filhas de seis e quatro anos de 

idade. As três filhas de D. Maria completaram o ensino fundamental. Rosa não trabalha e 

Marina trabalha dois dias da semana como diarista.  

 

Minha família mora tudo aqui... (me leva para conhecer todo o 

espaço do terreno, indicando onde cada familiar mora). Metade das 

crianças estuda de manhã e a outra metade estuda de tarde, a gente 

combina porque senão fica impossível. 
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Figura 6: Grupo de Luana 

Fonte: Elaboração pela autora. 

 

 

3.5 ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 

 

O processo de análise e interpretação das narrativas no presente estudo apoiou-se em 

dois fundamentos principais: de um lado, as narrativas são construções de uma situação de 

produção, fruto de um tempo e contexto particular, engendrada na relação entre a 

pesquisadora e seus interlocutores; de outro, as narrativas não fornecem acesso aos contextos 

de ação, e sim, a sua representação, motivo pelo qual devem ser interpretadas à luz do 

conjunto da ação, solicitando, para tanto, o confronto com outros recursos (observação).  

As entrevistas em profundidade foram o recurso empregado para o registro das 

narrativas sobre as práticas de cuidado alimentar e sentidos atribuídos ao discurso sobre 

alimentação e nutrição. As entrevistas pretendem acolher a descrição das práticas, do modo 

como os agentes representam sua ação e o discurso da alimentação, fazendo necessário situar 

o horizonte mais amplo ao qual se prendem na referência com o mundo e a realidade 

cotidiana. As entrevistas foram gravadas com a permissão de todos os informantes. Frequentei 

cada um dos grupos domésticos, durante os oito meses de campo, ao menos uma vez por 

semana. Somente depois de algum tempo, em torno de três meses de atividade, passei a 

buscar situações que oportunizassem um diálogo mais direto com a cuidadora nuclear da 

criança, orientada por um conjunto de questões norteadoras, mas em um contexto semelhante 
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ao de uma conversa informal. A esta altura, considero que a minha presença já era sentida de 

modo familiar pelos meus informantes, ao ponto que não mais marcava o horário do encontro, 

apenas agendava o turno. 

Em cada um dos grupos domésticos estudados foi experimentada aproximadamente 

uma média de dez a quinze encontros ao longo dos meses de campo. Em cada encontro 

permanecia em contato com o grupo por um período de duas a três horas, variável conforme o 

desenvolver da conversa e da cena. 

 

 

3.6 BASES INTERPRETATIVAS  

 

 

A análise empreendida na pesquisa tomou como substrato tanto as narrativas 

produzidas nas cenas dialógicas com os membros do grupo doméstico quanto as observações 

e impressões sensíveis registradas no diário de campo, quando da produção dos dados. Estas 

impressões foram subsidiárias à análise, que buscou apreender os sentidos atribuídos aos 

discursos e as significações das ações cotidianas.  

Considerando que o processo interpretativo, sob referência hermenêutica, inicia 

quando da finalização do diálogo, tal como proposto por Ricouer (1989), partimos dos textos 

narrativos para apreender núcleos de sentidos que referissem às ações do cuidado como 

expressivo, de um lado, de um determinado significado para as suas agentes, como também 

em sua referencialidade com um sistema maior de significação, tanto do ponto de vista da 

temporalidade – o passado e a tradição – quanto situacional – o grupo doméstico, o bairro, o 

espaço social.  

Os sentidos dos discursos sobre alimentação foram interpretados considerando os 

sujeitos da pesquisa como intérpretes que produzem significações sobre os textos discursivos 

sobre o assunto. Neste sentido, busquei interpretar o sentido desses discursos para as agentes, 

considerando a referencialidade que elas recorreram na enunciação das narrativas (SOARES, 

1994).  

Para o processo interpretativo parti também da premissa de que a experiência na 

realidade cotidiana “não pode ser deduzida de um sistema coerente e ordenado de idéias, 

símbolos ou representações” (ALVES; RABELO; SOUZA, 1999, p. 12), o que significa dizer 

que o conhecimento que orienta a experiência pode distinguir-se daquele que é utilizado para 

explicar a vida, a experiência é uma atividade pré-reflexiva.  
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A situação da ação é um campo de instrumentos que usamos e não um espaço neutro 

de objetos que devemos primeiro reconhecer para posteriormente instrumentalizar a 

nosso serviço. Apenas quando nos vemos ante a dificuldade de sustentar esta 

imersão prática no mundo é que ingressamos em uma atitude reflexiva. (ALVES; 

RABELO; SOUZA, 1999, p. 12) 

 

Nesse sentido, as práticas de cuidado alimentar são tanto uma atitude natural como 

exige a tomada de posição diante de discursos normalizadores.  

Além da questão supracitada, outras mereceram atenção para a análise interpretativa, 

quais sejam: as condições de produção da observação, relações estabelecidas entre 

pesquisadora e cuidadores e contexto de produção das narrativas. Parte-se do pressuposto que 

esses aspectos tanto representam dados em si, quanto subsidiam o processo interpretativo da 

realidade em questão. Nesses termos, admite-se que, numa investigação de natureza 

etnográfica, as condições nas quais os sujeitos produzem significado para suas ações 

fornecem a base para o processo interpretativo.  

No processo interpretativo, procedeu-se inicialmente a escuta e transcrição das 

entrevistas. O tratamento do material produzido, após leitura, buscou identificar núcleos de 

sentido e significação em torno de categorias descritas abaixo. Seguidamente, a leitura 

vertical produziu uma unidade para cada texto, situando-o em cada contexto observado. 

Procurou-se identificar os sentidos que emergem por trás das falas de cada entrevistada, 

interpretando os produtos empíricos da pesquisa com a sua correlação com o todo social da 

narrativa, reconstruindo o sentido em referência à base social e cultural na qual se vincula e, 

assim, direcionando a interpretação hermenêutica. Não houve preocupação na quantificação 

destes núcleos de sentidos. 

Considerando os objetivos e pressupostos teóricos da investigação, foram definidas 

as seguintes categorias analíticas:  

 Dinâmica familiar para o agenciamento das práticas de cuidado alimentar: 

compreensão do modo como os cuidadores significam a dinâmica de 

organização doméstica para agenciar o cuidado alimentar e apoio que 

demandam fora do âmbito familiar;  

 Práticas cotidianas de cuidado alimentar: descrição das ações que delimitam o 

cuidado alimentar agenciado;  

 Saberes operantes nas práticas de cuidado alimentar: análise de conhecimentos 

e concepções ativadas sobre alimentação para explicar as referidas práticas; 
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 Mediação da corporalidade nas práticas de cuidado alimentar: relação da 

representação e idealização de corporalidade com as práticas de cuidado 

alimentar;  

 Regulação de condutas: interpretação sobre os sentidos das práticas de cuidado 

alimentar com a normatização de comportamentos das crianças;  

 Significados atribuídos aos discursos sobre alimentação e nutrição: 

interpretação dos significados que os sujeitos atribuem ao discurso biomédico 

sobre alimentação e cuidados com as crianças.  

 

 

3.7 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Saúde Coletiva da UFBA, de acordo com a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. Os 

sujeitos da pesquisa foram previamente esclarecidos acerca dos objetivos da investigação 

genericamente, sobre a forma de produção de dados, confidencialidade das informações, 

desconforto, liberdade de recusar ou retirar o consentimento durante todo o processo de 

campo e publicação dos resultados da investigação, preservando a identidade de todos os 

entrevistados.  

Após conhecerem os objetivos e todo o processo de produção de coleta de dados, 

todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e as entrevistas e 

observações foram iniciadas somente após concordância e assinatura do sujeito a este termo. 

Concordemente, os resultados desta investigação, a serem publicizados em revistas científicas 

e eventos, manterão em sigilo as identidades dos sujeitos, os quais são apresentados durante o 

texto por nomes fictícios. 
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4 O ESPECTRO DO CAMPO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

“Eu escrevo o rumor das palavras.” 

Manoel de Barros 

 

Tomamos o campo da alimentação e nutrição como contexto etnográfico no qual se 

situam distintos agentes que enunciam discursos sobre a questão, sobretudo considerando as 

fontes de informação que as agentes acessam no seu dia a dia. Neste cenário se insere outra 

questão deste capítulo, qual seja, de compreender o fenômeno de multidiscursividade sobre a 

alimentação e nutrição, considerando tanto os produtores e veiculadores desses discursos 

quanto o seu entrelaçamento. Podemos nos apoiar na cultura alimentar contemporânea tal 

como entendida por Arnaiz (1997), a qual é caracterizada pela diversidade e abundância dos 

produtos alimentares, ampliação das redes comerciais de distribuição e a profusão de 

mensagens sobre os produtos, conhecimentos e habilidades alimentares. A imbricação desses 

elementos conforma este campo social da alimentação e nutrição sobre o qual iremos nos 

debruçar com base na concepção de campo de Bourdieu (2007).  

Nesta seção, trataremos do campo da alimentação e nutrição como campo social. Na 

medida em que a alimentação passa a ser associada ao conceito de risco à saúde, ganharam 

evidência características deste espaço social associadas ao campo bourdieano. Neste sentido, é 

possível notar distintos agentes operando, tanto no âmbito da produção como no da circulação 

de informações sobre alimentação saudável.  

Por certo, as concepções sobre comida e o margeamento das noções de risco 

organizam formas de cuidar; são questões que modulam o cuidado balizado por uma 

preocupação do que melhor oferecer, numa perspectiva de alimentação saudável, as quais se 

encontram necessariamente aderentes ao contexto mais amplo do campo social da 

alimentação e nutrição. Vários foram os agentes de discursos sobre alimentação e nutrição 

que as informantes anunciaram nas suas narrativas e sobre eles iremos nos debruçar. Desse 

modo, traçaremos um perfil tanto dos agentes que compõem o campo da alimentação e 

nutrição quanto de suas competências, características e dinâmica relacional.  

Podemos relacionar, dentre os agentes que conformam o campo da alimentação e 

nutrição: 1) o Estado, como formulador de políticas e fomentador de pesquisas sobre 

alimentação saudável, considerando os seus desdobramentos nas ações e programas de 

promoção e proteção à saúde, prevenção de doenças e recuperação, nas quais a alimentação 

saudável emerge como discurso operacionalizante das mesmas nos serviços e práticas de 
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saúde; 2) as indústrias de alimentos, considerando a apropriação e ressemantizações do 

discurso da alimentação saudável, no qual o status do saudável agrega potencial publicitário e 

apelo comercial, enquanto valor incorporado aos seus produtos; 3) a mídia, que, por seu turno, 

também se utiliza do discurso da alimentação saudável, seja como pauta em programas 

televisivos (a exemplo do Globo Repórter), sites de internet, revistas especializadas, etc., seja 

como principal veiculadora de peças publicitárias dos produtos alimentícios.  

O discurso da alimentação saudável passou a ser produzido, apropriado e veiculado 

como bem de mercado associado ao estilo de vida saudável, do qual se tornou uma dimensão 

estruturante. Nesse sentido, em grande parte dos espaços sociais, e entre especialista de 

distintas áreas, observa-se a incorporação de orientações sobre alimentação e nutrição no 

escopo de seus processos de trabalho, a exemplo dos educadores físicos, esteticistas, 

terapeutas, etc. (SANT’ANNA, 2003).  

 

 

4.1 CAMPO CIENTÍFICO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

Interpretar discursos sobre os sentidos da alimentação e nutrição significa antes 

compreender o significado de termos que apresentam recorrentes nas narrativas dos sujeitos – 

o comer, o alimentar e o nutrir. Para efeito de alcançar os objetivos propostos neste estudo, 

faz-se necessário uma maior aproximação sobre estes termos, com vistas a favorecer uma 

reflexão mais substantiva sobre os sentidos atribuídos aos discursos. Importa destacar que, 

permeando a discussão sobre o fenômeno da multidiscursividade em torno da alimentação e 

nutrição, estes termos são correntemente utilizados. No entanto, as fronteiras entre eles e as 

práticas que os delimitam não são tão precisas e nem foram estudadas na sutileza de suas 

particularidades. Em que pese a importância dada às definições, é preciso dizer que não há 

muita clareza sobre a definição destes termos e, por consequência, sobre o conteúdo 

substantivo que os difereciam. A rigor, não há definições precisas.  

Por seu turno, questiona-se se tal imprecisão não é reflexa da impossibilidade mesma 

de tal delimitação, desde que fenômenos da ordem da experiência e culturalmente 

substanciados prescindem genuinamente de definições pretensamente universalistas. Contudo, 

o que pretendemos desenvolver é uma reflexão sobre estes termos e práticas, apontando mais 

uma carência de estudos que se debrucem sobre tais questões, os quais poderiam revelar, 

talvez, a riqueza e multiplicidade de seus significados, sentidos e expressões em distintos 
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contextos e grupos sociais. Portanto, é sobre as fronteiras em torno dos termos, vinculados 

naturalmente às práticas que lhe dão sentido, que discorreremos a seguir.  

O comer, o alimentar e o nutrir remetem a ações que colocam o homem em relação 

com algo; como esta relação é significada no cotidiano pelos distintos sujeitos, talvez aponte 

para a diferença entre os termos, nomeando-os de alimento, comida ou conjunto de nutrientes. 

Fato é que são ações inscritas no cotidiano, e base própria da sobreviência, com significados 

que parecem distintos. Para além de significados particulares atrelados às singularidades de 

grupos e contextos sociais, mediados que estão por seus sistemas culturais próprios, podemos 

considerar também o estatuto que os diferentes campos de saberes atribuem a essas ações. 

Assim, na dependência do campo de saber que pautarmos a análise, teremos a interpretação 

da natureza do vivido e do significado, no caso das ciências sociais, ou a atribuição de 

sentidos próprios, se pensarmos nas ciências dos alimentos ou da nutrição.  

Neste sentido, Carvalho, Luz e Prado (2011), num empreendimento original, 

desenvolveram interessante discussão buscando a conceituação desses termos à luz dos 

campos científicos que o empregam, nos termos de Bourdieu. As autoras, situadas no espaço 

interdisciplinar entre a Nutrição e as Ciências Sociais, reconhecem que os termos são 

habitualmente utilizados na cotidianidade e pressupõem que o uso de cada um deles apresenta 

peculiaridades e informam sobre sentidos e significados sociais e culturais particulares. A 

discussão das pesquisadoras está debruçada numa delimitação que buscou demarcar, partindo 

dos campos de saberes, os significados que eles emprestam a sua utilização, tomando-os como 

categorias analíticas no âmbito das pesquisas científicas.  

Neste cenário, fazem uma primeira distinção dos termos “alimento” e “alimentação”. 

O primeiro deles parece representar, hegemonicamente, um estatuto reservado ao domínio da 

natureza, enquanto o segundo traz à cena “significações no contexto de um universo 

imaginário e simbólico, não necessariamente racional [mas] capaz de produzir identidades 

individuais e coletivas, relações sociais e vínculos que ultrapassam a lógica consciente do 

discurso” (CARVALHO; LUZ; PRADO, 2011, p. 159), portanto, trata-se de um termo que 

faz referência a modos de organização, cuja alimentação pode tanto ser dado da realidade 

social como sua expressão, uma das vias de acesso à sua comunicação (ARNAIZ, 2010). 

Carvalho, Luz e Prado (2011) afirmam ainda que o uso e análise desses dois termos se 

apresentam cindidos nas investigações científicas, mesmo que timidamente se possam 

reconhecer algumas pesquisas as quais, partindo dos seus campos científicos originários (no 

caso da Ciência dos Alimentos e da Nutrição), visitem o arsenal teórico-metodológico das 
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ciências sociais para olhar seus objetos, promovendo, assim, leituras mais complexas dos 

fenômenos e dos termos.  

Ao se referirem ao campo das Ciências da Nutrição, também reconhecem a 

separação da concepção do nutrir-se de processos que relacionam os sujeitos com a comida e 

suas interações de toda ordem, de forma significativa ou simbólica. O hiato das tramas 

significativas em torno do nutrir-se está para as autoras assentado na modernidade científica 

que, ao operar pela via do “racionalismo”, fragmentou o alimento em termos dos seus 

nutrientes e sua função no organismo, através da objetivação de um saber com vistas às 

intervenções no campo da saúde.  

Adensando essa discussão, a análise que Bosi e Prado (2011) realizam sobre a 

constituição do campo da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva corrobora com a 

distinção desses termos, tal como descrita acima. Para as autoras, o predomínio de estudos e, 

em alguma medida, o aprisionamento do campo na vertente da nutrição, isto é, na concepção 

do nutrir, estão na própria constituição histórica do campo Alimentação e Nutrição, cujo 

marco pode ser reconhecido no século XIX com estudos sobre composição de alimentos. Tal 

constituição confluiu para não só determinar o seu peso, mas também o método privilegiado 

utilizado nos estudos, predominantemente de base experimental. Ressaltam ainda que o 

campo ressente-se de uma reflexão mais cuidadosa sobre tais termos e as origens 

epistemiológicas das quais são tributárias, o que, por consequência, coloca conceitos como 

alimentar e alimentação, subsumidos no “rótulo da Nutrição” – na sua perspectiva biomédica 

–, dificultando assim uma maior clareza sobre implicações e sentidos práticos do uso destes 

termos.  

Soma-se a esta discussão outro trabalho, realizado por Prado e colaboradoras (2011), 

desta feita tomando como objeto de análise e reflexão a seara da Alimentação e Cultura como 

campo científico no Brasil, entendendo ser este o campo onde as reflexões e estudos sobre os 

sentidos e significados do comer, do alimentar e do nutrir seriam mais fecundos. Aqui, as 

autoras ressaltam que muito recentemente tem ocorrido um incremento de investigações e 

grupos de pesquisa cujo objeto de estudo está na interface com a dimensão sociocultural da 

alimentação. Também anunciam os três espaços sociais do mundo da ciência onde o campo 

científico denominado de “Alimentação e Cultura” se estrutura, a saber: o campo da 

Alimentação e Nutrição, da Saúde Coletiva e da Sociologia e da Antropologia. Sobre o 

primeiro desses campos pesa a forte influência do paradigma biomédico e do seu arsenal 

téorico-metodológico; o segundo deles figura com mediador dos demais, em face de as 

Ciências Sociais estarem na base da sua própria constituição; e, por fim, o terceiro campo, no 
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qual estes fenômenos poderiam ser mais bem compreendidos na perspectiva sociocultural, o 

qual, contudo, não tem se constituído como objeto privilegiado neste espaço.  

Isto posto, tais estudos pavimentam o caminho de entendimento que revela lacunas 

no que diz respeito ao desenvolvimento de análises sobre alimentação e nutrição no Brasil que 

escapam das abordagens biomédicas e experimentais, as quais tanto originaram como se 

mantêm hegemônicas neste campo. Sobre esta lacuna, podemos trazer à tela estudo de 

Canesqui (2009) que, em levantamento na base de dados do SciELO, utilizando os descritores 

alimentação e nutrição, encontrou 327 resumos no período de 1985 a 2007, dentre os quais 

apenas 28,4% faziam uso do arsenal teórico-metodológico das Ciências Sociais, portanto, 

agregando a perspectiva socioantropológica da Alimentação e Nutrição. Tal configuração 

reafirma a carência de estudos a que nos referimos inicialmente, considerando, sobretudo, os 

sentidos e significados que práticas alimentares apresentam ordinariamente no cotidiano.  

Canesqui (2007) também afirma que estudos antropológicos sobre alimentação, 

ainda que presentes no campo científico na década de 80, tiveram especial incremento na 

década seguinte, induzido pela penetração e expansão da antropologia no campo da saúde. 

Assim, consideramos que as questões socioculturais da alimentação e cultura apresentaram 

nas últimas décadas um franco desenvolvimento, razão pela qual se justifica a própria 

delimitação da “alimentação e cultura” como a configuração de um campo no espaço social 

científico no Brasil.  

Assumindo serem os campos das Ciências Humanas e Sociais os que melhor podem 

oferecer pistas dos sentidos e significados dos termos – comer, alimentar e nutrir –, 

tomaremos os estudos produzidos por Câmara Cascudo (2004) e Roberto DaMatta (1986) 

como referências.  

Cascudo, no livro História da Alimentação no Brasil (2004, p. 5), escreveu:  

 

A batalha das vitaminas, a esperança do equilíbrio de proteínas, terão de atender às 

reações sensíveis e naturais da simpatia popular pelo seu cardápio desajustado e 

querido [...] falar de expressões negativas da alimentação para criaturas afeitas aos 

seus pratos favoritos [...] é ameaçar um ateu com as penas do inferno. 

 

O autor parece falar de uma batalha de nutrientes, ou seja, de um projeto de nutrir 

para sujeitos que, nas suas experiências cotidianas, concretamente comem um cardápio tão 

desajustado quanto prazeroso, remetendo ao sentido da experiência do comer. Portanto, nos 

oferece pistas sobre uma distinção que parece estar subjacente às discussões antecedentes, ou 

seja, uma batalha travada entre a nutrição e a alimentação. O nutrir pertencendo à dimensão 

da natureza, cujos artefatos são os nutrientes e suas funções orgânicas, ampara-se numa 
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ciência que busca o equilíbrio, o uso adequado e prudente dos mesmos. Trata-se de uma 

pugna nutricional, pautada pela Ciência da Nutrição, que direciona o olhar para dentro, num 

caminho endógeno a percorrer células e tecidos e compreender o funcionamento do 

organismo humano e o que é necessário para mantê-lo funcionando. Já a alimentação, 

pertecente à dimensão da cultura, conta com a força estruturante dos significados que os 

sujeitos constrõem nas suas interações. 

Por outro lado, mais contemporaneamente, Roberto DaMatta, na obra O que faz do 

Brasil, o Brasil (1986), desenvolve uma distinção entre comida e alimento. Diz o autor:  

 

[...] nem tudo que é alimento é comida. Alimento é tudo aquilo que pode ser 

ingerido para manter uma pessoa viva, comida é tudo que se come com prazer, de 

acordo com as regras mais sagradas de comunhão e comensalidade. [...] O alimento 

é algo universal e geral. Algo que diz respeito a todos os seres humanos: amigos ou 

inimigos, gente de perto ou de longe, da rua ou de casa. [...] Por outro lado, comida 

se refere a algo costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer uma 

identidade, definindo, por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa. Comida não é 

apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de 

alimentar-se. E o jeito de comer define não só aquilo que é ingerido como também 

aquele que ingere. [...] A comida define as pessoas e, também, as relações que as 

pessoas mantêm entre si. [...] Comer é algo muito mais refinado do que o simples 

ato de alimentar-se. 

 

De um lado, DaMatta (1986) oferece uma disjunção taxonômica entre a comida e o 

alimento, na mesma direção do sentido informado no trabalho de Carvalho, Luz e Prado 

(2011), no qual o alimento aparta-se da agregação de contextos culturais e de comunhão. Por 

outro lado, o pensamento de DaMatta (1986) pode ser interpretado por outra via, e parece, por 

sua vez, se contrapor ao que talvez esteja no imaginário popular e até mesmo no campo da 

Ciência da Nutrição, no qual o alimentar seria mais complexo e mais refinado que o comer, 

haja vista solicitar conhecimento, ao menos do que pode ser comestível ou não, daí demanda 

algum grau de racionalização classificatória. Já o comer, por sua vez, obedeceria às pulsões, 

desejos, portanto, tendendo a se aproximar de algo que seria, talvez, o contraponto dessa 

racionalização. Mas, para DaMatta (1986), ocorre o contrário, a prática do comer parece ser 

de uma ordem mais complexa, não pela racionalização, mas por meio da qual os sujeitos 

simbolizam, significam, se relacionam e são capazes de construir suas identidades.  

Tal perspectiva é também compartilhada por Poulain (2004), o qual acredita que as 

práticas alimentares estão na ordem das construções identitárias, para além de se constituírem 

como sua expressão. Desse modo, parece que o alimentar se aproxima de sujeitos dotados de 

linguagem que organizam e classificam o mundo e as coisas, o comestível e o não comestível, 

o proibido e o permitido, para, a partir de então, realizar escolhas. Já o comer é comunhão, 
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construção de identidade, definindo os sujeitos em relação com o mundo e com outros 

sujeitos. 

Importa destacar que, talvez, uma reflexão mais abrangente sobre os significados 

culturais destes termos tenha sido realizada por Woortamann (1978), quando, apoiando-se na 

análise de estudos empíricos realizados por pesquisadores com grupos sociais rurais e 

urbanos, na década de 70, ofereceu usos e sentidos distintos dos termos nos grupos estudados. 

Diz Woortamann (1978, p. 47-48):  

 

Nem tudo o que é comida é alimento. De fato, o termo “alimento” não é sempre 

utilizado nas populações estudadas. Em Goiás, se usa a expressão “mantimento”, 

designando o que existe em disponibilidade para o consumo, e “comida” para falar 

do mantimento preparado para a ingestão. No Pará, são usados os termos “comida”, 

“boia” e “boião” para designar o que se come... Já entre os migrantes de origem 

rural de Belo Horizonte, a expressão “alimento” é empregada de forma mais 

frequente, significando “tudo que serve para comer”. Do “alimento” se faz a 

“comida”, que constitui o alimento processado... Alimento e comida, portanto, ainda 

que o primeiro seja “o mesmo que a comida”, são categorias que expressam modos 

diversos de perceber a mesma coisa, em momentos diferentes (antes da 

preparação/depois da preparação). Em outras palavras, o processo culinário 

transforma “alimento” em “comida”. 

 

As distintas significações que o alimento e a comida apresentaram para os grupos 

estudados representam sistemas de percepção, dotado de coerência e lógicas próprias, 

podendo haver “equivalência de termos distintos em regiões diferentes ou o diferente 

significado do mesmo termo em regiões distintas” (WOORTMANN, 1978, p. 48). 

Depreende-se de sua análise que o que é considerado como alimento, ou não, se define pela 

relação com o corpo, no qual a categoria “alimento forte” deve compor a refeição e a comida 

de cada dia, estando condicionada a outras categorias como o trabalho, a condição fisiológica, 

ao lugar que se ocupa na estrutura social e doméstica. Considerando tais atributos, um dado 

alimento pode ser apropriado, ou não, para um indivíduo, para os quais se operam um modo 

de classificação binária: “forte/fraco”, “quente/frio” e “reimoso/descarregado ou manso”, 

oposições que expressam e se vinculam àquelas da natureza e da cultura. 

Assim, partindo, de um lado, da constatação da imprecisão conceitual dos termos 

comer, alimentar e nutrir no campo científico da alimentação e nutrição, e, de outro, de uma 

polifonia endêmica num contexto de hiperinformação sobre alimentação e nutrição, é que se 

definem as fronteiras das discussões que orientam este capítulo. 

Quanto a isso, argumento que a imprecisão terminológica no campo científico que 

atravessou os tempos – cujo marco temporal pode ser reconhecido quando da emergência de 

estudos sobre a composição dos alimentos – pousa atualmente num momento no qual os 

sujeitos são convocados à reflexividade das suas práticas cotidianas, onde a mediação do 
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conhecimento científico pelos diversos agentes e atores sociais passa a integrar seus distintos 

ethos culturais. 

No campo científico da alimentação e nutrição não se tem clareza do conteúdo 

substantivo que preenche os termos, informados pelos sentidos e significados do mundo 

cotidiano, embora haja certa tendência de sintonizá-los à luz de campos científicos que 

originariamente os problematizou.  

Para Canesqui (2007), o conhecimento produzido pelo campo científico sobre 

alimentação não “desfaz” representações e crenças sobre o ato de se alimentar. Em realidade, 

para esta autora, há certa convivência entre o conhecimento e as representações socioculturais 

sobre o alimentar, sem, contudo, anunciar a natureza dessa convivência. Arnaiz (2009), por 

sua vez, estudando a população espanhola, posiciona-se informando que a apropriação de 

recomendações científicas não tem vinculação direta com as formas de consumo realizadas 

por aquela população, o que significa dizer que não há correspondência entre o 

conhecimento/saber e a experiência/fazer no campo das práticas alimentares.  

Neste estudo, estamos argumentando que, de algum modo, com delimitações 

conceituais carentes de maior reflexão, os termos e práticas encontram-se mutuamente 

inoculados no espaço do mundo social, onde a alimentação e nutrição ganham concretude e 

ostentam seus sentidos. Por sua vez, a inoculação de sentidos dos termos que ocorre neste 

espaço social repousa num cenário de produção e circulação de informações e discursos sobre 

a alimentação e nutrição, convocando os sujeitos a reflexões cotidianas sobre suas práticas.  

Exemplo elucidativo de como se encontram esparsas as informações sobre 

alimentação e nutrição na contemporaneidade pode ser reconhecido na fala de Alba, que tem 

acesso domiciliar à internet e assiste ao programa televisivo Globo Repórter. Diz Alba: “... eu 

vejo no rótulo... nem sei onde aprendi, acho que na televisão, na internet, sei não, a gente 

aprende mesmo nem sei onde”.  

Entende-se ainda neste estudo que, no contexto contemporâneo, os sentidos do 

comer, alimentar e nutrir se embaraçam, se enredam, tornando suas fronteiras mais tênues que 

outrora. Como parte desse processo, a difusão de conhecimento científico sobre a relação dos 

alimentos no desenvolvimento de doenças pode ser vista como um fenômeno que se expressa 

não somente na constituição dessas relações, cunhada nas pesquisas científicas, mas que 

também vem tendo impacto sobre as práticas alimentares dos indivíduos e do discurso geral 

sobre alimentação e nutrição, dentro do qual os discursos científicos se situam.  
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4.2 CAMPO POLÍTICO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

No que se refere ao Estado, este figura, de um lado, como um dos principais 

incentivadores de pesquisas na área de alimentação e nutrição, através das agências públicas 

de fomento à pesquisa, mas, de outro, está na base da formulação de políticas e programas de 

saúde, nas quais se situam aquelas que têm como escopo a alimentação e nutrição.  

Na última década, o Ministério da Saúde e agências internacionais de saúde 

produziram três documentos-base que se constituem em referência de promoção de práticas 

alimentares saudáveis, no escopo de políticas mais amplas de promoção da saúde. Referem-se 

a estratégias combinadas que traçam diretrizes e responsabilidades com vistas a reduzir o 

impacto da alimentação não saudável na ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, as 

quais figuram em primeira posição no perfil de morbi-mortalidade tanto em países 

desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento.  

Em ordem cronológica de divulgação, o primeiro desses documentos foi a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) que entrou em vigor com a publicação da 

Portaria nº. 710 de 10 de junho de 1999. Esta se insere no âmbito da Política Nacional de 

Saúde, tendo a Segurança Alimentar e Nutricional como referência para sua discussão e 

aprovação. Dentre as diretrizes que orientam sua formulação está a promoção de práticas 

alimentares e estilos de vida saudáveis; entre as ações previstas nesta esfera, está a circulação 

de informações adequadas sobre alimentação, pautadas por consensos científicos, aliado ao 

disciplinamento da publicidade de alimentos, e ainda, o acompanhamento da comercialização 

de produtos anunciados como de fins profiláticos ou terapêuticos para resolução de problemas 

nutricionais. Chama atenção, no texto da PNAN, a destacada relevância das informações 

disponíveis à população, seja no âmbito dos serviços de saúde, seja no acompanhamento dos 

rótulos de produtos alimentícios, de modo a assegurar que as informações obedeçam a 

princípios considerados efetivamente saudáveis, do ponto de vista de uma consensualidade 

científica (BRASIL, 2000).  

Em seguida, no ano de 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) aprovaram documento em nível mundial, 

pactuado por 192 Estados-Membros, com a finalidade de orientar a formulação e 

implementação de estratégias com vistas a reduzir a morbi-mortalidade relacionada à 

alimentação inadequada e ao sedentarismo. Este documento, intitulado Estratégia Global 

para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, traçou seus objetivos 
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buscando reduzir os fatores de risco ao desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. Ao passo que ratifica a necessidade de fomento de pesquisas científicas na 

área, também encoraja a ampliação de conhecimentos a respeito da alimentação e da atividade 

física, tanto por parte da população quanto dos recursos humanos responsáveis pelas práticas 

de saúde no âmbito dos serviços. Chama atenção que, dentre os fatores de riscos mais 

relevantes considerados neste documento, estão a hipertensão arterial, hipercolesterolemia, 

pouca ingestão de frutas e hortaliças, excesso de peso ou obesidade, falta de atividade física e 

consumo de tabaco, enfatizando-se que cinco destes fatores estão relacionados à alimentação 

e à atividade física (OMS, 2004). 

Ainda como parte da PNAN, foi lançado em 2005 o Guia Alimentar para a 

População Brasileira, constituindo-se as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a 

população. O documento traz referências à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, 

à obesidade e às deficiências nutricionais e pretende ser um instrumento a favor das mudanças 

no padrão da alimentação dos brasileiros. As orientações presentes no Guia prestam-se a 

apoiar as práticas dos profissionais de saúde, trabalhadores no contexto das comunidades e 

das famílias. Postula mensagens tanto de promoção da saúde como de prevenção de doenças e 

deficiências nutricionais e reporta-se a alimentos e refeições que integram o cardápio das 

famílias brasileiras de diferentes camadas sociais.  

No corpo do seu texto, destaca que uma das dificuldades para adoção de práticas 

alimentares saudáveis relaciona-se à qualidade das informações disponíveis. Também faz 

referência ao papel do Estado no sentido de regular ou monitorar a propaganda abusiva de 

produtos alimentícios que, grande parte das vezes, mistifica ou supervaloriza determinados 

nutrientes presentes nos produtos como promotores de algum benefício isolado à saúde 

humana.  

A PNAN menciona também o referencial positivo das recomendações, ou seja, não 

pautando-se em discursos proibitivos e, sim, que realcem as vantagens da prática de uma 

alimentação saudável. Alude também ao emprego do alimento e não do nutriente nas 

recomendações, considerando ser aquele mais facilmente compreendido pela população de 

um modo geral. 

Por último, em setembro de 2005, o Ministério da Saúde definiu a Agenda de 

Compromissos pela Saúde, a qual está pautada em três eixos de ação, quais sejam: o Pacto em 

Defesa do Sistema Único de Saúde, o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. O 

segundo Pacto assume compromissos sanitários a serem conduzidos por todas as esferas do 

governo, no qual se insere a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), instituída pela 
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Portaria nº. 687, de 30 de março de 2006, a qual estabelece como uma das estratégias para sua 

implementação a “estruturação e fortalecimento das ações de promoção da saúde no Sistema 

Único de Saúde – SUS, privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil”, 

contando com a promoção de hábitos saudáveis de alimentação como uma das ações mais 

privilegiadas. A PNPS enfatiza que as ações devem extrapolar os limites dos serviços de 

saúde, inserindo-se nos territórios e espaços onde os sujeitos vivem e trabalham, de modo a 

ampliar as possibilidades de escolhas acertadas e saudáveis (BRASIL, 2006). 

Todos estes documentos combinados guardam em comum a centralidade da 

alimentação saudável como estratégia, seja de promoção de saúde, seja de redução de riscos à 

ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, com impacto nos custos em saúde. 

Ratifica-se, através destes documentos, o argumento de Czerasnia (2003), visto que tanto a 

promoção da saúde quanto a prevenção de doenças estão pautadas pelo mesmo discurso do 

risco a organizar ações.  

Chama atenção nestes documentos a preocupação com a veiculação e circulação de 

informações sobre práticas alimentares saudáveis estarem centradas em evidências e 

consensos científicos, pretendendo mitigar, dessa forma, dificuldades colocadas à população 

com uma sorte de informações conflitantes e inadequadas.  

Outra questão que merece atenção refere-se ao fato de esses documentos 

formentarem a corresponsabilidade de todas as esferas da sociedade, tanto do setor público 

como do produtivo, com vistas ao favorecimento de ambientes que encorajem ou 

predisponham os sujeitos a operarem escolhas saudáveis.  

Importa destacar que os documentos referendam o consumo de alimentos calóricos, 

com alto teor de gordura, açúcares e sal como os principais fatores de risco associados ao 

desevolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, informações estas que ocupam lugar 

nas narrativas das agentes ao fazerem referências ao consumo de alguns produtos que não 

alimentavam e que, portanto, deveriam ser evitados, situação que evidencia a publicização 

destas informações já integrando o senso comum de conhecimentos sobre alimentação 

saudável.  

É possível também notar nos documentos citados indicações sugerindo que práticas 

de saúde e orientações/recomendações no âmbito dos serviços adotem referenciais positivos e 

sejam aderentes ou sensíveis aos contextos socioculturais e cotidianos dos sujeitos, e assim, 

mais passíveis de êxitos, preocupação igualmente sustentada pelo adensamento da discussão 

no campo científico da alimentação e nutrição. Destarte, Silva e colaboradores (2010) 

assinalam o maior investimento e ampliação de estudos, na última década, no campo da 
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alimentação e cultura. Para essas autoras, tal incremento revela que passam a figurar na ordem 

do dia deste campo não somente investimentos relativos aos riscos associados ao consumo de 

alimentos, mas também aqueles que incursionam sobre questões que avançam na 

cotidianidade dos sujeitos, mobilizando-os nas suas práticas alimentares, indicando, dessa 

forma, a relevância de pesquisas multidirecionadas e que compreendam o fenômeno na sua 

característica complexidade.  

Nesta direção, as diretrizes que sustentam o Guia Alimentar para a População 

Brasileira utilizam o aporte tanto do referencial científico quanto cultural. Do ponto de vista 

discursivo ou das recomendações tais referenciais – científico e cultural –, podem parecer 

amigáveis e pouco conflitivo, contudo, na dimensão das experiências e das práticas cotidianas 

alimentares, a adoção de um pode ser elisivo do outro. Os documentos discorrem sobre tais 

referenciais conjuntamente sem anunciar as claras tensões que os circundam. Pode-se notar 

que os profissionais de saúde também os empregam como padrão discursivo. Todavia, no 

âmbito das práticas de saúde, o ponto de vista que orienta suas ações pauta-se no 

entendimento que questões culturais se contituem como fatores limitantes à consecução de 

suas recomendações. Ou ainda, é comumente notável a referência à dimensão cultural de a 

alimentação apresentar circunscrita a noção de “fatores” a serem considerados quando das 

recomendações, marginalizando a natureza irredutível desta dimensão.  

Por fim, os documentos citados explicitam as funções que desempenha a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no acompanhamento e regulação das indústrias 

alimentícias que agregam aos seus produtos alegações de saúde, que dizem respeito às 

relações entre substâncias alimentares e doenças ou condições de saúde. A ANVISA tem o 

papel regulatório do teor que pode ser publicizado e, para tanto, conta com legislação 

específica para o controle das informações que alegam a saúde
9
. Tais alegações, como dito 

noutra passagem, devem estar ancoradas em consensos científicos amplamente veiculados e 

ainda contam com algumas limitações ao uso de expressões, sobretudo aquelas que remetem à 

redução de danos, prevenção de doenças associadas ao consumo do produto ou de um 

nutriente específico do mesmo. Em que pese o processo de regulação e acompanhamento da 

ANVISA sobre os rótulos de produtos alimentícios, a veiculação de informações desta 

natureza ecoam por diversas outras fontes e agentes na sociedade.  

Pode-se notar na análise desses documentos que o conceito de risco ocupa espaço 

privilegiado, desde que seu uso se revela significativo ao servir de fundamento operacional na 

                                                 
9
 As resoluções que tratam dos alimentos com alegações de propriedades funcionais e ou de saúde no rótulo são 

as de n
os

. 18 e 19, de 30 de abril de 1999.  
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formulação e implementação de ações, programas e políticas do campo. O conceito de risco é 

especialmente fecundo na agenda de programas e políticas de prevenção de doenças, uma vez 

que estruturam as suas pautas tendo como substrato o acúmulo de evidências científicas, 

fundamentadas no desenvolvimento de estudos epidemiológicos sobre fatores de riscos 

associados à ocorrência de doenças.  

Por outro lado, tratando-se de documentos que fundamentam seu discurso, a 

princípio, na noção de promoção da saúde, há certa expectativa de imagens mais afirmativas 

da saúde do que aquelas vinculadas à doença. O paradigma promocional é herdeiro do 

informe Lalonde, que ampliou o conceito de promoção da saúde para além da perspectiva 

preventiva centrada nos serviços de saúde, ao anunciar que os principais problemas desse tipo 

precediam das esferas da biologia humana, do meio ambiente e do estilo de vida. A Carta de 

Ottawa, em 1986, decorrente da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ratifica 

este entendimento, e Conferências posteriores sublinham tal perspectiva
10

 (BUSS, 2003).  

Portanto, seria possível supor que as bases que estruturam as políticas, programas e 

ações de saúde estivessem pautados por imagens afirmativas de saúde, talvez não associadas 

ao risco. Contudo, concordamos com Czerasnia (2003), quando assume que determinados 

termos no campo da saúde apresentam sentidos sinônimos, ainda que celebrem status 

paradigmáticos diferenciados, a exemplo das ações de promoção e prevenção. Para esta 

autora, não há uma clara distinção entre as estratégias e os discursos de promoção da saúde e 

das práticas preventivas tradicionais, uma vez que ambos apresentam os mesmos conceitos 

hegemônicos e ordenadores do campo da saúde – o risco, a doença, a transmissão –, 

aparelhados que estão pela mesma racionalidade científica. Corroborando esta visão, Buss 

(2003) compreende que, em termos conceituais, existe uma diferenciação interna mais precisa 

entre os dois enfoques do que as práticas e padrões de intervenções conseguem realizar.  

Isto tudo parece indicar que discursos e efeitos sobre práticas preventivas e 

promocionais estão intoxicados pelo conceito de risco, mesmo que certa gradação do seu uso 

possa ser notada. Desse modo, os discursos de promoção da saúde estão prenhes de sentidos 

de risco.  

Em paralelo à promoção da saúde, tendo as instituições de saúde formais como 

principais agentes de formulação e veiculação desses discursos, acompanha-se também, talvez 

                                                 
10

 II Conferência Internacional de sobre Promoção da Saúde em Adelaide apresentou como tema central 

“Políticas Públicas Saudáveis”, enfatizando a intersetorialidade das políticas sociais e econômicas; a III 

Conferência em Sundsval focalizou a temática na criação de ambientes favoráveis à saúde, com nítida 

compreensão da relação do ambiente e saúde; a IV Conferência, em Jakarta, enfatizou determinantes 

transnacionais impactando globalmente na saúde humana.  
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como efeito desses próprios discursos, a profusão de conhecimentos e produção de 

tecnologias a serviço da saúde e do seu mercado, o que Sfez (1996, p. 68) alcunhou de “moral 

sanitária politicamente correta”. Neste cenário, produz-se uma utopia da saúde perfeita, 

através da qual se produzem práticas homogeneizadoras para o alcance da mesma, 

indistintamente entre diferentes culturas, por meio da circulação de informações sobre a saúde 

nos meios de comunicação. 

Ou ainda, como alega Caponi (2003), a saúde perfeita em lugar de uma utopia 

representa nos tempos de hoje uma possibilidade no horizonte. Interessa destacar nos distintos 

cenários analíticos, seja no campo da promoção da saúde, da prevenção de doenças ou da 

chamada “moral sanitária politicamente correta”, o uso corrente do risco como modulador de 

práticas da vida, este também emprenhando as noções de práticas alimentares saudáveis.  

 

 

4.3 O MERCADO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

4.3.1 A Mídia 

 

 

A compreensão da mídia enquanto veiculadora de informações sobre alimentação e 

nutrição dá-se por duas vias simultâneas. Ela tanto exibe programas que pautam o tema da 

alimentação e nutrição quanto se constitui como principal canal de divulgação das peças 

publicitárias de produtos alimentícios, que agregam ao seu apelo comercial alegações de 

saúde, ou ainda, símbolos conexos ao mercado do saudável.  

Arnaiz (2002), no seu estudo sobre mudanças e permanências na cultura alimentar da 

Espanha, dedica um capítulo para análise do papel da publicidade dos alimentos neste 

processo. Realiza um diálogo profícuo e denso com teóricos do campo e um levantamento de 

estudos empíricos sobre esta temática. Dessa forma, aportaremos aqui algumas questões que 

nos pareceram mais oportunas para fins de discussão.  

Arnaiz (2002) afirma que, aliado à multiplicidade de canais de veiculação de 

informação sobre alimentação e nutrição, ocorre também um paralelismo de mensagens 

alimentares baseadas em argumentos discursivos de natureza gastronômica, médico-

nutricional e estética – estes mais predominantes –, dentre outros. Para esta autora, as 

mensagens publicitárias são forjadas com imagens culturais envolventes e com proposições 
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materiais e simbólicas para fins de interesses próprios, cujo objetivo é mais persuasivo que 

informativo. Contudo, a autora relativiza a suposta relação de causa e efeito entre os anúncios 

publicitários e mudanças no comportamento alimentar dos indivíduos, partindo da 

multiplicidade de critérios que influenciam as decisões alimentares, dentre os quais se insere o 

discurso envolvente ou persuasivo da publicidade.  

A autora também nos possibilita olhar a publicidade dos alimentos a partir de dois 

prismas – da prática e do discurso. A publicidade se constitui como prática na medida em que 

é uma ferramenta que intenciona tornar público os produtos da indústria alimentícia. No que 

se refere ao discurso, afirma que, empregando estratégias discursivas e imagéticas, exorbitam 

as características objetivas do produto, anunciando também uma ideologia sobre seu uso e 

benefícios. É corrente no lugar de explicitar as informações objetivas explorar elementos 

“ornamentais” que reúnem status e valor simbólico aos produtos. Para tanto, aplica um 

repertório de discursos originários de várias denominações – científico, estético, didático, 

tradicional, coloquial –, associado ao uso de múltiplos códigos – linguísticos, sonoros e 

imagéticos.  

Arnaiz (2002) faz referência ao estudo de Chârmet (1976), no contexto francês, para 

descrever quais os principais temas utilizados na publicidade alimentar. Exploraremos aqueles 

tópicos que consideramos mais empregados no nosso contexto, de modo que faremos alusão à 

sua aplicação no Brasil:  

 Tradição: tema muito presente, em escala crescente desde a década de 70. 

Fazemos um parêntese para considerar que a temática da tradição é no nosso 

contexto bastante utilizado nas peças publicitárias dos produtos 

industrializados, tal como o Miojo, que será discutido em capítulo seguinte. 

 Saúde: refere que houve uma regressão nos últimos anos, em função da 

autodisciplina dos publicitários e do controle imposto pelos consumidores. A 

regulação francesa parece ser mais efetiva. No Brasil, talvez em função da 

ausência de mecanismos regulatórios, a alusão ao tema da saúde não parece ter 

seguido a mesma regressão.  

 Serviços: pautando-se na facilidade e rapidez do emprego dos produtos que já 

os incorporam. Chârmet (1976, apud ARNAIZ, 2002) aponta no seu estudo 

que as mulheres têm cada vez menos se culpabilizado pela utilização dos 

mesmos. Este argumento é muito empregado no nosso contexto, sendo 

interessante notar que frequentemente se alia a esta temática os recursos 
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simbólicos associados à tradição. Portanto, pode haver combinação de 

temáticas e argumentos nas peças publicitárias.  

 Gastronomia: a utilização deste tema é menos estável que os demais. No Brasil 

também parece menos frequente.  

 Natureza: apresenta-se mais estável no contexto francês, e não nos parece 

muito frequente no Brasil.  

 Festa e prazer: tema que sofreu redução nos últimos anos. No Brasil, em 

especial, o prazer tem sido um recurso temático que podemos considerar 

coadjuvante, pois que frequentemente está associado a algum outro tema, tal 

como o da saúde, apregoando uma representação de que se é possível ter saúde 

sem abdicar do prazer, tal como destacado na análise de Santos (2010) sobre 

sites de emagrecimento. 

Arnaiz (2002) expõe posicionamentos contrastantes de teóricos sobre a publicidade. 

Para alguns, ela não reflete a realidade social, senão o seu imaginário, ao passo que, para 

outros, dentre eles Chârmet e Barthes, a publicidade espelha a complexidade sociocultural da 

alimentação, através das significações e reclames que são veiculados nos anúncios. Por fim, a 

autora se posiciona afirmando que anúncios simultaneamente “validam e refletem 

comportamentos alimentares. E por isso mesmo, trabalhando com representações e modelos, 

se cercam do real, principalmente se nutre do real” (ARNAIZ, 2002, p. 286, tradução livre), 

posto que a publicidade reflete os modelos de referência e legitima discursos, veiculando as 

imagens culturais (ARNAIZ, 1996). 

Nesta direção, do real nutrindo a formulação de pautas publicitárias e midiáticas, 

Sant’Anna (2003) afirma que há um crescente interesse por parte da população de 

informações sobre a alimentação e nutrição, buscando conhecer o “significado médico” dos 

alimentos, ressaltando a valorização dos seus aspectos nutricionais e desdobramentos no 

corpo e na saúde.  

Assim também pontuam Benetti e Hagen (2008), ao analisarem a veiculação 

jornalística do comer e da cozinha nas revistas semanais. Para estes autores, tanto um quanto 

outro tema em questão representa focos importantes de pauta neste espaço, desde que 

corroboram o entendimento que o discurso jornalístico compromete-se com o que se enuncia 

como mais contemporâneo, assim que o comer e o cozinhar têm representado fontes 

discursivas eloquentes na contemporaneidade, representados em média por 63% de textos nas 

revistas semanais do ano de 2008.  
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Por seu turno, têm integrado o repertório das programações das redes de televisão 

programas específicos relacionados aos alimentos, com destaque nos nutrientes, suas funções 

e fontes, ou ainda, aqueles que, se referindo à saúde ou alguma doença específica, trazem 

informações sobre alimentos relativos ao tema em questão
11

. Fato é que leituras científicas 

estão cada vez mais familiares pela frequência e intensidade com que aparecem na grande 

mídia de massa.  

Segundo Azevedo (2008), os especialistas têm sido presença corrente na grande 

mídia, fornecendo informações sobre fatores benéficos ou maléficos à saúde, indicando que as 

recomendações médico-nutricionais ultrapassaram as fronteiras dos consultórios, 

ambulatórios e serviços de saúde, ganhando audiência nacional nestes espaços midiáticos
12

. 

Da mesma forma, os resultados de pesquisas científicas passaram a compor, com muita 

recorrência, as pautas de noticiários de TV, as quais podem advir de pesquisas sem maior 

legitimidade do ponto de vista científico ou que são publicadas em revistas com rigor 

metodológico e analítico mais baixo.  

Soma-se a esta questão o fato de que a produção de conteúdos midiáticos apresenta 

uma dada racionalidade, na qual a sua concepção é orientada pela idéia que deve suscitar o 

interesse do grande público. Esta racionalidade então se desdobra em informações de caráter 

alarmista ou duvidoso, no que tange à fidedignidade dos resultados apontados pela pesquisa.  

Do ponto de vista do efeito discursivo das peças publicitárias nas práticas 

alimentares, Rossi e equipe (2010), em revisão sistemática sobre a influência da televisão no 

consumo alimentar e obesidade entre crianças e adolescentes, concluem a constância em 

frente à TV como um fator favorável ao desenvolvimento de hábitos alimentares não 

saudáveis. Já Almeida e col. (2002) observaram que, dentre os anúncios publicitários, os 

produtos alimentícios apresentam a maior frequência de veiculação nas propagandas, 

sobretudo aqueles dirigidos ao público infantil.  

                                                 
11

 Exemplo de um programa de televisão semanal com temas gerais, que trouxe na sua programação tópicos 

específicos ou relacionados à alimentação. Ao todo foram 12 programas no ano de 2009, o que significa ao 

menos um programa mensal dedicado especificamente ao tema da saúde ou da alimentação. Ressalta-se que 

programas cujo tema é a saúde costumam trazer recomendações ou indicações relacionadas à alimentação. 

Descrevem-se a seguir meses e temas dos programas. Fevereiro de 2009 (Medicina das especiarias), abril de 

2009 (Segredos da longevidade), abril de 2009 (Medicina das emoções), maio de 2009 (Como cuidar da 

memória), maio de 2009 (França: em busca da comida perdida), junho de 2009 (Sabores da Amazônia), julho de 

2009 (O poder dos grãos na alimentação), agosto de 2009 (Mitos e verdades sobre o café), agosto de 2009 

(Brasileiros na balança), setembro de 2009 (Caminhos da Comida), outubro de 2009 (Farmácia da Terra), 

dezembro de 2009 (Japão: Segredos da Longevidade). 

  
12

 Atração na programação matutina de uma das maiores redes de televisão do país, intitulado de “Bem Estar”. O 

programa com veiculção diária aborda temas sobre saúde, dietas, fitness e as novidades da ciência para cada uma 

dessas áreas, contando com a presença de especialistas para tirar dúvidas do público.  

 

http://g1.globo.com/globoreporter/0,,LS0-16627-73759,00.html
http://g1.globo.com/globoreporter/0,,LS0-16627-74013,00.html
http://g1.globo.com/globoreporter/0,,LS0-16627-77633,00.html
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Analisando os grupos de alimentos veiculados, foi possível observar que havia uma 

inversão da pirâmide alimentar considerada ideal, ou seja, os grupos de alimentos 

considerados menos saudáveis eram aqueles mais veiculados. As estratégias de marketing 

utilizadas pelas indústrias alimentícias frequentemente agregam o discurso científico, 

associando determinadas propriedades aos seus produtos, como também tentam sensibilizar 

não somente as crianças, mas também o papel dos seus cuidadores, veiculando nas suas peças 

publicitárias o consumo daqueles produtos como o cuidado adequado (AMORIM, 2005; 

JACKSON et al., 2004). Fazem uso também de imagens de um determinado estilo de vida 

saudável, relacionando o produto alimentício com alegação de alimento natural, tradicional, 

ou mesmo de algum efeito benéfico para a saúde.  

Chaud e Marchioni (2004) destacam que as referências de alegações de saúde que as 

peças publicitárias fazem costumam não ser exclusivas dos seus produtos. Outra estratégia das 

campanhas publicitárias é utilizar a figura de uma personalidade artística veiculando 

informação sobre o produto com alegações de saúde, em que a credibilidade do discurso está 

pautada não necessariamente na veracidade da informação ou validade científica, mas na 

imagem pública desta dada personalidade.  

 

 

4.3.2 A Indústria de Alimentos 

 

 

As indústrias alimentícias, por sua vez, têm interesse de agregar aos seus produtos 

símbolos da alimentação saudável e, na maioria das vezes, fazem isso apoiadas nos resultados 

das pesquisas científicas. Muito frequentemente observa-se, para além do financiamento de 

pesquisas, o apoio e patrocínio de eventos científicos do campo da nutrição, pediatria, 

cardiologia, obesidade, dentre outros, que buscam agregar legitimidade a partir do campo 

científico, bem como ampliar mercado
13

. Nesse sentido, por exemplo, chama atenção o 

recente crescimento de uma área de atuação do nutricionista, que é a do marketing em 

alimentação e nutrição. 

No campo da alimentação, acompanha-se o crescimento de um mercado em franca 

expansão, que podemos denominar de mercado do saudável, com vários produtos colocados a 

                                                 
13

 A principal estratégia de ampliação do mercado das indústrias tem sido o investimento em publicidade que, 

segundo Arnaiz (1997), nos últimos anos tem sido responsável pela maior mobilização de recursos dentre as 

atividades econômicas nas sociedades industrializadas.  
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serviço de distintos interesses. Os mais antigos desses referem-se àqueles substitutivos, 

isentos ou subtraídos de carboidratos simples; são eles os adoçantes, os produtos diet e os 

light. Outros produtos que vêm avolumando o cardápio do mercado do saudável são aqueles 

rotulados de funcionais, orgânicos, complementos nutricionais, naturais, e ainda os que fazem 

alusão à saúde. Todos eles contam com legislação específica no âmbito da agência reguladora 

(ANVISA). Fato é que tais produtos utilizam nos seus rótulos e nas peças publicitárias o valor 

agregado do saudável.  

Monteiro (2010), ao fazer uma análise da mudança no perfil alimentar do brasileiro, 

acompanhada do incremento da obesidade, teceu considerações sobre as campanhas 

publicitárias dos produtos “ultraprocessados”. Para o pesquisador, as campanhas se 

empenham em alargar, por diversas vias, a aceitabilidade dos produtos, anunciando 

predicações relativas à palatabilidade, conveniência, dentre outras. Monteiro (2010) credita à 

ausência de regulação do marketing desses produtos a ampliação de veiculações em distintos 

ambientes e sítios e, ainda, o uso não responsável de informações científicas como forma de 

arregimentar seus consumidores
14

.  

O uso das informações científicas, sem dúvida, é uma questão de muitas tensões 

neste campo. Cada setor parece buscar formas e estratégias de apropriação e de legitimidade 

do seu emprego. Por outro lado, a própria informação científica encontra-se também nebulosa, 

considerando múltiplos interesses que estão em jogo no campo. Guivant (1998), apoiada em 

Giddens e Beck, afirma que noções e estimação de riscos elaboradas cientificamente guardam 

em si valores sociais, culturais, políticos e econômicos, envolvendo interesses diversos e 

conflitantes de todos os atores e agentes sociais do campo em questão.  

Desse modo, sob os peritos e campo científico pesa esta sorte de julgamentos e 

valores que mobilizam os agentes no campo da alimentação e nutrição. Sobre este aspecto, 

podemos citar Pollan (2008), ao referir-se a questões relacionadas aos riscos associados à 

gordura no desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis. Segundo o 

autor, a Comissão Superior do Senado dos EUA para Nutrição e Necessidades Humanas 

organizou um documento contendo recomendações alimentares que foram orientadas pela 

hipótese de que a gordura presente nas carnes e laticínios e derivados estavam associadas ao 

desenvolvimento das doenças da modernidade, contudo, este documento teve que ser 

                                                 
14

 Destaca-se ainda que, no Brasil, não contamos com uma resolução específica da Anvisa que regule a 

publicidade de produtos processados, pois as resoluções em vigor dizem respeito à rotulação dos alimentos. 

Portanto, a regulação de marketing associado aos produtos alimentícios ainda está à sombra do Estado. Monteiro 

(2010) informa que a resolução 24 da Anvisa, que teria por objetivo esta regulação, foi suspensa por liminar da 

Justiça Federal, solicitada pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação. 
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reformulado por conta de lobbies de indústrias de carne e laticínios que não aprovaram seu 

conteúdo. Substituiu-se a recomendação “reduza o consumo de carne” por “escolha carnes 

que reduzam o consumo de gorduras saturadas”. 

Assim, podemos considerar que as indústrias têm interesse em conhecer e acompanhar os 

resultados de pesquisas científicas relacionadas aos alimentos. Com estas informações podem 

garantir desfechos comerciais favoráveis, readequar seus produtos, produzir novos gêneros 

que agreguem os resultados das associações indicadas, ou ainda promover reformulações sem 

atrelar o risco que, por ventura, esteja associado ao produto que comercializa. Outra estratégia 

das indústrias alimentares é colocar à disposição no mercado produtos e marcas diferenciadas 

que possam ser adquiridas por distintas camadas sociais (JACKSON et al., 2004).  

Nesta direção, Arnaiz (2009) discute que o mercado tem ampliado seus produtos e 

serviços para fins de promover o autocuidado da população em relação ao corpo. Considera 

que a apropriação do conhecimento científico por parte da população é uma das bases através 

das quais se sustenta a produção do mercado saudável, razão pela qual este mercado se utiliza 

do discurso dos experts do campo científico para sua expansão, ao passo que resulta de difícil 

distinção interesses que são da ordem da lucratividade ou da saúde e qualidade de vida.  
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5 SENTIDOS ATRIBUÍDOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 
 

“Palavras que normalmente se rejeitam, eu caso, eu 

himeneio.” 

Manoel de Barros 

 

 

5.1 AS SOMBRAS DOS RISCOS NAS PRÁTICAS DE CUIDADO ALIMENTAR 

 

 

Aceitando a provocação de Czeresnia (2003), quando reflete sobre o conceito de 

risco, analogamente trata-se aqui de refletir sobre os termos e práticas relacionadas ao campo 

da alimentação e nutrição na modernidade tardia, buscando respostas sobre os valores 

produzidos através das representações formadas a partir dos conceitos e conhecimentos 

científicos. Importa questionar: quais significados são gerados socialmente ao se estabelecer 

determinados hábitos e comportamentos relacionados à alimentação e nutrição como riscos de 

agravos à saúde?  

Em realidade, questionamentos dessa natureza justificam-se porque estamos tratando 

do campo da alimentação e nutrição, que é constitucionalmente inundado por termos e 

práticas do campo da saúde e de conceitos que nele são produzidos. Entendemos que é este 

conjunto de informações que têm operado mudanças no modo como as pessoas experimentam 

e significam o comer, o alimentar e o nutrir.  

Analisemos algumas das narrativas apreendidas no trabalho de campo que sinalizam 

para a presença do conhecimento científico ressignificando as experiências de cuidar no 

cotidiano, que por sua vez extrapola o cuidado alimentar, presentificando-se em todas as 

dimensões do cuidar.  

 

Na minha infância, minha mãe me dava tudo, não mata não. Hoje a 

gente não faz mais isso, tem coisa mais avançada. Antigamente, tinha 

uma diarreia, não sabia o que era infecção, e dava um chá e levava 

dias com aquilo, pensava que era normal. Hoje a gente sabe que tem 

infecção e sabe que não pode dar coisa pesada, dar gordura. Porque 

hoje o conhecimento já tá mais espalhado, tem mais informação. (D. 

Sonia) 

 

D. Sonia (matriarca do grupo doméstico de Luana) oferece-nos duas expressões que 

fazem referência à temporalidade, de tempos de destradicionalização. Ao se referir ao tempo 

de sua mãe para resolução de problemas de saúde, acionando o uso de chás, recurso tão 
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recorrente em tempos idos, faz uma clara distinção de natureza terminológica entre uma 

diarreia persistente do passado e uma infecção em tempos colonizados pelo conhecimento 

científico. O significado que se atribui às experiências de adoecimento são também produtos 

de seu tempo, guardam cumplicidade com valores sociais e culturais presentes neste tempo, 

no qual o conhecimento científico parece compor, de modo mais contundente que outrora, 

este arsenal de valores através dos quais os sujeitos dão sentidos às suas experiências. O 

normal do passado resulta, como afirma Canguilhem (1995), de expressões coletivas 

compartilhadas histórica e socialmente.  

Faz-se necessário abrir um parêntese com referência à utilização de chás. Não se 

quer dizer que o seu uso seja menos habitual que em tempos de gerações anteriores. Foi 

possível observar que se lança mão desse alimento também com regular frequência, todavia, 

quem comumente guarda o conhecimento sobre propriedades e seus fins terapêuticos são as 

agentes de gerações mais antigas. Nesse sentido, é possível perceber que são elas as pessoas 

acionadas quando há problemas de saúde. Conforme Menéndez (1992), são as mulheres as 

primeiras agentes de saúde e o espaço doméstico a primeira esfera de atenção à saúde. 

Apoiamo-nos também em Giddens (2007) para afirmar que, no domínio familiar, dentre 

outras esferas da vida, práticas tradicionais permanecem mais resistentes que em outras 

partes, fornecendo uma espécie de estrutura para ação no cotidiano. Todavia, tal como este 

autor também defende, toda tradição se orienta pela repetição e, em alguma medida, a 

preservação de seus ritos e conteúdos de verdade permanecem no domínio de um dado 

guardião, neste caso, as agentes de gerações precedentes são requeridas para trazer à tona o 

dado conhecimento, conforme também observado no estudo de Dias (1991).  

 

Por exemplo, quando ele fica doente eu falo primeiro com minha mãe, 

a primeira pessoa que eu vou recorrer é ela, porque ela já passou por 

essa experiência, a gente aqui é assim. Minha mãe faz direto xarope 

caseiro... eu não sei fazer não, mas eu peço para ela fazer. (Letícia) 

 

Hoje em dia a medicina tá avançada, mas de primeira a médica da 

minha casa era eu mesma. Porque as plantas têm todas as 

propriedades mesmo, só tem que conhecer, aqui as meninas me 

pergunta que tá sentindo uma coisa ou outra o que faz. (D. Laura) 

 

Num diálogo entre duas gerações da mesma família, podemos perceber o embate de 

posicionamentos sobre a alimentação do presente e do passado, espelhando muitas das 

expressões que marcam a modernidade tardia. Trata-se de um diálogo entre a mãe, D. Laura, 

de 55 anos, e sua filha Angélica, de 24 anos de idade. Inicialmente, diz D. Laura: 
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A alimentação mudou no tempo, por exemplo, antigamente quando eu 

fui criada na minha casa não tinha uma geladeira, hoje em dia as 

coisas já são geladas. A verdura o coentro você plantava para comer. 

Hoje não, você compra que vem não sei de onde, já vem com não sei 

quanto de remédio, já nasceu com remédio, já vem de uma estufa, pra 

chegar até a gente já passou por um não sei quanto processos. A 

carne da mesma forma. Antigamente, aqui mesmo onde a gente 

morava, matava o porco e pegava na hora, ou então ia para São 

Joaquim e comprava carne fresca, eu tenho saudade, não gosto dessa 

tecnologia que se formou, antes tinha mais saúde, era mais nutritiva, 

hoje em dia tem Danoninho, e antes todo muito vivia mais, hoje em 

dia tem colesterol alto, diabetes, é a mudança da alimentação. Minha 

mãe mesmo tem 79 anos, e não tem nada. Hoje a alimentação é tudo 

tecnológica. 

 

Angélica se contrapõe à mãe, dizendo: 

 

Antes, não tinha variedade, tinha que acordar de madrugada para 

pegar o peixe, hoje tem várias coisas na geladeira, tem uma galinha 

na geladeira, tem uma calabresa, uma carne de sertão. 

 

O diálogo continua, com D. Laura:  

 

Vocês acham que é mais difícil porque nasceram nesse tempo de hoje. 

 

A filha, por sua vez, assevera: 

 

Minha mãe, as crianças nem brincavam, porque tinha que ajudar os 

pais. As crianças tinham que trabalhar. 

 

D. Laura responde: 

 

Eu tive infância sim, brincava de roda, de melancia, de amarelinha, 

de tudo que é brincadeira de criança mesmo, não é essa coisa 

tecnológica de hoje, de videogame, de computador. 

 

E, por fim, Angélica completa:  

 

Hoje é tudo igual, se resume tudo igual. Ela tem essa opinião porque 

ela vem de antes, não tem possibilidade de voltar como era antes, hoje 

fica com tudo na mesma opção. É falta de opção mesmo, não tem 

possibilidade de fazer como era antes, porque não tem mais 

dificuldade de antes. Por exemplo, a galinha matava, tinha que fazer 

na lenha, hoje você pode assar, fritar, cozinhar. O peixe já vem 

tratado, então antigamente tinha mais trabalho.  
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Entram aqui em cena diferentes noções de risco, um diálogo que expressa também 

um dos desdobramentos da industrialização discutidos por Poulain (2004), resultando na 

separação crescente entre o alimento e a natureza.  

D. Maria faz referência à alimentação de hoje, apresentando como contraponto à do 

seu tempo, entendida esta como mais saudável e nutritiva. O principal elemento a configurar 

uma alimentação menos saudável, na sua perspectiva, é a tecnologia, a qual, no seu relato, 

pode ser identificada agregando riscos em todo percurso do sistema alimentar, pois que mais 

distante da natureza. No passado, a dificuldade de se adquirir o alimento contrapõe-se, 

desfavoravelmente, à variedade de opções que se apresentam hoje no mercado, na perspectiva 

de Angélica. O risco que D. Laura evoca no seu enunciado é um dos tempos da modernidade 

tardia, um risco que não parece reconhecer como sendo do seu tempo; trata-se de um risco 

fabricado na perspectiva de Giddens (2007), produto do impacto do conhecimento gerado 

sobre o mundo. Diferente do risco que Angélica sinaliza como do tempo de sua mãe, que é o 

da escassez, da não provisão, da dificuldade de abastecimento alimentar.  

É esta uma referência a distintas temporalidades que anunciam diferentes noções de 

risco e, em alguma medida, cada relato parece também revelar certo apego, numa espécie de 

justificação do seu tempo. Montanari (2008) afirma que foi justamente a noção de risco que 

mobilizou historicamente as diferentes técnicas para conservação dos alimentos
15

; ou seja, foi 

o risco da fome ou da previsão de tempos de necessidades e penúrias que conduziu ao 

desenvolvimento de técnicas tradicionais de conservação, inicialmente utilizadas no âmbito 

doméstico, como uso do calor, da argila, ou do sal, dentre outras e, posteriormente, processos 

mecanizados no ápice da industrialização com as modernas técnicas de conservação de 

alimentos.  

Neste encontro de gerações, o que parece ocorrer é o entendimento, de um lado, do 

risco do consumo de alimentos que estão “contaminados” pela tecnologia, e, de outro, houve a 

atenuação de um determinado tipo de risco que a variedade de opções de alimentos que 

outrora não se dispunha possibilitou. Para D. Laura, a variedade de alimentos vem 

acompanhada também dos riscos que uma alimentação “tecnológica” incorpora, fruto da 

presença de aditivos, agrotóxicos, etc. Isto significa dizer que as “mudanças da alimentação” 

têm implicado em processos de morbidade e mortalidades constitutivos dos nossos dias, 

refletido na transição epidemiológica, com o advento das doenças ditas da modernidade.  

                                                 
15

 Ainda Montanari (2008) faz referência à Girolano Sineri, que disse: “a conserva é ansiedade em estado puro, 

ou ainda uma aposta no futuro, sem a qual não faria sentido algum o seu emprego e desenvolvimento.” 
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Esta significação negativa dos produtos industrializados, por parte, sobretudo, 

daquelas que são responsáveis pela alimentação no âmbito doméstico, foi também 

reconhecida por Arnaiz (1997) em estudo realizado na Espanha e outros estudiosos por ela 

referenciados, o que parece denotar um sentimento que ultrapassa algumas fronteiras. Importa 

destacar que a autora faz referência também a determinados fatores considerados positivos do 

processo de expansão da industrialização de alimentos, coincidentes também com aqueles 

aludidos na narrativa acima.  

Os aditivos e conservantes parecem povoar de modo mais notório a representação do 

risco associado ao comer. Arnaiz (1997) discute que a contradição no sistema alimentar 

provocado pela abundância e negação – temeridade a ela associada, em função dos riscos 

incorporados nos processos da agroindústria alimentar –, tem sido explicada por duas vias 

principais. Uma delas advoga que a negação traduz o mecanismo de racionalidade humana, 

uma resposta à abundância; a outra via compreende a negação como expressiva da 

insegurança provocada por processos anômicos indicativos do mundo de hoje. Por esta via, a 

autora faz referência a Fischler (1995), para quem as escolhas alimentares estão cada vez mais 

conflituosas, pois que arroladas numa crise de códigos e valores culturais que atuam nas 

decisões dos sujeitos.  

Por seu turno, o imbrincamento das noções de risco parece alterar as compreensões 

do comer em algumas narrativas. Diz Luana, mãe de Emilia, de sete anos de idade:  

 

O nosso corpo precisa da alimentação, porque se não se alimentar 

não vive. Tanto que tem todo tipo de alimentação, porque tem 

alimentação que é mais rica e aquela que não é, aí tem que repor 

[rica em quê?], rica na nutrição mesmo. Tem alimento que não traz 

benefício nenhum para saúde, só é porcaria, esses biscoitinho, 

salgadinho mesmo, Miojo então, nem se fala! O que é que tem nisso? 

Nada! Para mim não alimenta nada, mata fome, a vontade dos 

meninos que adoram, mas não alimenta. Não pode comer só porque 

tá com fome não, sabe? Tem muita porcaria que não serve pra nada 

hoje... antigamente, no tempo de minha mãe mesmo, a alimentação 

era mais saudável, acho que as pessoas comiam sem aquela 

preocupação, porque era tudo mais saudável, era tudo natural, hoje 

mais não, a gente tem que pensar o que vai comer, o que vai dar pra 

comer pras crianças, porque pode fazer mal. 

 

Luana fornece na sua narrativa importantes signos que representam a modernidade 

tardia, tal como discutida por Giddens, e ainda as discussões presentes nos trabalhos de 

Santos (2008), Azevedo (2008) e Sant’Anna (2003), conforme anunciado anteriormente. O 

tempo de hoje, diferente daquele vivido por sua mãe, apresenta uma pluralidade de alimentos 
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que são “porcarias”, que conferem risco à saúde e estão intimamente incorporados ao 

alimento, em referência ao predomínio do consumo de alimentos industrializados 

(FISCHLER, 2001, apud SANTOS, 2008), considerados menos naturais, menos saudáveis. 

São questões que alocam a necessidade de reflexão sobre o que comer, sendo que, nesta 

dimensão, é preciso repousar também o conhecimento daquilo que se come, do conteúdo que 

se ingere, tendo não somente a perspectiva de atender necessidades fisiológicas ou suprimir a 

fome, do ponto de vista social do fenômeno, mas devendo responder a uma dada 

racionalidade que tem a expectativa de não “fazer mal”, de afastar os riscos à saúde.  

Os três termos empregados na narrativa abrem algumas possibilidades analíticas, em 

que o comer solicita reflexão sobre o alimento que melhor vai nutrir o corpo. As três noções, 

de algum modo, atreladas aos sentidos originários dos campos científicos discutidos 

anteriormente, parecem imbricadas nesta narrativa, solicitando cumplicidade dos seus 

sentidos particulares. É a dimensão classificatória do alimento, sustentada por um dado 

conhecimento do que é mais nutritivo, apoiando a decisão do que se come no cotidiano. 

Outras narrativas nos possibilitam alguma aproximação sobre a imbricação desses termos, 

mas, sobretudo, informa-nos sobre a presença do conhecimento científico mobilizando a 

decisão do que comer ou ofertar à criança. Assim diz Tania, do Grupo Doméstico de 

Angélica:  

 

Eu dou verdura porque eu sei que é bom, alimenta, aí tem que comer. 

Eu não gosto de verdura, não como, mas não faço isso na frente para 

não dar exemplo... É, principalmente pra criança que tá em 

crescimento, e aí aborrece mais pra comer, mas eles até que come 

sem problema... Nem tudo que é bom a gente pode dar, nem sempre 

tem uma fruta, tem uma variedade de coisa para dar, mas falta aí é 

condição mesmo... esse suco mesmo [mostra o suco envasado que avô 

comprou para a criança], a gente sabe que não é bom hoje, que só 

tem açúcar, que é cheio de conservante, então já evito de dar, mas ele 

adora mesmo é Todynho, faço o Nescau em casa com leite em casa, 

mas pra ele não é a mesma coisa, ele só gosta mais do pronto que tem 

conservante, digo que não tem dinheiro, porque não tem mesmo, né? 

Teve uma vez que coloquei um pouquinho de maisena pra engrossar 

um pouco e ficar da grossura do Todynho, quem disse que enganou 

ele, engana não. Criança é uma coisa, acho que só gosta dessas 

coisas que não faz bem pra saúde, que não alimenta direito, sei lá, 

acho que até colocam uma coisa pra viciar as criança... de vez em 

quando dou para fazer um agrado, mas não é sempre, não.  

 

Os conhecimentos relativos aos aditivos e conservantes foram evocados com maior 

frequência nos grupos domésticos estudados, fazendo referência à classificação de alimentos 
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que fazem bem ou não à saúde. Nesta narrativa, o significante que a agente traz à cena para a 

verdura é que ela é boa e, por consequência, alimenta, portanto, é imperativo comer, com uma 

acepção de obrigatoriedade mediada, sobretudo, por uma representação fisiológica da criança 

que está em fase de desenvolvimento e ainda, talvez, pelo contraponto ao que seria uma 

comida tecnológica/fabricada, desde que a verdura é mais natural, ainda que pesem sobre ela 

os agrotóxicos utilizados no sistema agroalimentar.  

O comer aparece, nas duas narrativas precedentes, quer inoculado diretamente por 

conteúdos de natureza técnico-científicos, quer construído e margeado por informações dessa 

ordem e numa perspectiva hermenêutica, considerando como significante todo o meio 

circunstancial no qual a narrativa se constrói e sobre o qual ela se referencia. O alimento e o 

alimentar nestas narrativas são predicalizados ou referenciados no status da ordem do 

saudável, onde o bom, o nutritivo e o benéfico compõem o seu quadro de referência, através 

do qual as agentes expressam o que se deve comer. Dito de outro modo, o alimentar e o 

alimento vinculam-se ao organismo, ao corpo, à saúde, e estes símbolos se presentificam, se 

não na dimensão da experiência do comer, ao menos na estrutura da narrativa que a anuncia.  

Por outro lado, destaca-se que o conteúdo dos termos de alimentos bom/ruim, que 

alimenta/não alimenta, alimentação que é rica ou pobre, não apresenta um quadro de 

estabilidade e continuidade dos seus significados, podendo variar sobremaneira dentro do 

mesmo grupo social, ou ainda ao se considerar a referência na qual se assenta tal significação, 

se apoiada em perspectiva da saúde, da comodidade, da hospitalidade (ARNAIZ, 2010). 

Portanto, são significações cambiáveis e ajustáveis na dependência de grupos e referências 

socioculturais.  

D. Maria, matriarca do grupo doméstico de Letícia, oferece outra narrativa sobre o 

sentido de comida quando, também em referência ao seu passado, nos informa o que seus 

netos não costumam gostar de comer. Uma breve descrição se faz necessária da Boca do Rio 

no tempo de D. Maria, cuja família reside a mais de 40 anos, quando o bairro era, no dizer 

dela, uma grande fazenda, poucas habitações, de estrutura simples e quintais enormes, 

configuravam a paisagem do local. Neste tempo, conforme a matriarca, era tudo muito difícil, 

por um lado, ao se referir ao acesso ao alimento, mas, por outro, se dinheiro não havia para 

comprar comida no mercado ou na venda, recorria-se ao vasto quintal ou ao mar logo à frente 

para garantir algo para comer. D. Maria apresenta um vasto repertório de folhas, de algumas 

“invenções” que fazia para garantir a comida para seus filhos, pois que o marido era pedreiro 

e pescava, mas não tinha renda fixa, o dia a dia do prato na mesa era muitas vezes dependente 
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da sua capacidade criativa e inventiva para com os recursos que dispunha ali no quintal, ou no 

brejo, para dar o de comer aos seus filhos
16

.  

Diz D. Maria:  

 

Antigamente, os pais diziam que tinha que comer, a gente comia, hoje 

não é mais assim. Quando não tinha o que comer, fazia língua de 

vaca e comia, não tinha leite fazia mingau de farinha e tomava. Hoje, 

não é mais assim. Menino diz que não quer comer, que não vai fazer, 

que isso não é comida. E a gente que isso que tem hoje aí é que não é 

comida, que tá tudo contaminado, envenenado, comida era no meu 

tempo, mas eles não têm essa consciência não, só depois que a gente 

vai ver o prejuízo, adoecendo de um monte de coisa aí e vai perguntar 

por que isso. Isso é aquilo que lhe dizia ói, que não é comida... 

antigamente bebia água do brejo e não tinha nada, hoje a gente bebe 

da torneira, não pode, tem que filtrar senão adoece. 

 

Além dos atributos de riscos presentes na narrativa de D. Maria e dos sentidos que se 

vinculam e se firmam aderentes a distintos contextos e tempos, podemos compreender outra 

natureza de sentido sobre comida nesta narrativa. Apoiaremo-nos na gramática da comida, tal 

como refletida por Montanari (2008), cujo léxico é constituído pelo repertório de produtos 

disponíveis ao consumo e, ainda, ao que se nomeia como comestível, seguindo uma 

racionalidade tanto econômica quanto cultural.  

A categoria comida se diferencia entre os membros desse grupo doméstico. A 

narrativa de D. Maria é fruto de uma realidade social e histórica na qual ela vai buscar, no 

passado, recursos simbólicos, partilhando-os com os do presente para, assim, dar o sentido da 

comida. A privação, símbolo maior e constante da sua cotidianidade no passado, solicitava a 

inventividade como sua premente estratégia de sobrevivência, ampliando, por certo, o léxico 

do seu sistema e gramática alimentar.  

O símbolo da privação, que remete a circunstâncias passadas, permanece como 

sombra no imaginário de D. Mariaa e realidade com menos força e frequência no seu 

presente, no entanto, experiência e estratégias para enfrentamento da privação devem ser 

reatualizadas no diálogo com seus netos. Estes – como sujeitos de seu tempo – parecem 

apresentar outro repertório lexical, o qual se estrutura na base de um mercado vasto de 

produtos alimentícios.  

                                                 
16

 Dentre estes recursos, D. Maria faz referência à pinaúna – uma espécie de ouriço do mar – que sempre fazia 

como “escaldado” no almoço. Em que pese o meu conhecimento sobre o ouriço, não sabia de sua utilização na 

culinária. No mesmo dia desta conversa na casa de D. Maria, algum tempo após este relato, por força das 

coincidências, alguns meninos do bairro estavam assando pinaúna na rua. D. Maria solicita ao neto que peça uma 

pinaúna para minha experimentação. D. Maria diz “hoje não querem mais para almoço, fazem de brincadeira, 

pegam no mar e assam assim”. 
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Destaca-se que os netos reconhecem a pinaúna como da ordem do comestível, mas o 

seu consumo deve ser eletivo, quando não, um deslocamento se opera na categoria comida – 

revelando uma mudança de status. Sobre isso, Arnaiz (1997), reportando-se a considerações 

de Fischler (1995), assevera que um alimento pode mudar a oposição que ocupa numa 

determinada estrutura alimentar, ascendendo ou descendendo em função de mudanças de 

gostos e valores dos grupos sociais, condicionados, por sua vez, por transformações 

econômicas e sociais; o que parece ter acontecido com a pinaúna para gerações mais novas.  

A pinaúna representa para D. Maria e a geração posterior o substituto de outros 

alimentos, quando da experiência de recursos mais escassos, não ferindo o seu leque de 

possibilidades alimentares, pois, segundo Montanari (2008), em situações de penúria é 

possível lançar mão de um conjunto de estratégias de sobrevivência, contudo, estas tendem a 

não se desvincular da linguagem cultural que ordena a gramática da comida; elas – as 

estratégias – são variantes, modulações, inventividades, mas compõem o nicho cultural dos 

que delas utilizam.  

 

 

5.2 AS VOZES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

Sobre a multivocalização advinda dos serviços de saúde, que incidem sobre as 

formas de cuidar, as cuidadoras domésticas referiram predominantemente a presença dos 

ACS, tendo em vista que o “posto” é acionado, predominantemente, quando da ocorrência de 

algum problema de saúde.  

 

Os agente de saúde, D. Antônia mesmo ela é muito boa, muito 

atenciosa, ela manda ir participar de palestra, marca médico para 

todo mundo aqui em casa... Ela sempre passa aqui, pergunta como 

estão os meninos, muito atenciosa ela... No posto eu vou quando 

preciso... a enfermeira diz que pode dar tudo pra ele, mas com 

cuidado, que não posso fazer excesso, dar besteira, de alimentação é 

basicamente isso. (Tania) 

 

Os agentes a gente vê que eles se preocupam muito com o aleitamento 

materno, que tem que ser até os seis meses, depois é aquela coisa que 

a gente sabe mesmo, de dar a comida aos pouquinhos, o suquinho, o 

mingau... (Angélica) 

 

Ildeval sempre chama pra palestra no posto, que é na escola ali em 

cima... quando posso ir eu vou, mas não é sempre não... lá faz toda 
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aquela orientação de como deve cuidar da saúde, depende da palestra 

do dia. (Mona) 

 

Levo no posto quando precisa... quando tá doente... tem médico que é 

bom, examina todo o menino, orienta, explica direitinho, mas tens uns 

que Ave Maria...! eu gosto quando o médico explica, orienta a gente, 

a gente confia mais. (Alba) 

 

Em que pesem tais declarações, especial atenção deve ser dada à pluralidade de 

vozes dos serviços de saúde, decorrente das ações previstas na atenção integral à saúde da 

criança, o que enseja o contato com diversos profissionais – médico, enfermeiro, nutricionista. 

Considerando a interação dialógica que permitiu a construção das narrativas em torno das 

informações que respeitam à alimentação e nutrição, os profissionais de saúde não foram 

espontaneamente citados nos enunciados das agentes. Contudo, quando provocadas por uma 

pergunta mais diretiva emergiu, primeiro, a figura dos agentes comunitários, expressando sua 

presença na contextualidade da comunidade e na cotidianidade dos sujeitos e, 

secundariamente, os profissionais dos serviços, ou seja, estes não foram evocados na 

espontaneidade das narrativas.  

Questão que suscita maiores investimentos, mas que foge brevemente ao escopo 

deste trabalho, diz respeito à integralidade das ações e a pouca porosidade das relações entre 

profissionais de saúde e usuários. Concepções variadas circundam esta questão, desde 

encontros assimétricos (ALVES, 2005) a embates de ausências, tal como compreendido por 

Bonet (2004) para quem, engendrada pela racionalidade científica, há ausência do 

profissional, o qual se despersonaliza na institucionalidade do aparato 

conhecimento/tecnologia-doença, tanto quanto esta se institui no usuário, quando destituído 

de sua subjetividade e historicidade, tornando-se alvo das intervenções deste aparato. Fruto 

disso, as relações são mais verticalizadas que dialógicas, sobre as quais se exerce uma 

dominação, historicamente constituída, de saberes e práticas, apesar do conjunto de 

estratégias instituídas para indução de práticas contra-hegemônicas de atenção e cuidado, a 

exemplo da Estratégia de Saúde da Família (ALVES, 2005).  

Muito provavelmente derivado desta problemática, as informantes parecem não 

reconhecer como informações sobre alimentação e nutrição aquelas anunciadas nos discursos 

dos profissionais de saúde, em função de serem firmadas num contexto relacional, tal como 

acima descrito, onde os sujeitos são objetificados e afetados na sua autonomia. Para Freitas e 

Pena (2007), situações dessa natureza implicam no emudecimento das agentes face aos 

profissionais de saúde. A denominação que melhor qualifica o conteúdo técnico-científico 
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proferido pelo profissional de saúde são recomendações e orientações, termos que parecem 

apregoar a dinâmica relacional expressa neste contexto. Deste modo, quando questionados 

sobre onde se acessam saberes sobre alimentação e nutrição, o que prevalece nas narrativas 

são todos os meios de veiculação – a televisão e internet predominantemente.  

Situando-se como sujeitos numa sociedade hiperinformada, ainda que sem fazer uso 

de expressões claramente adjetivas, podemos sugerir que, simbolicamente, os conteúdos das 

narrativas fornecem significados distintivos entre a recomendação/orientação – derivadas de 

uma relação tipificada de dominação – e a informação, da qual o acesso e a apropriação 

decorrem do seu mundo vivido e da sua autonomia, passando a integrar o seu arsenal de 

conhecimentos do senso comum. 

Nesse sentido, importante fonte de informação anunciada pelas agentes foi a mídia. Ao 

nos referirmos este aspecto, estamos englobando um conjunto de canais de circulação de 

informações e notícias, assim como de propaganda de alimentos, dentre elas: o rádio, a 

televisão, as revistas, os jornais, a internet, etc. Contudo, em função da maior popularização e 

por ser considerada como maior meio de comunicação de massa, tomaremos a TV como 

referência para tratar esse agente – a mídia. Em realidade, este foi o principal meio de 

comunicação informado pelas agentes, conforme descrições abaixo:  

 

Globo Repórter mesmo sempre passa televisão, é ótimo aquele 

programa, bem informativo, todas as matérias é bem informativo. 

Sempre passa assunto de saúde, de alimentos, de colesterol, de tudo, 

eu assisto todos, gosto muito. (Mona) 

 

Eu faço lá em casa o que aprendi com mainha. Às vezes assisto Globo 

Repórter, que também tem muita dica de como se alimentar bem, não 

é? (Angélica) 

 

Eu mesmo aprendo muita coisa no Globo Repórter, às vezes passa 

alguma coisa que é boa pro coração, pra tudo, aí eu gosto de assistir 

pra ficar bem informada. (D. Maria) 

 

Olha, eu gosto muito de Globo Repórter quando passa alguma coisa 

de alimentação, eu assisto tudo, todo mundo aqui assiste... no outro 

dia a gente fica fazendo resenha aqui... dizendo pro outro, ‘tá vendo 

você fica comendo isso, aquilo’, essas coisas. (Letícia) 

  

Os quatro relatos acima, de grupos domésticos distintos, referem-se à televisão como 

veículo de informação sobre assuntos de saúde, alimentação e nutrição. Os termos utilizados 

pelas agentes denotam a informação como valor significativo para suas experiências 
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cotidianas; a acuidade dada aos assuntos, que emerge nos enunciados, em alguma medida, se 

inscreve nas suas histórias ou nos problemas de saúde que enfrentam no dia a dia.  

Mona e sua filha estão com complicações relativas à hipercolesterolomia, 

precisando, no dizer dela, “ficar controlando”. D. Maria, por sua vez, porta problemas 

cardíacos e hipertensão arterial; Angélica, que primeiramente recorre à mãe quando há males 

de saúde, também fica atenta às “dicas” dos programas de televisão. No grupo de Letícia, 

ainda que o programa não seja assistido conjuntamente, trata-se de uma referência familiar e 

pauta de discussões coletivas.  

Por outro lado, nas narrativas das agentes, a influência da televisão é reconhecida 

tanto de forma positiva, dado seu teor informativo, quanto negativo, sobretudo para crianças, 

pois que incita o consumo na direção de determinados alimentos ou, ainda, para o 

desenvolvimento de comportamentos indesejáveis. Abaixo, um trecho da fala de D. Sonia, 

mãe de Angélica e Clara: 

 

Hoje tem televisão, tem internet, mas nem todo mundo pode ter um 

computador, mas a televisão é grande meio de instrução, tanto pro 

bem, como pro mal, porque passa informação, mas também passa 

mau exemplo, pra criança mesmo não é uma coisa recomendada, 

esses desenho animado mesmo, novela. Falei pras meninas colocar os 

meninos de manhã na escola, pra não ficar em casa assistindo 

besteira na televisão... porque criança tudo que assiste quer fazer, 

quer comer igual, então a gente que tem mais entendimento tem que 

controlar, não é? 

 

Contudo, não há consensos sobre a influência da televisão no comportamento 

alimentar das crianças. Considerando os anúncios publicitários de produtos dirigidos aos 

infantes, a fala de uma agente (mãe de Emilia, que frequenta escola, costuma assistir 

televisão, sobretudo desenho e novela) parece significativa de uma atmosfera na qual as 

imagens e informações estão tão pulverizadas que são difíceis de serem retratadas ou 

localizadas. Diz ela:  

 

[...] eu não vejo Emilia me pedindo o que passa na televisão, tipo: 

‘mãe, eu quero isso, compra essa merenda pra mim’ sabe? Acho que 

ela não tem essa influência, mas tem a influência dos amiguinhos da 

escola, que a gente já não tem controle, sabe? Eu acho que as 

crianças de hoje em dia são muito mais espertas, aprende as coisas 

como a gente não aprendia antes... também tem o mercado que 

quando vai, já vê, já pede pra comprar. 
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Noutro relato, Mona (mãe de Bruna, que também está na escola no turno vespertino e 

gosta de assistir desenhos animados na televisão no turno matutino) faz uma referência mais 

explícita à influência da televisão sobre os desejos de sua filha, contudo, não situa diretamente 

as demandas em relação à comida. Talvez os produtos anunciados na televisão encontrem-se 

tão difusos no cotidiano das agentes que elas não localizam nos anúncios publicitários 

influência nas solicitações de seus filhos.  

 

Bruna gosta muito de assistir televisão, adora desenho animado e 

quer que compre tudo das Superpoderosas, tudo da escola tem que ser 

das Superpoderosa... de comida que passa na televisão ela não pede 

nada não. 

 

Retornando à análise de Carneiro (2005), quando diz que concepções associativas 

entre alimento e saúde estiveram sempre presentes na história da humanidade, aderentes a 

valores vigentes a cada época, podemos considerar que não se trata de um fenômeno tributário 

da modernidade.  

Contudo, o que repousa neste tempo moderno é a assunção no campo social da 

alimentação e nutrição do discurso do saudável, numa condição de paroxismo talvez outrora 

impensável. Aqui, abrimos um parêntese para o detalhamento do significado de assunção que 

nos parece oportuno ao percurso analítico deste capítulo. Definindo o termo, o Dicionário 

Aurélio (FERREIRA, 2004, p. 215) assim expõe: “proposição ou princípio admitidos em vista 

das consequências que deles se podem tirar, abstraindo-se a sua verdade ou falsidade 

intrínsecas”. Deste modo, podemos admitir que, relativo ao campo da alimentação e nutrição, 

o discurso do saudável – e sua imagem reversa, o risco – é estatuto que pode margear, 

inocular ou nele se enredar, produzindo práticas e sentidos mais ou menos fiéis, tanto na 

ordem da narrativa e/ou da experiência, gerando toda ordem de incertezas a ele inerente.  

Por sua vez, destacamos que a utilização de três termos – margear, inocular e enredar 

– nesta discussão se deu de modo deliberado, desde que entendemos que os caminhos de 

sentido que os termos conduzem se distinguem, expressivos de fronteiras simbólicas e 

materiais múltiplas que se vinculam aos escapes, constrangimentos e contingentes do 

cotidiano.  

Assim, em que pesem as reflexões sobre as diferenças no âmbito do conhecimento e 

dos campos de saber em torno das categorias comer, alimentar e nutrir, no campo social estas 

práticas parecem cada vez mais tênues. Ainda que fronteiras mais notáveis entre os termos 

estejam no campo da prática, a fluidez com que elas se insinuam na dimensão narrativa 

suscita reflexões sobre práticas difusas do cotidiano, sobre as quais pesam esforços de 
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delimitações do campo científico, este sim talvez carecendo compreender os fenômenos para 

além das tradições e culturas dos seus campos disciplinares, como forma de apreender o 

horizonte e pluralidade de práticas e sentidos.  

Lévi-Strauss já afirmava que a comida não apenas é boa para comer, mas também 

para pensar, pois que permite não só sobrevivência de corpos, mas a vivência mesmo dos 

sujeitos mediante os símbolos e idéias ali também consumidos. Assim, tangenciada nesta 

reflexão, consideramos que o comer/alimentar/nutrir, na contemporaneidade, são categorias 

sobrepostas ou fluidas no cotidiano dos sujeitos, integrando uma dimensão da vida, a partir da 

qual também se constroem identidades, estas, talvez, do mesmo modo confluentes ao nosso 

tempo, igualmente fluídas e cambiantes (HALL, 2006).  

Sobre a fluidez das práticas e sentidos em torno dessas categorias repousa também 

um caráter moralizador, que se situa não só nos tempos de hoje – de colonização de futuro –, 

mas estão na própria base histórica de todo modo de organização social. Partindo da análise 

do processo civilizador empreendida por Elias (1994), as formas de se alimentar conciliam 

tanto expressão como ordenação das maneiras de organização social, consensuadas que estão 

aos valores subjacentes a cada tempo histórico e sobre os quais se estruturam moralidades, tal 

como a discussão empreendida por Arnaiz (2007) sobre a normalização dietética a encetar 

uma ordem moral e ética em torno dos cuidados com o corpo e a saúde.  

Considerando ainda que o discurso é um bem simbólico que pode receber valores 

muito diferentes segundo o mercado em que se coloca (BOURDIEU, 1997), pode-se 

considerar que, no campo social da alimentação e nutrição, em que diversos agentes regulados 

por seus interesses exercem pressões econômicas e políticas sobre o conteúdo e forma das 

informações, alça o saudável numa condição, por vezes, panfletária.  

As informações sobre o comer “saudável”, respaldadas pelo saber científico, ecoam 

por todos os estratos sociais e contam com um plural agenciamento. Contudo, importa 

destacar o caráter ambíguo do saber científico, considerando que tal saber não é capaz de 

formular respostas precisas, mas produz informações que são sempre transitórias. Porém, é ela 

– a ciência – que oferece o substrato sobre o qual as diversas formulações se organizam, são 

ressignificadas e mercadas. Assim, reconhece-se que, ainda que contando com respaldo 

científico, não se retira o risco associado, dado a provisoriedade e incertezas inerentes que o 

conhecimento, a manufatura e a tecnologia associados ao alimento engendraram na 

modernidade. Assim, derivado das associações advindas dos sistemas peritos – campo 

científico – produz-se uma polifonia de informações pelo conjunto de atores que operam no 

campo. Esta situação torna mais difícil o desenvolvimento de políticas regulativas ou 
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preventivas que informem tanto para os riscos dos alimentos per si, quanto para o risco da 

veiculação de informações não necessariamente respaldadas cientificamente. 

Interessa que existam maiores empreendimentos empíricos e refinamento analítico 

em torno das categorias populares do saudável, do bom, do nutritivo dentre outras, vez que as 

narrativas ouvidas parecem insinuar que cada uma das categorias é passível de abrigar tantas 

outras, inclusive contraditórias do ponto de vista da Ciência da Nutrição. Necessita-se de 

estudos que possam se debruçar sobre como estão organizadas estas categorias em relação às 

informações sobre alimentação e nutrição, em diálogo com os saberes pré-existentes da 

tradição e da memória, em tempos de discursos hiperbólicos sobre o saudável e o risco. Neste 

aspecto, concordamos com Arnaiz (1997), para quem a cacofonia alimentar pode estar 

produzindo mais sentidos conflituosos que de fato uma apropriação de um saber nutricional 

ou científico por parte da população.  

Os sentidos sobre alimentação e nutrição anunciados pelas informantes deste estudo 

estão margeados ou inoculados do significado de risco. Na gramática do campo social da 

alimentação e nutrição, os nutrientes e substâncias empregados na indústria alimentícia, a 

exemplo dos aditivos, parecem lograr de maior notoriedade neste teatro discursivo, 

encarnando as personagens de vilão ou de herói e representando o peso do sentido de risco 

neste cenário. Ademais, contrapondo-se aos nutrientes que já há algum tempo guardam uma 

representação positiva no imaginário popular, tais como o ferro e a vitamina, estão os “novos” 

nutrícios ou substâncias que se localizam no outro pólo deste cenário, para os quais as 

informantes têm uma significação negativa – o colesterol, os aditivos e os conservantes.  
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6 CUIDADO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS: CENAS E SENTIDOS 

 

 

“Sabedoria pode ser que seja ser mais estudada em 

gente do que em livros” 

  

Manoel de Barros 
 

Neste capítulo, interpretamos como se encena o agenciamento do cuidado alimentar 

das crianças, referenciado pela base social e cultural na qual se realiza. Algumas perguntas 

balizam esta análise e, ao respondê-las, pretendemos revelar as cenas do cuidado alimentar, 

com os personagens atuantes, instrumentos que dispõem e cenário do qual fazem parte.  

Neste sentido, as perguntas norteadoras se estruturam em torno dos seguintes 

objetivos: descrever o agenciamento do cuidado; compreender os sentidos que o sustenta no 

cotidiano, delimitando as fronteiras do cuidado alimentar, dentre outras dimensões que 

constituem o cuidado infantil
17

; e analisar as mediações simbólicas e materiais acionados 

pelos agentes e os acordos intersubjetivos que organizam a experiência cotidiana do cuidado 

alimentar.  

Dito de outra forma, o que se pretende é apreender “o que está sendo transmitido 

com a sua ocorrência e através da sua agência”, nos termos de uma descrição densa de 

Geertzs (1989, p. 8). Sendo assim, passa necessariamente pela compreensão do contexto no 

qual os agentes anunciam, com vocabulário próprio, uma dada cultura de cuidar, realizada em 

operações cotidianas. Portanto, a descrição proposta entende a cultura como um contexto que, 

por sua vez, confere sentido e dá significados para o objeto que ora estudamos.  

Outrossim, a compreensão da cultura do cuidado alimentar solicita, inicialmente, 

delimitar o cenário no qual os atos simbólicos de cuidado foram interpretados, como o 

cuidado se inscreve numa ação cotidiana encenada num dado tempo-espaço de experiências. 

A primeira delimitação que se fez necessária à análise diz respeito ao conceito que 

utilizaremos sobre o lócus do agenciamento. 

Tão importante quanto interpretar as ações e os termos aos quais recorrem os sujeitos 

para dar sentido às suas operações cotidianas é também situar este espaço-tempo em que este 

cuidado se constitui. Esta é uma delimitação necessária, dado que, em função das relações, 

recursos e experiências partilhadas neste lócus mais imediato, o cuidado alimentar pode ser 

                                                 
17

 Em estudo realizado no âmbito do mestrado (SOARES, 2003), algumas dimensões do cuidado infantil foram 

anunciadas pelas agentes investigadas, e dentre as destacadas estão: a vigília da criança, representando pelo 

tempo para dirigir olhares e preocupação com todos os movimentos infantis; a higiene pessoal da criança, 

relacionada tanto com a limpeza corporal quanto com a aparência da mesma, dentre outros.  
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desvelado em seu conteúdo mais substantivo, fazendo referência a contextos mais amplos – o 

bairro e a comunidade.  

Reportando a Woortamann (1987), em estudo etnográfico em um bairro popular de 

Salvador na década de 80, compreendemos que a categoria família parece sofrer de ajustes 

maleáveis aos interesses de cada grupo social, ainda que se constitua como uma “idéia valor”, 

representando um determinado modelo ideológico e dominante
18

, ou ainda, como sugere Sarti 

(2003), considerar a família como categoria nativa, tal como ela mesma se compreende nos 

contextos culturais nas quais se localiza.  

Inicialmente, havia da minha parte a compreensão de que as primeiras imersões no 

campo me conduziriam ao encontro de famílias ou arranjos familiares a partir das quais 

poderia compreender como o cuidado alimentar era realizado. Todavia, as primeiras cenas, as 

quais foram se tornando regulares, ao longo do trabalho de campo, me orientaram a assumir 

outra categoria que mais se aproximava do agenciamento do cuidado que naquele ethos se 

configurava – o de grupo doméstico. Desta forma, afirmo que o organizador do agenciamento 

de cuidado articulava-se com a categoria de grupo doméstico, com diferentes arranjos no seu 

grupamento. Recorrentes narrativas informavam que, naquele espaço, era “tudo uma família 

só”, embora se particularizasse quando diziam “mas cada um tem a sua casa”. “O cada um” 

significa o núcleo familiar conformado por pai, mãe e filho.  

Ademais, tomando como referência Woortmann (1987, p. 59), assume-se que: 

 

[...] grupos domésticos são compostos por pessoas relacionadas pelo casamento 

(formal ou não) e por relações pais-filhos, assim como, em alguns casos, por outros 

tipos de laços de parentesco. Em outras palavras, grupos domésticos são geralmente 

constituídos pelo que ordinariamente chamamos de ‘famílias’, sejam elas 

‘completas’ ou ‘incompletas’. 

 

Em outras palavras, grupo doméstico é entendido neste estudo como unidades de 

produção e consumo que têm por objetivo responder ao atendimento de suas necessidades na 

dependência do seu ciclo evolutivo (WOORTMANN, 2004).  

Vale dizer que parece não ser consensual na literatura a definição de grupo 

doméstico, quanto aos critérios da sua composição em termos dos laços que ligam seus 

membros. Para Augé (2003, apud TRAD, 2010), não são os laços de parentesco que o define 

enquanto tal, podendo ser forjado por indivíduos sem laços consanguíneos.  

                                                 
18

 Há uma vasta literatura que apresenta as variações deste modelo dominante nas sociedades complexas, 

ampliando a taxionomia desta categoria, sob o termo de novos arranjos familiares. Quanto a isso, Trad (2010) 

realiza uma reflexão conceitual dos formatos e dinâmicas familiares que emergem na sociedade contemporânea. 
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Duarte (1995) compreende que as famílias das camadas populares muito se 

aproximam do modelo familiar do tipo camponês, e neste sentido aliam às suas experiências e 

projetos a dimensão operacional que caracteriza a categoria nomeada de grupo doméstico. 

Portanto, tal característica corrobora a categoria adotada neste estudo, tendo em vista o modo 

de funcionamento e agenciamento do cuidado pronunciado empiricamente.  

Assim, retornando às primeiras imersões no campo, ainda no encontro inicial com 

alguns grupos domésticos, sobretudo aqueles mais extensos, chamou-me a atenção a 

existência de certa convivência cotidiana das crianças com grande parte dos membros do 

grupo doméstico, sendo que todos pareciam estar atentos e “controlando” as suas 

brincadeiras. A primeira impressão foi a de que o cuidado com a criança, de um modo geral, 

era compartilhado por todos que se faziam presentes na cena.  

Os encontros subsequentes foram revelando certa regularidade daquelas cenas em 

determinados grupos domésticos. Em uma delas (Grupo Luana), por exemplo, alguns 

membros estavam sentados na varanda da casa – a impressão é de que estavam “jogando 

conversa fora” – acompanhados das crianças que brincavam. Em outro grupo doméstico 

(Grupo Letícia), mais uma vez, encontramos várias pessoas do grupo jogando bingo. Noutro 

grupo (Grupo Mona), a cena também se repetia, mudando de espaço, não mais na rua, e sim 

dentro da garagem que estava com o portão aberto.  

 

“A mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos” 

 

O sujeito da agência do cuidado infantil, em quatro dos grupos domésticos 

estudados, era coletivo. O cuidado com as crianças era protagonizado por personagens 

presentes nas cenas em situações que, de um modo geral, se repetiam. Assim, tratava-se de 

uma ação coletiva e aparentemente orientada ora pelo acaso, ora pelo olhar mais atento, ora 

pela dispersão do diálogo que estava sendo construído ou, ainda, pela demanda da criança, 

mas, por outro lado, coordenada, mesmo que por elementos difusos, todavia reconhecidos, 

orquestrados e construídos na tessitura daquele cotidiano.  

Embora compartilhado por distintos sujeitos que se apresentavam na cena, eram 

sobretudo as mulheres que, entre as coisas que se faz cotidianamente – como “ficar jogando 

bingo”, “jogando conversa fora”, “fazendo uma unha aqui mesmo” – cuidavam das crianças, 

além de contribuir com atividades escolares daquelas mais velhas que estavam na escola.  
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Entre as agentes que não tinham atividade laboral fora do ambiente doméstico, a 

principal atividade era a administração da casa, incluído aí o cuidado com as crianças. As 

mesmas referiram que abdicaram de trabalhar “fora” quando do nascimento das crianças para 

favorecer o cuidado com elas. Situação similar foi encontrada em estudo de Martin e Ângelo 

(1999), os quais concluem que o enraizamento da responsabilidade do cuidado das crianças 

pelas agentes faz com que tais mulheres decidam por renunciar às atividades laborais, fora do 

âmbito doméstico, em função do papel que desempenham na organização familiar. Relatam as 

agentes:  

 

Minha mãe sempre fala que trabalho é coisa de marido, a mulher tem 

que ficar em casa cuidando dos filhos... Eu não acho muito bom isso 

de marido trabalhar e a gente fica em casa, sem fazer nada. A mulher 

tem que ajudar de alguma forma, não dá pra ficar só nas costas do 

marido. Eu fico em casa fazendo as coisas normais. Não quero ter 

mais filho não, é muito trabalho, vive na função do filho. (Angélica) 

 

Meu marido não deixa trabalhar não, porque tem que cuidar de 

Emily, mas eu nunca trabalhei, eu fico com receio, não tenho essa 

coisa assim de sair de casa, chega dá um receio de não saber fazer as 

coisas direito. (Luana) 

 

Depois que o Igor nasceu eu parei de trabalhar porque ele nasceu e 

toda hora tinha uma coisa, ficava gripado direto, então fiquei em casa 

para tomar conta dele... também, né, meu marido pediu para poder 

cuidar melhor deles. (Helena) 

 

Nestas falas, revelam-se papéis sociais fortemente vinculados ao modelo tradicional 

da divisão sexual do trabalho. As vozes maternas e dos parceiros ecoam na fala dessas 

mulheres e, em alguma medida, delimitam os lugares que ocupam e papéis que 

desempenham. A maternidade, representada nas funções de guardiã moral e dos cuidados 

sanitários e educativos das crianças, estando na base ideológica das relações de gênero 

(CAPONI, 2003; MARTINS, 2004; FREIRE, 2009), se constitui como valor muito forte 

nestes grupos domésticos.  

Ainda que nuances de mudanças possam ser assistidas e experimentadas nestas 

relações, trata-se de construtos socioculturais que são mais ou menos arraigados em diferentes 

grupos sociais, na dependência de uma sorte de fatores e das biografias dessas mulheres e de 

seus laços afetivos e sociais mais próximos (DEJO; TRAD, 2005). Para Hernández e Arnaiz 

(2005), as mudanças ocorridas nas sociedades industrializadas, com a maior inserção da 

mulher no mercado de trabalho, os instrumentos, produtos e mecanismos que alteram 

conteúdo e a forma das tarefas domésticas não corresponderam, na mesma medida, às 
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mudanças na redistribuição ou compartilhamento de funções na esfera doméstica, sobretudo 

no campo da alimentação. O cuidado das crianças e os papéis tradicionais das mulheres no 

âmbito do lar são assumidos por estas agentes como estruturantes da sua trama cotidiana.  

Por outro lado, havia nestes grupos domésticos mulheres que trabalhavam fora. Estas 

eram, sobretudo, mães de crianças mais velhas, acima de oito anos de idade, as quais ficavam 

sob os cuidados das mães das crianças mais novas. Portanto, o sentido de ciclo de 

desenvolvimento do grupo doméstico opera nesta lógica, de um possível revezamento no 

trabalho fora de casa, desde que algumas delas anunciaram estarem “esperando ele crescer 

mais um pouco para poder procurar um emprego” (Helena). Neste sentido, as mães de 

crianças mais novas é que seriam responsáveis pelo cuidado dos filhos mais velhos de outras 

mães.  

Assim, como referido por Woortmann (1987, p. 63), a organização doméstica 

depende, em boa medida, de uma organização também interdoméstica, onde se pode contar, 

entre outras coisas, com o cuidado das crianças. O autor faz referência à preferência dos seus 

informantes por morar perto da família, na medida em que existe um “fluxo de bens e serviços 

em circulação recíproca entre unidades residenciais aparentadas”, ou seja, é a possibilidade 

deste câmbio e de arranjos de diversas ordens, que favorece, também, o cuidado no cotidiano. 

Nesta direção, em que pese o descontentamento com alguns aspectos do bairro, 

sobretudo a violência, todas as informantes expunham que o “bem maior daqui é que está 

todo mundo junto, assim todo mundo ajuda o outro” (Clara). É esta movimentação de apoio 

que sustenta o grupo doméstico, residindo em espaços onde inicialmente existia apenas a 

família originária e no qual foram se construindo residências neolocais na medida em que 

novas famílias iam se constituindo. Neste contexto, cada família tem a sua casa, ainda que 

nem sempre representada por uma divisão de cômodos.  

Entre as mulheres que trabalham fora, o apoio para o cuidado da criança está 

garantido pelos demais membros do grupo doméstico, sobretudo outras mães. Entretanto, o 

cuidado tem sido compartilhado, haja vista que as ocupações dessas mulheres são de diaristas, 

não trabalhando todos os dias da semana ou, ainda, ocupando-se apenas em um turno. Nestes 

grupos, não há um membro específico que seja incumbido do cuidado da criança, em que pese 

a principal responsável nestas situações ser a avó: “mas sei que é ela quem fica mais de olho, 

mas todo mundo olha, peço para o pessoal olhar, quando saio para trabalhar”. (Letícia) 

Por sua vez, ainda que o cuidado com a criança pareça ser operado por todos os 

presentes na cena, no grupo doméstico de Luana, no qual a cunhada “tem trabalho de carteira 

assinada, sai de casa de manhã e só volta à noite”, é a própria Luana a responsável pelo 
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cuidado de seus dois sobrinhos. Para isto, ela ganha “uma ajuda para Emilia” – sua filha – 

“no final do mês”. Assim, o que parece indicar é que, quando as mães das crianças estão em 

atividades laborais que não ocupam os dois turnos ou a semana toda, o cuidado com a criança 

não é dirigido por um agente em particular. Contudo, permanece o fato de a avó ser uma 

figura central, representando um importante papel nesta rede de apoio, conforme análise de 

Vitale (2003) sobre o papel das avós nas famílias contemporâneas. Quando a mãe 

efetivamente está ausente em função do trabalho, exige-se que um membro do grupo 

doméstico desempenhe o papel do cuidado das crianças.  

Assim, a rede de constituição de cuidado com as crianças no grupo doméstico é 

protagonizada pelas mulheres, as quais são reconhecidas como responsáveis por este papel 

definido socialmente, seja por seus companheiros, pelas suas mães, ou, ainda, por elas 

próprias. Bilac (1995) sinaliza que o desempenho desse papel pode não se constituir como um 

enraizamento dos modelos tradicionais de funções sociais, antes, uma necessidade de 

adequação aos constrangimentos do meio. Contudo, na fala dessas mulheres, depreende-se 

que a realização de uma atividade laboral que visa a “ajudar”, ou a dependência de uma 

“permissão”, ou o “pedido” do companheiro colocam este grupo de mulheres com um papel 

muito definido de agenciamento do cuidado da criança, e do parceiro como provedor da casa. 

Situações diferenciadas ocorrem, como no caso de Alaba e de Helena. A primeira 

não reside com o pai da criança e nem constituiu outra relação posteriormente. Tem como 

ocupação laboral o cuidado de crianças, fruto de uma opção entre trabalhar fora ou no próprio 

ambiente doméstico. Além do próprio filho, cuida também do sobrinho e do filho da vizinha. 

Escolheu ser cuidadora por gostar de crianças e de cozinhar. No caso de Helena, apesar de 

morar num beco onde residem todos os seus parentes, não há outras crianças da idade de seu 

filho mais novo. Todos são “pré-adolescentes”, no dizer dela, e seus parentes trabalham. 

Portanto, quando seu filho menor nasceu, ela deixou de trabalhar para poder ficar em casa 

cuidando da criança. Quando tem que sair, deixa o caçulo sob os cuidados de sua filha mais 

velha, de treze anos de idade, e sua mãe, que apresenta alguns problemas de saúde (diabetes e 

hipertensão), fica supervisionando. Alba, que cuida do sobrinho, não recebe por esta 

ocupação, pois “aqui está todo mundo em casa, mas ela faz as despesas de casa também”. 

Todavia, em relação à vizinha, ela afirmou: “se quiser que eu olhe, eu olho, mas tem que me 

pagar”.  

Neste sentido, “o olhar” pode assumir distintos papéis, orientado por múltiplas 

responsabilidades e, ainda, concepções de “olhar” investidas de significados que dialogam 

com mediações e contextos dos quais se faz presente.  
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“O dia todo é ficar olhando eles” 

 

Quais os sentidos que sustentam este cuidado ordinário, na maioria das vezes, 

orquestrado e compartilhado coletivamente com diversos agentes presentes nas cenas 

cotidianas? Para obter as respostas, é preciso distinguir, inicialmente, entre o cuidado mais 

geral com a criança daquele mais específico – o cuidado alimentar. As cenas recorrentes que 

se apresentavam falavam de um cuidado geral mediado por todos, incluindo também 

intercessões alimentares, as quais serão descritas posteriormente.  

Tanto nas cenas como nos diálogos, muito frequentemente polifônicos, o cuidado se 

apresenta orientado densamente pela visão. A criança é alvo do olhar e da vigília. E aqui, a 

diferença de idade, levando-se em conta o intervalo de dois a oito anos de idade, parece não 

reverberar num olhar mais ou menos desatento. A distinção deste olhar, considerando a 

variação da idade, está no campo de visão, o que se apresenta como horizonte e, logo, alvo de 

vigília, com o qual a criança pode entrar em contato. Destarte, o cuidado cotidiano significa 

olhar e vigiar
19

, que, por seu turno, tem o propósito de afastar as crianças das vicissitudes do 

meio em que vivem e do seu próprio tempo. No enunciado abaixo, a informante Clara evoca a 

necessidade de vigília, utilizando para isso uma importante dimensão do cuidado, a 

temporalidade. A agente faz uma descrição que traz o passado para o sentido do presente e 

nos proporciona acesso aos sentidos do olhar do cuidado. Diz ela:  

 

Agora, hoje não pode nem brincar de gude porque diz que não pode, 

porque pode engolir. Você compra um brinquedo está lá escrito, que 

não pode para criança menor de três anos, porque tem peça pequena 

que pode engolir, mas antes não tinha essa coisa e as crianças não 

engolia, não sei o que acontece não hoje. Meu irmão mesmo brincou 

tanto de gude e nunca teve nada. (Clara) 

 

O controle do risco parece balizar a direção do olhar do cuidado. Um risco que não 

existia na sua memória do passado se apresenta agora em consonância com uma sociedade prenhe 

de signos de risco (GIDDENS, 2002). No sentido aqui apresentado, têm-se os brinquedos 

utilizados no seu tempo de criança em cotejo com aqueles mais modernos. O risco está presente 

não só no universo infantil, mas também no seu entorno, a que todos – adultos e crianças – estão 

                                                 
19

 Em estudo realizado no interior da Bahia sobre os sentidos do cuidado infantil, a vigília da criança foi uma 

importante dimensão do cuidado assumido pelas agentes estudadas. Naquele sentido, o “vigiar é prestar atenção, 

ter tempo para dirigir olhares e preocupação a todos os movimentos da criança” numa ação que fazia as agentes 

mobilizar-se em dois universos, paralelamente – o dos afazeres da casa e o dos movimentos da criança 

(SOARES, 2003, p. 50). 
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expostos. Em outra narrativa, a agente administra o espaço do agenciamento do cuidado, de modo 

a controlar o risco. 

 

A gente mesmo fica aqui, quando está todo mundo em casa e está 

muito abafado dentro de casa. Porque a gente deixa eles todos dentro 

de casa, com a porta fechada. Brincando dentro de casa. Aqui é muito 

perigoso, não pode facilitar não, e você está olhando a criança, daqui 

a pouco ela lhe cega e já está na rua... aqui a coisa não tá de 

brincadeira não, a violência não tá brincadeira... a gente não pode 

mais deixar criança brincar na rua não. (Maria) 

 

Ou ainda:  

 

Aqui, minha menina tava sentada ali na porta do beco, chegou os 

policiais atirando, tem que ficar atento a tudo, inclusive a polícia que 

já chega atirando. Até Lorena uma vez já revistaram, chegou a 

polícia e revistou, tudo eles acham que é ladrão, que é traficante. 

Aqui é muito perigoso, antes não podia nem sentar aqui como a gente 

está para conversar, porque vinha vagabundo atirando. Por isso que 

a gente colocou o portão aí na frente, para evitar passar, porque dá 

para outra rua, mas aí a gente fechou tudo. A polícia chegava e não 

olhava em quem ia atirar não, atirava sem saber. A gente saía 

correndo para dentro de casa. A rua está até calma agora, depois que 

mataram uns quatro. (Helena) 

 

As narrativas apresentam expressões nas quais as ações de cuidar são referenciadas por 

dimensões espaciais e temporais. As agentes situadas no seu contexto e em referência a ele cuidam 

para que a violência presente no bairro não se aproxime das crianças, seja afastando-as da rua, 

fechando portas ou colocando portões. Estas narrativas são cúmplices do seu tempo, cujo sentido é 

compreendido com referência a um período passado, no qual tais situações não se apresentavam, 

“porque era tudo uma família só, ainda continua família, aqui todo muito é parente, mas antes era 

como se fosse uma roça, não tinha essa violência que tem hoje não”. (D. Lourdes) 

A situação da ação do cuidado se refere ao mundo circundante. O primado do cuidado 

está em afastar as crianças deste universo significativo que oferece várias faces de risco. O risco 

da violência, como referido acima, do abuso dos mais velhos, porque “tem caso de gente que leva 

criança pro beco, e já sabe né?” (Mona), dos brinquedos perigosos que se podem engolir. Em 

realidade, o controle do risco que está colocado na comunidade e neste tempo, o qual mobiliza o 

olhar do cuidado, é de um risco cotidianamente experimentado na comunidade, onde a qualquer 

momento se pode ser assaltado devido à violência local.  

Contudo, há um sentimento de apego ao bairro, o que em realidade está relacionado com 

o sistema de relações. A violência do presente é referência para pensar no passado daquele lugar e 
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nas práticas atuais, mas não para o desejo de desenraizamento dali, em função das práticas de 

solidariedade e apoio mútuo que podem ser acionadas cotidianamente. Trata-se de um sentimento 

de pertencimento ao espaço significado pelo sistema relacional e de práticas de apoio mútuo (DE 

CERTEAU, 2005), referidas tanto em estudos com camadas sociais de baixa renda no Brasil como 

também em outros países latino-americanos, tal como nas considerações de Pescastre-Villafuerte 

et al. (2006). Estes autores concluem que a cooperação experimentada por famílias rurais de renda 

muito baixa no México possibilita o uso do tempo de forma mais eficiente, facilita a realização das 

tarefas cotidianas, bem como viabilizam as estratégias de enfrentamento das dificuldades 

alimentares e cotidianas.  

 

“Na hora de dar a comida mesmo é comigo” 

 

Seria o cuidado alimentar também partilhado em cenas tão corriqueiras como aquelas 

que, frequentemente, assistia? Aqui, a interpretação do cuidado alimentar é delimitada a partir 

de duas dimensões da vida cotidiana: a narrativa, através da qual podemos interpretar na 

descrição do cuidado alimentar o modo como as agentes representam sua ação; e as cenas, nas 

quais a agente em ação figura o cuidado no cotidiano.  

A delimitação dessas dimensões da vida cotidiana significa dizer que, ao narrar sobre 

o cuidado ordinário, as agentes estão representando sua ação cotidiana, possibilitando acesso 

aos significados que essas atuações têm nas suas vidas, em diálogo com aqueles que delas 

participam, mas, por outro lado, as ações de cuidar não se restringem às suas narrativas, antes, 

se vinculam a estas pela semelhança das suas estruturas (ALVES; RABELO; SOUZA, 1999). 

Desse modo, as narrativas nos proporcionam significados sobre o cuidado alimentar, as cenas 

nos fornecem o invisível e as microrrevelias que se constroem na “atividade criadora dos 

praticantes do ordinário” (DE CERTEAU, 2005, p. 18). 

Ao narrar o cuidado com as crianças, as mulheres faziam referência especialmente ao 

olhar, dizendo terem que ficar “atentas a tudo”. Contudo, quando se referiam à alimentação da 

criança, duas expressões – relacionadas com o pai e a mãe – foram significativas deste tipo de 

cuidado e com agenciamentos também distintos, o da responsabilidade e da regulação da 

alimentação, respectivamente.  

As cenas cotidianas e diálogos construídos ao longo do trabalho de campo 

reforçaram o protagonismo das mulheres no cenário alimentar doméstico. Durante o trabalho 

de campo, em apenas dois grupos domésticos houve a presença de algum membro masculino; 
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nestas circunstâncias, as suas falas dirigiam-se a outros temas que eram construídos na cena, 

tais como a violência do bairro. Quando o diálogo referia-se ao “cuidado alimentar” eram as 

mulheres que pronunciavam falas. Num desses grupos domésticos, provocamos o irmão de 

Mona para entrar no diálogo
20

 e ele diz: “é isso mesmo que elas tão falando, concordo com 

tudo”. Afinal, estávamos tratando de assunto de mulher.  

Nos termos das agentes, a responsabilidade tem o sentido de provisão da comida para 

a casa. Já a regulação tem amplitude maior, abarcando as demais dimensões da agência, desde 

a administração da comida, o controle sobre o que se come, a economia para não faltar o 

alimento, atribuições que marcam o lugar da comida na definição dos papéis de gênero no 

âmbito doméstico (ZALUAR, 1982). Assim, a regulação se endereça, sobretudo, às mulheres, 

mas, no entender dessas agentes, de um modo geral, no que se refere ao provimento do 

alimento no domicílio, trata-se de uma responsabilidade que repousa no papel do provedor, 

atribuído aos homens. Dizem elas que “a alimentação é a responsabilidade do pai, 

principalmente do pai. A gente fica regulando a alimentação dentro de casa, não é?” 

(Angélica). Na interface das relações de gênero, reconhecemos aqui uma responsabilidade que 

se constituiu historicamente, cujo marco pode ser situado no movimento eugênico e no 

discurso maternalista datados da década de 20, demarcando a centralidade da figura materna 

no cuidado da alimentação infantil dentro do projeto reformista da época, conforme apontam 

Stepan (2005) e Freire (2009).  

Por um lado, se a responsabilidade de provimento da alimentação está na figura 

paterna ou do companheiro, por outro, a compra dos gêneros alimentícios ocorre de forma 

compartilhada, pois, eventualmente, os pais traziam algum item isoladamente. No campo das 

representações em torno da comida, as mulheres constroem o gênero, concordando com 

Woortmann (1986). Titulam para si a competência dos cálculos para o abastecimento 

alimentar; compreendem como seu o conhecimento distintivo das preferências alimentares 

dos membros da família, buscando atendê-las na compra dos itens alimentícios, ainda que 

com limitações econômicas. Este conhecimento que as mulheres detêm é construído no curso 

das suas trajetórias de agentes, o qual lhes confere a comando e o controle no âmbito 

doméstico (WOORTMANN, 1978), operando não só a autoridade da compra, mas de todas as 

demais decisões, como referido acima. Pode-se dizer, contudo, que a realização dessas 

atividades de administração da comida no âmbito doméstico, sobretudo no que diz respeito às 

preferências alimentares, não ocorre apenas em função de essas mulheres não exercerem 

                                                 
20

 Estavam presentes na cena: Mona, seu irmão mais velho, sua irmã mais nova, sua mãe, sua filha e sua 

sobrinha.  
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atividades laborais, haja vista que estas continuam no domínio feminino mesmo quando são 

assalariadas em tempo integral (HERNÁNDEZ; ARNAIZ, 2005). 

Diz a irmã de Mona, Silvia: 

 

Olha, quando vai fazer a compra de mês e até mesmo no dia a dia, 

sou eu é que faço, ele vai junto também, mas é para trazer as 

compras, porque homem não entende dessas coisas, não sabe o gosto 

dos meninos, não sabe a quantidade que é necessária para dar o mês 

todo, se bem que nunca dá pra passar o mês, não é? Mas a gente sabe 

fazer a quantidade do arroz, do feijão, dessas coisas que são mais 

básicas, quando tem um dinheiro extra aí sim ele faz uma compra 

mais diferente... assim compra uma carne de sol que ele gosta, um 

(peixe) vermelho... ele não interfere nisso não.  

 

Além do controle na compra dos gêneros, há o conhecimento da distribuição da 

comida para cada criança, colocando no prato – prática exercida por todas elas – a quantidade 

adequada na dependência do apetite inerente à idade de cada criança. Pode-se entender que no 

campo de ação em torno da comida se expressam diferentes racionalidades. Na compra do 

alimento, as razões econômicas e matemáticas se aliam à afetiva para atender aos distintos 

paladares. Na distribuição da comida, gosto e quantidade participam da intenção das agentes 

de oferecer o que mais se adéqua às crianças. O conteúdo e a quantidade da comida no prato 

se apoiam aqui numa dada representação da fisiologia do corpo da criança.  

 

Coloco no pratinho a comida dele, coloco pouquinho, mas ele come 

pouco porque é criança, não tem nosso estômago não é? (Angélica) 

 

Ele é pequeno, não tem esse apetite todo, tem dia que ele não come a 

comida toda, mas eu coloco pouquinho. (Helena) 

 

Com efeito, não apenas gosto e apetite orientam a distribuição da comida entre os 

membros da família. Quando os recursos estão escassos e, por conseguinte, a distribuição 

requer uma racionalidade que possibilite a divisão da comida de forma a contemplar todos os 

membros, a agente, que construiu ao longo de sua trajetória de experiência de privações 

alimentares uma dada métrica da repartição, é convocada para tal tarefa. Assim, Letícia diz: 

“quando a coisa está apertada aqui, chamo minha mãe, porque ela faz a comida render e dar 

para todo mundo”. O pai de Letícia completa: “Como Maria aqui não existe não, é dona de 

casa como ninguém, alimentei meus filhos passando necessidade porque tinha ela, ela vê 

quantas bocas têm para comer e todo mundo come”. 

Guardando um sistema classificatório onde se arranjam os desejos e apetites e a 

métrica da repartição, numa espécie de código adquirido consuetudinariamente que rege as 
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formas de agir do cotidiano, as mulheres são as protagonistas das estratégias de 

enfrentamentos das situações de insegurança alimentar nos domicílios (RADIMER; OLSON; 

CAMPBEL, 1990; FREITAS, 2003). 

Assim, se outras dimensões do cuidado mais geral eram algo que poderia ser 

compartilhado por todos, quando se trata do cuidado alimentar – a hora da comida – há um 

endereçamento para a agente em particular. Este agenciamento passava para as avós quando 

na ausência da mãe, pois “todo mundo olha, mas a gente não pode abusar não é? Na hora de 

dar a comida mesmo é comigo, porque esta responsabilidade é mais minha que sou mãe”. Ou 

ainda, “na hora da comida, aí cada um vai para casa”. Dessa forma, não significa dizer que a 

alimentação não poderia ser mediada ou ofertada por outras pessoas, mas isto ocorria quando 

da solicitação da agente, ou da sua permissão. Esta personificação do cuidado alimentar na 

figura da agente está presente principalmente nos enunciados, tendo sido o mais ordinário no 

cotidiano, contudo, em função da circulação constante das crianças nos espaços, era comum 

também que elas questionassem o que havia para comer: “aí pede para comer aqui e aí fica 

aqui mesmo comendo”. A mobilidade infantil para comer fora da sua própria casa não ocorria 

em todas as refeições. O café da manhã era realizado na residência da criança, o almoço 

poderia ser realizado em outra casa que não a dela mesma, principalmente quando ela tinha 

preferência pela comida, e o café da noite ou jantar também era passível de ser realizado fora 

de casa, mas com muito menos frequência.  

 

“Sempre tem que tá regulando” 

 

No controle da alimentação, algumas expressões também remetem ao controle do 

risco. Portanto, o risco está no entorno, no cotidiano da comunidade traduzido na violência, 

nas brincadeiras de hoje, nas formas atuais de educar. As expressões que denotam o risco nos 

tempos de hoje ganham um sentido para muito além do que representavam outrora, riscos 

fabricados e alheios a um passado, no qual não se poderia supor que existissem. 

Se no cuidar, a partir do olhar, o risco aparecia como uma possibilidade muito 

próxima, na regulação da comida este risco faz referência ao futuro da criança relacionado às 

práticas presentes. Este controle está muito presente no discurso, embora nas cenas as 

“microrrevelias” se ajeitassem no cotidiano. Ou, ainda, uma agente que, em tom confessional, 

diz: “Ah, mas você vai no mercado aí embaixo, você vê uma coisa que ela gosta, sabe que 

não é tão bom, está com dinheiro, você também quer comprar para agradar para fazer a 
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vontade também” (Letícia). O tom confessional da agente significa menos uma transgressão 

aos preceitos de uma alimentação saudável e mais uma vontade que não pode ser satisfeita 

ordinariamente, considerando que o orçamento doméstico para a compra de alimentos não 

permite frequentemente adquirir nada além do habitual, ou mesmo um tom que se dirigiu 

particularmente à sua interlocutora.  

A comida que é ofertada às crianças parece ter certa regularidade quanto ao controle 

e ao agenciamento. Diferente das refeições mais estruturadas (café da manhã, almoço e 

jantar), os lanches apresentam maior flexibilidade tanto quanto ao conteúdo, podendo não ser 

planejados, como também em relação ao agenciamento, podendo ser mais difuso entre os 

membros do grupo doméstico Numa dessas cenas, a criança pede à tia que é responsável pelo 

seu cuidado: “tia, quero geladinho”. Ela responde: “hoje não tem geladinho, não”. A outra tia 

tira algum dinheiro do bolso e diz: “tome, vá lá comprar pra vocês, mas divida com os 

meninos, viu?”. 

Expressão significante evocada pelas agentes no campo de ação da alimentação, a 

regulação se expressa mediante a vigília, o incentivo e falas “corretivas”. Assim, a regulação 

do comer obedece a horários e a certa gramática de consumo, o que significa dizer que há 

regras que parecem obedecer a recomendações médico-nutricionais, pois “[...] tem que tá 

policiando, por causa do colesterol. Sempre tem que tá regulando” (Mona). Trata-se de uma 

regulação que vislumbra efeitos de um futuro que pode estar mais ou menos próximo, 

mediado pelo risco do consumo de hoje. O “está policiando” representa vigília de corpos que 

ainda não reconhecem os riscos a que estão submetidos, pois que “a criança não tem noção 

das coisas, a gente precisa tá em cima, só quer comer porcaria” (Helena).  

Observa-se maior referência às regras nas três principais refeições
21

 do dia, ao passo 

que os lanches se apresentavam mais flexíveis (NICOD, 1974; 1980 apud ARNAIZ, 1997; 

DUTRA, 2007) tanto nas cenas como nas narrativas. Na dimensão da narrativa, o consumo 

das ditas guloseimas é considerado inapropriado, contudo, o controle parece ser mais difícil 

de ser exercido. O que está ao “alcance da criança” e o que “não há mais o que fazer” revela 

que nas cenas do cotidiano há um conteúdo dispersivo que não segue as lógicas pesadas de 

formalização e controle (DE CERTEAU, 2005). Por outro lado, o lanche é a refeição que, nos 

grupos domésticos em questão, permite maior flexibilidade de consumo fora de casa, 

                                                 
21

 Neste estudo estamos acolhendo a definição de Poulain (2005) para distinguir refeições de lanches – 

consideradas para este autor como “tomadas alimentares fora das refeições”. Assim, refeições são aquelas 

“fortemente instituídas, ou seja, sobre as quais pesam regras sociais bastante precisas tanto ao nível da estrutura, 

quanto do horário, da localização, do contexto social e da ritualização” (POULAIN, 2005, p. 73). Considerando 

nestes termos, as refeições no nosso contexto são o café da manhã, o almoço e o jantar ou café da noite.  
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resultando em oportunidades tanto maior da autonomia da criança para satisfazer suas 

vontades, quanto do olhar focado que se dispersa. O lanche pode ser consumido 

solitariamente, atendendo à demanda da criança que pode ter tempos distintos. Situação 

diferente ocorre com as três refeições mais estruturadas, as quais são realizadas em 

companhia de outros membros do grupo doméstico ou, ainda, sob a supervisão de alguém. 

São refeições programadas para satisfazer necessidades, na medida do possível, nutricionais, 

mas também afetivas, aliadas às preferências dos gostos individuais (DUTRA, 2007).  

 

[...] aí vem de vez em quando, mãe me dá um dinheiro para comprar 

uma merenda, e aí vai aí embaixo e compra já uma coisa que não 

pode, uma bala um chiclete... mas menino porque comprou isso, já 

comeu, não tem mais o que fazer. (Rosângela) 

 

A mãe tem que ter todo cuidado com a criança, a alimentação mesmo 

tem que dar na hora certa, porque é essa guloseima que tá ao alcance 

da criança que impede a criança de comer direito. (Mona) 

 

Tem tudo no mercado, aí minha sobrinha traz uma coisa ou outra e aí 

pronto já fica difícil de você não permitir. Eu faço salgadinho aqui 

para vender, eles querem todo dia, mas não dou, ou então faço 

pequeninho para eles, porque já abusam. (Sogra de Luana) 

 

O lanche, quando mediado pela autonomia da criança, encontra nos espaços da rua 

maior flexibilidade e diversidade, tendo em vista que nos tempos atuais não somente os 

produtos alimentícios adquiriram variedade para atender a todos os gostos e satisfazer aos 

potenciais compradores, mas também a comercialização destes produtos ganhou amplitude e 

se localiza em diversos espaços, através das quitandas, vendedores ambulantes, mercados, 

bancas, o que, por sua vez, potencializa a flexibilidade do seu consumo. 

 

“A gente acaba dando o que gosta mesmo” 

 

Os hábitos ou preferências alimentares vão se constituindo na tessitura e 

partilhamento de histórias (GIARD, 1998). Decerto que as preferências não se produzem num 

vácuo, mas são permeadas por uma multiplicidade de mediadores. A criança apresenta seu 

repertório e também determinadas rejeições alimentares, algo que transita para algumas 

agentes entre o “acostumar” e para outras como próprio da “natureza” da criança. O conteúdo 

que delimita a diferença entre o costume e a natureza não é nítido para as agentes, e até 

mesmo nas narrativas as estratégias utilizadas para driblar as preferências alimentares não se 
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diferenciam. Por seu turno, em outras narrativas, os mediadores não são capazes de alterar 

aquilo que se constitui próprio da natureza. O acostumar pode ser induzido pelas formas de 

oferecer a comida à criança, a estratégia do “enganar”. 

 

Desde pequena que ele não gosta de verdura, fazia de tudo para 

comer e não gosta porque é da natureza mesmo não gostar, fazer o 

quê, a gente faz o que pode, mas a criança não gosta. Eu mesmo gosto 

de verdura, mas minha irmã não gosta e minha mãe dava tudo igual 

para mim e para ela, mas ela tinha um abuso e até hoje é assim. 

(Angélica) 

 

Eu acho que quando é pequeninho é mais difícil de gostar das coisas 

e depois vai comendo. Tem que ir enrolando, bater, amassar, 

enganar. Com o tempo se acostuma. (Rosângela) 

 

Podemos assumir, então, que as agentes, ao anunciarem as estratégias para “enganar” 

as crianças a se “acostumarem” a comer determinados alimentos que estão no rol das suas 

rejeições alimentares, estão produzindo o aprendizado do gosto, do paladar. As estratégias 

representam as mediações que são acionadas para ampliar o universo gustativo dos infantes, 

ou melhor, torná-lo multiverso. As mediações para o aprendizado do gosto transmutam a 

aparência e textura dos alimentos. As transmutações pelas quais os alimentos passam são 

“arranjos artificiais” que intencionam produzir paladares afetados
22

 – afeitos e afetos ao sabor 

da verdura ou do feijão.  

Interessante destacar que as mediações utilizadas para o aprendizado do gosto – 

pautadas predominantemente nas transmutações de textura e aparência dos alimentos – 

tangenciam inicialmente a visão, solicitando talvez a solidariedade dos sentidos, ou seja, que a 

visão não rejeite a priori o que o paladar está aprendendo a apreciar. Assim, é provável que 

esta seja uma evidência tangível do dito popular, que diz que comemos primeiramente com os 

olhos.  

O “enganar” é tentativa de articulação com vistas a tornar mais disponível o paladar 

da criança, ampliando suas possibilidades gustativas. Trata-se de uma estratégia de cuidado 

mediada pela agente de tornar disponível, buscando uma experiência através na qual o paladar 

e a comida se produzem, adquirindo ambos novo status (DESPRET, 2004).  

Fruto dessas articulações, algumas rejeições alimentares vão sendo dribladas 

utilizando-se as diversas formas de oferta à criança. Assim, Luana diz:  

                                                 
22 Alusão a Teoria das Emoções de Vinciane Despret In: DESPRET, Vincianne. The Body we care for. 

Figures of Anthropo-zoo-genesis. Body & Society.Vol. 10(2–3): 111–134, 2004. 
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Emilia mesmo tem preferência de comida. Ela só come verdura na 

sopa, eu forcei colocando miudinho no prato, mas ela não come. Se 

for cozida ela não come, aí na sopa bato tudo ela come, então toda 

semana faço sopa com a verdura que tem para ela poder comer 

verdura. 

 

Neste sentido, a individualização do universo gustativo da criança influencia sobre o 

consumo familiar tendo em vista que é necessário harmonizar a compra ao seu gosto. A 

criança não só influencia a compra e o consumo familiar como também, seu repertório 

alimentar lhe confere um poder de compra. No bairro, onde há vendas na esquina e mercearias 

à frente da casa, ampliam-se as oportunidades de exercício desta autonomia. As crianças mais 

velhas – entre seis e oito anos de idade – solicitam dinheiro e adquirem produtos alimentícios. 

As crianças em idade escolar, as quais são consideradas mais independentes, cujo trânsito 

para a rua é mais livre pela própria imposição da criança se constituem como fonte de maior 

angústia para as suas mães em função de certa autonomia que passam a adquirir (MARTIN; 

ÂNGELO, 1999).  

Assim, no campo da alimentação, a autonomia e individualização da criança estão 

refletidas no seu repertório e preferências alimentares, as quais têm adquirido poder de 

compra e de decisão sobre o abastecimento alimentar da família (ARNAIZ, 1997). Elas 

também têm suas preferências alimentares acolhidas em práticas de cuidado alimentar.  

 

Tem mesmo o filho da minha irmã que chega dizendo: o que tem aí 

para comer? Ela diz: tem feijão. Ah não quero não, me dá dois reais. 

Aí ela quando tem dá. Vem ele com dois Miojo e pede para preparar, 

quando não é ela, pede para eu preparar. (Letícia) 

 

A gente acaba dando o que gosta mesmo... porque hoje em dia a gente 

não sabe o que acontece, está tudo diferente. Eu mesma tive uma 

criação, tento fazer como minha mãe, mas não dá mais. (Angélica) 

 

Estas narrativas permitem ressaltar a relevância das transformações que caracterizam a 

família moderna com a maior visibilidade que a criança adquiriu neste universo. Alçada a 

titular de direitos e com crescente valorização da sua autonomia, a criança parece passar a 

desenvolver um papel também decisório neste ambiente. Conforme analisa Singly (2000), a 

educação dos filhos não mais está pautada na imposição de valores, mas na negociação e no 

diálogo. Renúncias e concessões estão presentes neste tempo, no qual a criança e a família 

não mais ocupam o mesmo lugar de outrora.  
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“A gente não dá para educar mais como nossos pais cuidava e educava” 

 

As narrativas das agentes retratam a individualização e autonomia da criança em 

diversos momentos, transbordando a discussão do campo de ação da alimentação, o que vem 

a ser entendido como “evolução do mundo”. Para as agentes e também demais membros dos 

grupamentos domésticos, essas mudanças são mais sentidas e vividas no cotidiano do que 

efetivamente passíveis de serem explicadas. Em realidade, tais mudanças geram um conflito e 

são sempre narradas trazendo a memória de um passado, entendido como um tempo no qual 

era mais fácil a criação dos filhos, devido justamente ao maior controle exercido pelos pais e 

maior obediência dos filhos. Por sua vez, as agentes, como sujeitos do seu tempo, e, passando 

ao largo do seu entendimento e concordância, acompanham e produzem essas mudanças no 

seu próprio cotidiano. Assim, dizem:  

 

O mundo tá evoluindo, se modernizando. A gente não dá para educar 

mais como nossos pais cuidava e educava. A criança já fica mais 

independente mais cedo. Mudou tudo. (Mona) 

 

Antigamente era mais fácil de criar criança do que hoje, porque as 

crianças obedeciam, tinha horário para tudo, hoje mais não. A gente 

não faz mais o que a nossa mãe fazia. Hoje não pode bater, porque o 

juizado de menor bate na porta. E hoje se você bate, as crianças vêm 

até bater na gente. Agora a gente não bate hoje, mas vem a polícia e 

mata depois. (Helena) 

 

Acordo 5h30 da manhã, já faço Nescau para Iuri, mingau para Luiza. 

Cada um gosta de uma coisa diferente e faço o que gosta... tem 

procurar dar o que gosta, porque não pode ficar sem comer, não é 

mesmo? Criança hoje tem birra, não gosta de uma coisa e não tem 

santo que faça comer... antigamente já era diferente de hoje, porque 

criança obedecia e fazia, os pais controlavam mais. (Sogra de Luana) 

 

As agentes referem a um tempo quando o exercício da autonomia das crianças para, 

inclusive, escolher o que comer, dentre outras dimensões, parecia refletir processos mais 

amplos, desde que são narrativas que aparecem atreladas a outras referências, nas quais a 

criança adquire novo status no âmbito doméstico, onde não mais se pode fazer uso de 

métodos e práticas utilizadas em tempos passados para educá-las. Muito frequentemente, as 

narrativas das agentes faziam referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
23

. Os 

                                                 
23

 Promulgado pela Lei nº. 8069/90, trata-se de um instrumento jurídico que reconhece a criança como titular de 

direitos, no qual as famílias têm o seu papel reconfigurado na sua formação e educação (BRASIL, 1990). 
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princípios do ECA, reconhecidos pelas agentes por meio das escolas e da mídia, parece estar 

refluindo em seu cotidiano, alterando o lugar que as crianças ocupam e são reconhecidas no 

âmbito doméstico. O significado atribuído ao ECA revelou uma equação conflituosa na vida 

das agentes e do grupo doméstico, pois a família se sente apartada do controle sobre os 

infantes face a um conjunto de mediadores presentes no seu cotidiano, reconhecidos como 

risco latente, indo desde o tráfico de drogas à sedução dos alimentos processados, a exemplo 

do “Miojo”. 

 

“Miojo é uma festa!” 

 

Um destaque importante e generalizado nas narrativas das agentes e cenas do 

cotidiano das práticas alimentares das crianças foi o Miojo
24

. O consumo e a preferência das 

crianças, e, também, de alguns adultos pelo produto chamam atenção para algo que foi assim 

caracterizado por uma das agentes: “Miojo é uma festa! Só que é todo dia”. O predicado 

utilizado nos traz possibilidades interpretativas para analisar o que significa o produto e o seu 

consumo para o grupo social em questão.  

Produto pré-fabricado, que confere praticidade de uso, esse um dos principais 

atributos dos artigos alimentícios modernos colocados à disposição no mercado. Pode ser 

incluído no rol dos “alimentos serviço”, caracterizado como aquele produto quase ou 

totalmente disposto para o consumo (ARNAIZ, 1997) 

O “Miojo é uma festa” parece simbolizar algo que, de um lado, não é da ordem do 

ordinário, e, de outro, é apreciado por todos. Pode representar o poder de consumir um 

produto que agrega valores representativos de uma sociedade de consumo, por um grupo 

social que apresenta limites para exercê-lo. Portanto, a sua ingestão pode representar 

oportunidade de acesso a determinados padrões materiais e não materiais de consumo.  

 

Aqui todo mundo come Miojo, vai ficar doente de tanto comer Miojo. 

Digo Miojo não é comida não, não tem sustança nenhuma, negócio 

sem graça. A avó que deu pela primeira vez, só que ela colocava 

verdura, parecendo sopa. Mas, eles deixam de comer comida para 

comer Miojo. (Helena) 

                                                 
24

 Miojo é uma marca de macarrão instantâneo que, por ter sido a primeira empresa a comercializar o produto, é 

a mais conhecida no Brasil. Trata-se de um tipo de macarrão pré-cozido, que possui um pouco de óleo, a ser 

preparado apenas com a adição de água fervente durante uns poucos minutos e um pacote de tempero pronto 

aromatizado de diversos sabores (picanha, frango, pizza, etc.), o qual é adicionado à preparação. O tempo de 

preparação perfaz cinco minutos em média. 
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Nota-se na narrativa outros personagens que entram na cena da oferta de alimentos à 

criança (visto que foi a avó quem primeiro ofereceu a “não comida”), contudo mediada por 

uma estratégia para reverter a “não comida” em comida, a significá-la como uma sopa, 

mediante a introdução de outros ingredientes. Um ato culinário, um modo de fazer 

“produzindo uma mudança que não é só de estado, mas de sentido” (MACIEL, 2004), ou 

ainda a transformação de um alimento com características originariamente anônimas 

(POULAIN, 2004) em uma refeição com uma dada identidade.  

 

Gosto de cozinhar, de variar a comida, cada dia faço uma coisa 

diferente. Tem gente que só faz Miojo, eu só faço Miojo quando vou 

sair ou estou com preguiça, não é todo dia. Pra mim não é um 

alimento bom, porque tem conservante, tanto para criança como para 

adulto. Minha irmã é viciada, se pudesse comia todo dia. (Alba) 

 

Nas razões de que Alba lança mão para fazer uso eventual do Miojo, símbolos 

significativos das mudanças no sistema alimentar se apresentam, sendo motivos vinculados à 

praticidade e à economia do tempo. Tais símbolos, incorporados aos alimentos (no caso em 

questão – o Miojo), acenam toda uma sorte de transformações sociais, econômicas e culturais 

que acompanhamos nas últimas décadas.  

Podemos considerar que domina certo padrão de opinião sobre a qualidade do 

produto, apreendido como um não alimento, que não dá “sustança”, que têm conservantes
25

, 

contudo, essas opiniões não reverberam no não consumo, seja pela demanda da criança, seja 

pelos valores de consumo ou de praticidade incorporados ao produto ou, ainda, pela 

apreciação do mesmo.  

Crenças e conhecimentos sobre o teor nutritivo dos alimentos não necessariamente 

impactarão nas práticas alimentares, tal como descrito por Busdiecker, Castillo e Salas (2000), 

em estudo realizado no Chile sobre as mudanças nos hábitos alimentares durante a infância, 

no qual os autores observaram que, embora haja a preocupação sobre maior custo e qualidade 

nutritiva dos alimentos processados, os mesmos são consumidos por famílias de todos os 

estratos sociais.  

                                                 
25

 Interessante que o conteúdo publicitário da propaganda comercial do produto diz: “Se o ingrediente é de 

verdade, o sabor é de verdade. A qualidade e a tradição do melhor sabor”. A peça publicitária busca construir 

uma imagem reversa daquela que as agentes reconhecem como negativas no produto. O “ingrediente de 

verdade” contrapõe-se ao “não alimento”, a tradição busca desconstruir a imagem de que um produto 

semiprocessado não guarda as características de um alimento tradicional, ordinariamente considerados mais 

saudáveis. 
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Mas, por outro lado, o Miojo não é consensual, coexistem múltiplos significados nos 

grupos domésticos estudados e, numa espécie de disputa de racionalidades, o seu consumo é 

pulverizado e escapa ao controle daquelas que o significam como não comida. Assim, ainda 

que negativas individuais se anunciem, a amplitude do seu consumo está presente em 

narrativas e observações do cotidiano. O Miojo representa o alimento que individualiza o 

comer. O argumento de Arnaiz (2005) pode ser elucidativo desta situação quando diz que no 

contexto contemporâneo os sujeitos estão cada vez mais autônomos nas suas práticas 

alimentares, a partir do qual novos grupos “biossociais” são forjados mediante comunhão de 

gostos e estilos de vida. Estes não necessariamente abrigam-se numa dada categoria de classe, 

mas podem ser acolhidos por diversas outras categoriais – gênero, estilo de vida, geração, 

modismos, dentre outras.  

Numa cena ocorrida próximo ao meio dia, a filha de Rosa pede dois reais para ir à 

mercearia comprar biscoito para levar de merenda para a escola. Ela traz o biscoito e um 

pacote de Miojo
 26

. Rosa diz à filha que ela não iria comer Miojo naquele dia e de fato não 

comeu. Rosa explicou que “se deixar, é isso todo dia... você vê: a comida está no fogo, só 

faço o que ela gosta, mas não adianta, só quer comer porcaria”.  

Por seu turno, o consumo do Miojo no horário do almoço
27

, portanto, numa refeição 

que, a princípio, é programada para todos os membros do grupo doméstico, representa 

também outro contexto no qual a individualização do comer da criança se materializa e 

anuncia a desestruturação da refeição e ascensão da individualização (POULAIN, 2004).  

Nesta discussão, o Miojo também se destaca nas narrativas das agentes, significando 

de modo singular o “moderno”, o que se anuncia como destradicionalização do comer, pois 

que este manifesta a presença da hodierna indústria alimentícia numa mesa que foi descrita 

com certa regularidade e com a participação de preparações tradicionais presentes desde os 

tempos da primeira geração dos grupos estudados. No consumo do Miojo se apresenta 

também certa desritualização da refeição, reforçando a individualização do comer 

(HERNANDÉZ, 2005), pois se trata de um produto/consumo individualizado, ainda que o 

preparo para uma criança exija sua expansão para as demais.  

                                                 
26

 O Miojo nos mercados e mercearias do bairro custa em média R$ 0,60. 

 
27

 Nas discussões sobre o fenômeno da individualização do comer na contemporaneidade, onde se situam os 

alimentos-serviços como um dos fatores que favorecem este fenômeno, encontra-se também a utilização de 

determinados equipamentos domésticos, a exemplo do microondas (ARNAIZ, 1997). Apenas dois grupos 

domésticos possuíam este equipamento, contudo, as entrevistadas informaram não fazer uso frequente do 

mesmo. Mona considera que há alteração do sabor da comida, e a mãe de Angélica acredita que os “raios” 

emitidos são nocivos à saúde. 
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Podemos dizer que há um padrão de cardápio entre os grupos domésticos estudados; 

as preparações que compõem o almoço se constituem no “clássico” feijão com arroz, 

acompanhado da farinha, na dependência do gosto de cada membro, alguma preparação de 

carne/frango/peixe, no macarrão substituindo a combinação do arroz com feijão, e a verdura – 

esta última podendo estar presente na forma de salada ou na preparação da carne ou do feijão.  

Os pratos preparados para o almoço da criança podem apresentar variação dentro deste 

rol, quando do abastecimento domiciliar de alguma família dentro do grupo doméstico, o qual 

é socializado para as demais crianças do grupo doméstico, ou ainda, eventualmente quando de 

um “ganho extra” ou “folga”, ainda que se certifique certa tendência de preparações fruto de 

um paladar socializado. 

Igualmente há pouca variação no café da manhã e da noite, o qual pode ser retratado 

pelo café com leite, pão com manteiga ou biscoito. As variações nesta refeição se concentram 

na substituição do café com leite pelo Nescau e do tipo de biscoito que se oferece também na 

dependência do gosto da criança. Em dois grupos para crianças menores (dois a três anos de 

idade) o café da noite pode ser substituído pelo mingau / leite com algum farináceo. Outras 

variações foram relatadas com referência à introdução de algum outro componente 

substituindo o pão, a exemplo de cuscuz, aipim, etc., ou mesmo o biscoito recheado. 

 

“Vixe, menino, come direito, parece mais um bicho comendo” 

 

Na hora das refeições, se faz presente um importante conteúdo educativo, com 

ensinamentos dirigidos às crianças, sobretudo para aquelas que são mais velhas, indo desde o 

uso do talher, o comer devagar, não sujar a mesa, etc. Uma das agentes relata: “eu fico 

dizendo para eles, ‘vixe, menino come direito, parece mais um bicho comendo”(Luana).  

Carneiro (2005, p. 35) afirma que o alimento pode ser considerado  

 

[...] o maior dos paradigmas do comportamento moral, ou seja, da aquisição de 

autocontrole. Desde o aprendizado do choro para a obtenção do seio materno até a 

introjeção de todas as regras dos horários, das quantidades e das qualidades dos 

alimentos, das formas de sua ingestão, que o alimento marca a formação das regras 

na infância. 

 

Concordemente, estas regras estão presentes não só no conteúdo que dá sentido à 

regulação, informando sobre o que comer ou não e o modo de oferta, mas também nas normas 

de comportamento à mesa e em relação à comida de um modo geral. Ainda que o cotidiano 
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produza realidades que se esquivam dessas regras, representam tais realidades escapes, 

imponderáveis do cotidiano.  

Destaca-se que é a cuidadora Alba quem mais representa na sua fala e encena na 

prática uma dada moral e ética do comer, estando a regulação e os ensinamentos dos 

comportamentos à mesa e em relação à comida exponenciados na sua figura. Ela, por ter a 

ocupação de cuidadora de criança, representa na sua casa um ambiente que se assemelha à 

disciplina de uma creche, com rotinização de horários e atividades para as crianças. Diz ela:  

 

Por que se apronta, eu coloco na parede de castigo, na frente da 

parede, eles aqui me obedecem ao pé da letra. Coloco no chão pra 

comer, porque ainda não têm educação e a mesa é de vidro, então 

boto prato de todo mundo e coloco no chão e aí fico olhando comer. 

De tardezinha, coloco pra brincar, depois coloco a merenda, depois 

dou banho. A merenda, umas quatro horas, coloco merenda também 

no chão, suco, refrigerante com biscoito e depois, sete horas, coloco 

café com leite e pão... Tem que comer. Se tá no prato, tem que comer. 

“Ah, mas eu não gosto”. Mas eu não perguntei se você gosta. Se fosse 

bala ia comer, então finja que é bala e come. A mãe chega e ele diz: 

ah, Andrea me colocou pra comer verdura. Eu digo: mas tem que 

comer se é bom tem que comer. O que botar eles comem. 

 

A narrativa de Alba reflete uma ação pedagógica que a cuidadora assume para si, 

incorporando a racionalidade disciplinadora da educação das crianças a partir do século XIII, 

quando a escola passou a assumir o papel de disciplinar e forjar comportamentos direcionados 

para uma vida social. Alba busca desenvolver determinados padrões de comportamento, 

imprimindo pela autoridade, bem como normas de boa conduta, a exemplo de não deixar a 

comida cair do prato. Conforme discutido anteriormente, o processo civilizador narrado por 

Elias (1994) traz desdobramentos à forma de se lidar com o comer e a comida. Na narrativa, o 

comer à mesa simboliza um estágio que as crianças deveriam atingir através da sua ação 

disciplinadora.  

Nas cenas alimentares o valor da parcimônia traduzido pelo “coma devagar” foi uma 

advertência recorrente entre as agentes, aliado ao “coma tudo”. A disciplina ultrapassa os 

modos à mesa, comer o que está no prato ou comer tudo revela uma moralidade alimentar de 

um sentimento de racionalidade e não desperdício, consonante com a ética cristã com os mais 

necessitados, ou com a sua própria condição social. “Se é bom tem que comer”, por sua vez, 

se inscreve numa outra ética que traz à cena diária a racionalidade presente em tempos de 

colonização do futuro, de um comer racional e saudável. Por seu turno, “divida com meninos” 

a merenda/lanche representa a solidariedade para repartir com os pares o que se tem.  
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Nos demais grupos domésticos, as falas corretivas estão também presentes, 

sobretudo dirigidas às crianças que já se alimentam sozinhas. Estando à mesa, no sofá ou no 

chão, o conteúdo corretivo é relativamente estável. Contudo, quanto maior o número de 

crianças que se fazem presentes na cena da comensalidade, maior o vigor e a atenção sobre os 

comportamentos à mesa, onde a correção dirigida a uma criança parece se estruturar 

exemplarmente a todos as demais presentes na cena. Neste processo formativo, a refeição 

representa tanto uma dimensão socializadora, ao imprimir regras e normas de convívio social, 

como reguladora dos papéis sociais (POULAIN, 2004). 

Por fim, podemos dizer que entre os olhares coletivos vigiando as brincadeiras e os 

comportamentos sociais expressivos de um cuidado geral, há aqueles específicos atribuídos às 

mães, ou seus substitutos, do cuidado alimentar. Para o primeiro, parece haver certo consenso 

em relações às normas gerais de educação e de boa convivência partilhadas na comunidade, 

do que é ou não permitido fazer e ainda a preocupação com o futuro comportamento desviante 

das crianças, considerando o contexto social onde se vive. Assim, é possível atribuir a todos o 

olhar, a mirada sobre estes aspectos. Já para o segundo, o cuidado alimentar, realizado no 

espaço doméstico, restrito a casa, ainda que em algumas vezes em outros espaços, já não é 

possível atribuir ao coletivo este tipo de cuidado, pois, somado à responsabilidade 

reconhecida por todos de que esta agência está localizada na mãe, há divergências e 

experiências distintas, todavia acordos e concessões são coletivamente forjados.  

O que estamos nomeando de cuidado, referindo-se às dimensões relacionadas ao 

campo de ação da alimentação no âmbito doméstico, é significado no vocabulário das agentes 

como “regulação”. Na dimensão da narrativa, esta ação cotidiana representa controle, vigília e 

atenção sobre o que e como ofertar. Contudo, no campo da ação, a regulação pode tanto 

escapar ao seu controle face aos imponderáveis do cotidiano, quanto é também volitivamente 

flexibilizada, pois que mediações simbólicas e materiais, orientadas sejam pela tradição, pela 

autonomia, pela expressão da afetividade ou, ainda, por uma sorte de descontinuidades 

próprias dos tempos de hoje, se presentificam.  

Não há regularidades nesta dinâmica, mas parece que existe um ‘caldeirão’ aberto a 

diversos ingredientes na expressão deste cuidado alimentar, ao admitir que se ‘dá o que eles 

gostam’, ‘e que vai rolar a festa’ do alimento quase pronto para consumo, as estratégias para 

conferir status de comida a não comida, os momentos concedidos a não comida, à satisfação 

de vontades próprias, ao encontro com o risco ou à sua regulação.  

Portanto, há um mosaico de racionalidades e critérios acionados pelas agentes nas 

práticas cotidianas de regulação da comida ou para dela prescindir, sobre as quais também se 
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abriga a cacofonia alimentar. Analogamente à proposição de Fischler sobre a gastro-anomia 

(1990 apud POULAIN, 2004), postulamos que, paralelamente à emergência da autonomia da 

criança, está a “anomia” da regulação das agentes, o que significa dizer que as normas e 

regras do comer de outrora não repousam mais tranquilamente sob um domínio e são 

constituídas por uma série de injunções.  

Para finalizar, o cuidado alimentar vai se constituindo também modelado e 

representado por valores vigentes, nos quais a individualização e autonomia da criança estão 

presentes, expressivo aqui no comer, o que se anuncia como um valor conflituoso para as 

agentes, pois estas apoiam suas existências e cotidianidade não na individualização, mas 

numa identidade referencial mais ampla – a família, o grupo doméstico –, uma identidade que 

confere maior eficácia tanto simbólica quanto material, mais coerente com as suas realidades.  

Considerando este conflito para as agentes e sem dispensar a discussão dos 

constrangimentos e limites que se impõem às práticas de cuidado alimentar em função das 

condições restritivas de acesso aos alimentos, não nos parece contestável que a 

individualização do comer esteja presente nestes grupos domésticos de camadas sociais 

populares, em se tratando de valor originário de camadas médias/altas, dependentes também 

de recursos financeiros amplos para um exercício mais efetivo. Aportamos esta reflexão nos 

apoiando em Poulain (2004) para quem ela – a individualização – é reflexa do 

enfraquecimento de explicações totalizantes de determinismo social, incluindo aquelas que se 

referem a pertencimentos de classe. Ou ainda podemos refletir com Velho (2008), que nos 

convida a pensar a cultura não restrita a uma cultura de classe, mas nos termos de Geertz 

(1989), desde que sob o contexto de uma sociedade complexa subsumimos a diversidade a ela 

inerente quando nos apegamos à ideologia de dominação, olvidando a rede de significados da 

cultura entendida como sistema.  

As narrativas e observações tangíveis ao olhar apontam para um sistema no qual as 

agentes, em face do risco fabricado e de uma regulação enfraquecida nos tempos de hoje, 

reivindicam a tradição para afastar toda uma sorte de efeitos da modernidade que as 

acompanham, como também se cercam dos acordos possíveis com ela.  
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7 CORPORALIDADE INFANTIL 

 
“O que dá dimensão às coisas é primeiro a alma, o olho da 

alma, e depois a metragem.” 

Manoel de Barros 

 

Neste capítulo, buscamos interpretar o agenciamento do cuidado alimentar mediado 

por percepções sobre a corporalidade da criança, considerando imbricações das práticas de 

cuidado alimentar às do corpo, orientadas por uma multiplicidade de significações dos 

sujeitos acerca desta relação – corpo e comida. As perguntas que orientam esta discussão 

buscaram compreender concepções êmicas sobre a infância, corporalidade infantil e as formas 

de gestão do cuidado alimentar orientadas a partir dessas percepções. Consideramos que a 

concepção de infância das agentes, em alguma medida, fornece a base sobre as quais o 

cuidado com a corporalidade da criança se projeta e orienta o cuidado alimentar. Deste modo, 

pretendemos responder se e quais regras alimentares são operadas em conformidade com 

representações de corporalidade infantil.  

As discussões presentes neste capítulo se apoiam, de um lado, no pressuposto de que 

as percepções de corpo e de saúde apresentam significados construídos e partilhados 

culturalmente, e, de outro, na compreensão de que as práticas de cuidado, também constructos 

culturais, são dependentes, em alguma medida, destas percepções. Desse modo, argumenta-se 

que os sentidos que informam as percepções sobre o corpo da criança organizam as práticas 

de cuidado das agentes, e, em particular, os cuidados alimentares.  

 

 

7.1 INFÂNCIAS 

 

 

As variações históricas e culturais a respeito dos limites cronológicos e concepções 

sobre a infância, ainda que também amparadas por parâmetros biológicos, sobretudo porque 

os limites sustentam-se numa inscrição biológica (a idade), os critérios etários e definições 

acerca da infância são constructos sócio-históricos (SARMENTO, 2008). Por sua vez, as 

diferentes concepções reverberam em modos de subjetivação, modelos de proteção e de 

cuidado e exigências que se impõem às distintas instituições da sociedade frente à infância, 

inclusive formas de organização da família. Os estudos transculturais dão conta da 
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variabilidade etária em distintas sociedades do período que se delimita como infância e, na 

correspondência deste, dos seus processos de socialização e de proteção instituídos 

(HELMAN, 1994), ou ainda, que a idéia de infância é, em realidade, um modo particular de 

ver a criança, podendo inexistir em determinadas culturas e sociedades (COHN, 2005).  

Assim, a interpretação das práticas de cuidado alimentar para além de, 

necessariamente, passar pela compreensão histórica da concepção do objeto do cuidado de 

que estamos tratando, ou seja, da concepção de infância que estrutura as práticas de cuidado 

atualmente, deve compreender também a concepção êmica de infância que emerge na 

narrativa das agentes, buscando as particularidades e sutilezas que a organiza e como se 

relaciona com as experiências cotidianas de cuidar.  

Importa destacar que parece estarmos tratando de sinonímias ao nos referirmos à 

criança e a infância. Contudo, o adensamento de estudos tanto no campo da sociologia como 

da antropologia fez-se acompanhar de um melhor refinamento conceitual dessas duas 

categorias, demarcando suas diferenças e fronteiras; nesta direção assumimos a distinção 

terminológica adotada por Kuhlmann e Fernandes (2004 apud GOUVEA, 2008). Para os 

autores, a infância é a “condição social da criança”, o que significa dizer que é a 

representação que o adulto e a sociedade faz da criança. Gouvea (2008) aponta o crescimento 

dos estudos sobre infância no campo das ciências sociais, sustentados pelo conceito de 

geração. Nesta perspectiva, compreende a infância como categoria geracional e, derivada 

desta, relacional às diferentes classes de idade, produzindo identidades e práticas sociais 

diferenciadas. Já os estudos sobre a criança estão pautados na relação das crianças com 

adultos, com outras crianças e com seu entorno.  

Desse modo, estamos discutindo a categoria infância, do modo como é representada 

pelos sujeitos em questão, no caso seus agentes e membros de grupos domésticos dos quais 

fazem parte. Conforme abordado anteriormente, vasta literatura no campo da sociologia da 

infância tem discutido as mudanças das suas representações e papéis sociais, reconhecendo o 

marco histórico da sua presença, na condição de orientadora da vida privada e social na 

modernidade, na esteira das análises de Ariès (2006)
28

.  

 

 

 

                                                 
28

 Embora as críticas que se façam às conclusões de Ariés (2006) na sua obra, certo é que uma análise histórica 

da infância não pode escapar de um diálogo com este autor.  

 



 132 

“Criança é quando a gente controla” 

 

As narrativas das agentes anunciam que as inscrições de natureza biológica de fato não 

demarcam os limites da infância. As suas fronteiras estão delimitadas por representações de 

papéis e expectativas de comportamentos na relação que as crianças estabelecem com os 

adultos. Desse modo, as delimitações etárias são bastante variáveis para as informantes. O que 

parece sustentar as suas significações sobre a infância corresponde ao controle que se exerce 

sobre elas. O fim da infância é fruto de certa autonomia da criança ou, ainda, consequência de 

um aprendizado não controlado pelos agentes, face às relações estabelecidas pelas crianças, 

seja no âmbito da escola ou creche, ou ainda no espaço de convívio com a família, em 

interações com seus pares ou com outras mediações da cotidianidade. Portanto, o fim da 

infância é determinado quando a criança não mais corresponde ao controle outrora exercido 

pelos pais e demais adultos. Algumas sutilezas representam as particularidades da experiência 

do encontro com o fim da infância.  

O controle parece ser uma significante do fim da infância, expressão que denota o 

trânsito para uma experiência de autonomia vivenciada pela criança. Os conceitos êmicos que 

definem a infância se relacionam com uma concepção que se estruturou na Modernidade, 

como construção sócio-histórica de produção moral e civilizada da criança, sob forte pulso e 

controle da família e da escola. Na medida em que a formação moral e obediência parecem 

escapar ao controle da família, se anuncia o fim da infância. As narrativas abaixo são 

elucidativas dessa concepção.  

Mona é evangélica, tem apenas uma filha e não trabalha. A preocupação com a 

educação de Bruna, que acredita estar “cada vez mais difícil”, numa alusão às questões 

morais, conduziu-a a matriculá-la numa escola particular, pois “o contato com o professor é 

melhor”. Na narrativa abaixo, Mona expressa alguma dessas preocupações, situando o fim da 

infância, em função da relação que se estabelece com os adultos, com o controle que se pode 

exercer sobre as crianças, razão pela qual matriculou sua filha numa escola particular.  

 

Hoje em dia é muito difícil dizer isso, porque às vezes você vê as 

crianças, quer dizer que era para ser criança, fazer cada coisa, que 

eu não sei não... fazer ousadia, pensar ousadia... Pra mim é aquela 

que brinca com as brincadeiras de criança mesmo, hoje criança 

entende tudo, vê novela, já quer namorar, não obedece mais velho, 

não respeita pai e mãe, não respeita professor, é assim tudo solto... eu 

acho que até uns três, quatro anos a gente pode ainda dizer que é uma 
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criança, mas também aí vai depender da criação também, não é? [...] 

porque a gente ainda pode controlar, pode sei lá. 

 

Por sua vez, a referência ao passado alicerça as mediações que as cuidadoras 

domésticas acionam para a delimitação do fim da infância. Percebe-se que o sentido de 

infância é variável historicamente, do ponto de vista de um passado que foi assistido, e mais 

que isso, experimentado. Outras representações tomam o lugar do que naquele passado era 

compreendido como infância. Assim, nos tempos de hoje, um dado período etário reveste-se 

de comportamentos que a agente denomina de pré-adolescência
29

. Chama atenção que se trata 

de uma terminologia que emerge do discurso científico e que, em alguma medida, é também 

divulgada pelos meios de comunicação. Assim, essas terminologias vão ampliando a 

classificação das informantes, produzindo delimitações etárias distintas que revelam outros 

mediadores. Assim, Helena, que tem três filhos – um deles pré-adolescente, conforme sua 

classificação –, faz referência ao seu tempo para delimitar a infância.  

 

Até 15 anos, eu acho, porque a partir dessa idade não obedece mais 

pai e mãe. Criança é até 14 anos de idade, mas isso no meu tempo, 

hoje já é pré-adolescente, no meu tempo obedecia a pai e mãe, mas 

hoje mais não. Hoje é menos que isso... até uns quatro anos. 

 

Para Alba, o fim da infância é mais elástico do ponto de vista etário. Toda construção 

da narrativa de Alba é eivada por um conteúdo pedagógico marcante. Como já pontuado 

anteriormente, esta agente assume uma ação pedagógica e moralizadora na sua atividade 

cotidiana de cuidadora de outras crianças juntamente ao seu filho. Alba define a criança tendo 

como referencial o seu comportamento, acrescendo outra denominação – o bebê – para uma 

classe etária cuja dependência do adulto é preponderante.  

 

Criança para mim é até cinco ou seis anos. Até essa idade eles 

brincam. Porque as crianças de hoje em dia nessa idade é criança 

ainda, mas não brinca mais, hoje já é mais esperta. Pra mim com 

doze anos já não é criança, já é um pré-adolescente. Criança de cinco 

anos se comporta como criança, por que não xinga, obedece. Agora 

para mim Artur é um bebê porque depende tudo de mim, porque come 

comigo, depende de mim pra dormir, pra tomar banho. Ele depende 

de mim para um tudo... Bebê é até três anos. Criança é até seis, sete 

                                                 
29

 A adolescência é uma terminologia do campo biomédico que se refere às dimensões socioculturais e 

psicológicas compreendidas como associadas a um dado período do ciclo de vida, decorrentes de alterações 

hormonais e mudanças corporais que reverberam em características atitudinais de um grupo etário. Já a pré-

adolescência tem sido denominada como uma fase que está associada à pré-puscência que é o período que 

antecede a puberdade, já anunciando mudanças corporais comportamentais associadas (ROCHA; NOVAES; 

PEREIRA NETTO, 2009).  
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anos, depois é criança e não é. Já é independente, come sozinho, toma 

banho sozinho. É criança ou não é, pois depende do comportamento. 

 

Sem se distanciar de um sentido de controle, que parece atravessar todas as 

representações acerca da infância, uma agente apresenta outra perspectiva no qual o domínio 

está presentificado na criança, num aprendizado do exercício de autocontrole das pulsões, nos 

termos de Elias (1994), o que parece fazer a passagem da infância para um outro período da 

vida. Expressa-se nesta perspectiva o sentido da prioridade que a criança apresenta face às 

demais classes etárias, tendo em vista que a criança não controla suas pulsões, portanto, 

necessita de atenção para as suas demandas, ao mesmo tempo em que há uma representação 

de fragilidade inspirando também a prioridade.  

Assim, a avó de Bruno, que assume o cuidado de alguns de seus netos, além de 

primeira agente de saúde no grupo doméstico de Luana, define a infância centrada tanto no 

período que é de aprendizado da criança quanto na demanda de uma prioridade em função da 

fragilidade que a criança parece inspirar, demandado a atenção do adulto – seu responsável.  

 

A criança tem prioridade na vida, porque está em formação, qualquer 

coisinha já adoece, adulto já é mais difícil. Por exemplo, a gente sabe 

esperar, se não tiver comida na hora certa eu não vou chorar, a 

criança já chora, porque não sabe o limite das coisas, então precisa 

de preocupação, de cuidado, da prioridade da gente. Pra mim a 

infância é isso é essa prioridade... isso leva um tempo, não é? Pra 

mim vai ter mais ou menos uns cinco anos. 

 

A representação da infância parece, portanto, construída e modulável nas experiências 

intersubjetivas tecidas no cotidiano das agentes e correspondem, em alguma medida, aos 

papéis que assumem no grupo doméstico e aos seus pertencimentos sociais; as agentes trazem 

à tona múltiplas referências para anunciar o fim da infância, no qual tanto é menor o controle 

exercido pelos pais, quanto um sentimento de prioridade face aos demais grupos etários – 

mobilizado por uma preocupação vigilante – relacionada à sua saúde e corporalidade.  

 

“Desnutrida no ventre... Tinha má impressão dela” 

 

A relação da concepção de infância com preocupações com a corporalidade parece 

também variável, e as narrativas indicam que há um dado período etário em que a 

corporalidade está em construção e, portanto, suscita o cuidado e controle dos agentes, 

correspondendo à fase de colo da criança, ou seja, da sua dependência dos adultos. Contudo, o 
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marco da preocupação com a corporalidade da criança já se anuncia no seu nascimento e 

perdura com maior intensidade durante a sua fase de colo. Posteriormente, passando dessa 

faixa etária, a criança logra certa identidade corporal, não mais passível de preocupação, dado 

que se inscreve nesta identidade sua formação genética ou a superação de um risco de 

sobrevivência. Rosângela, do grupo doméstico de Lietícia, fala da primeira das suas filhas que 

nasceu magrinha, quando ela tinha dezessete anos de idade.  

 

Essa daqui mesmo foi desnutrida no ventre, sempre foi magrinha e eu 

ficava com medo porque tinha má impressão dessa criança... será que 

ela ia vingar? Qualquer diferençazinha já notava e ficava alerta. 

 

Nations (2009), estudando etnoetiologias da fraqueza de nascença de mães pobres do 

Nordeste, refere que, para essas genitoras, a fraqueza da criança é multifatorial, pois que 

resulta de um amálgama de agressões que tocam seus corpos, mentes e almas. As crianças que 

apresentam a fraqueza de nascença refletem as experiências vividas por suas mães. Estas 

também partilham da compreensão de que as crianças que padecem dessa fraqueza, ao 

ultrapassarem certa idade, suplantando toda sorte de adversidades do seu meio, são 

sobreviventes do improvável, crianças que vingaram a uma condição de vida inóspita e 

duvidosa. 

 

“A gente fica com medo de criança pequena” 

 

Apresentando interface com o peso no nascimento estão os processos de adoecimento 

da criança na sua fase de colo, repercutindo nas representações de corporalidade infantil. Na 

concepção da agente, a criança de colo que é magra parece estar mais susceptível a ocorrência 

de doenças, o que lhe confere maior preocupação. Para as crianças menores – “de colo” e 

“bebê” – cuja faixa pode chegar até os dois anos de idade, a preocupação com o corpo da 

criança, leia-se ganho ou perda de peso, está presente nas narrativas das agentes, o que 

significa um olhar mais focado a qualquer sinal de possível problema, ou seja, um maior 

cuidado. Diz Clara sobre seu filho mais novo:  

 

Ele nasceu muito fraquinho, toda hora adoecia, não tinha quem 

tomasse conta a parei de trabalhar... era muito magrinho, ficava 

preocupada com ele... agora já sei que ele é assim mesmo... Porque 

quando a criança é bebezinho de colo, ainda não tem a defesa do 

organismo, é como se não tivesse defesa nenhuma, tudo pode atingir a 
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criança de alguma forma, quando nasce mais fraquinho é mais frágil 

ainda, depois vai crescendo, vai adquirindo a defesa, ele aqui sempre 

gripa, nariz escorre, essas coisas de criança mesmo, mas já não tenho 

mais medo de quando era menorzinho, sei lá, a gente fica com medo 

de criança pequena, não é? Quando é aquela criança gordinha, toda 

forte e tal, não é que não preocupe, mas não é como aquela coisa 

pequeninha, toda miudinha, toda fraquinha. 

 

O período de colo, talvez não coincidentemente, acompanha as preconizações de 

monitoramento do peso e do crescimento infantil no campo da saúde, cuja proposta foi 

efetivada no início da década de 1970 como atividade central da assistência à saúde infantil. 

Desde então, detectar déficits de crescimento e de ganho de peso tem sido considerada a 

maneira mais eficaz para o diagnóstico precoce de problemas de saúde e nutrição nos 

primeiros anos de vida, com ações direcionadas, sobretudo, às crianças menores de dois anos 

de idade, período considerado mais crítico do ponto de vista da influência das adversidades do 

meio incidindo sobre a saúde da criança. Destaca-se, portanto, como uma das ações mais 

valorizadas dentre as rotinas previstas de ações dos agentes comunitários de saúde, as quais 

são realizadas mensalmente.  

Desta forma, o peso da criança figura como variável de controle acionada tanto para 

aqueles que agenciam o cuidado no âmbito doméstico como para as intervenções na área de 

saúde e ou políticas sociais direcionadas para o grupo infantil. Num aprendizado que alia as 

experiências cotidianas, em uma espécie de classificação popular relativo ao conhecimento 

objetivo apreendido no contato com os serviços de saúde, as mães também utilizam a perda de 

peso para avaliar a situação de saúde da criança, sobretudo daquelas menores de dois anos de 

idade.  

 

 

7.1.1 Cenas e corpos tipificados 

 

 

As discussões e estudos em torno da corporalidade são mais correntes no que tange ao 

corpo adulto, de modo que poucas pesquisas reportam-se às percepções de corporalidade das 

crianças em si mesmas ou daquelas que são responsáveis por seus cuidados sanitários e 

corporais. Desse modo, ressente-se o campo de aportes empíricos à reflexão sobre a 

corporalidade da criança. A título de exemplo dessa carência, nos reportamos ao estudo de 

Chuproski e Mello (2009), os quais realizaram revisão sistemática de estudos sobre a 
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percepção materna do estado nutricional de seus filhos. Entre 1998 e 2007, as autoras 

acessaram ao todo 17 artigos nas bases de dados Lilacs e Medline, os quais atendiam aos 

requisitos de inclusão da análise empreendida. Chama atenção que predominantemente os 

estudos adotaram, de um lado, abordagens quantitativas para avaliar a percepção de peso das 

mães sobre seus filhos e, de outro, comparativa aos parâmetros biomédicos de avaliação de 

peso. O fato das bases de dados utilizadas para o rastreamento de artigos predominantemente 

se referirem a estudos do com viés biomédico, e a amostra encontrada parece sinalizar certa 

tendência de tomar o objeto – corpo da criança – desde uma perspectiva normativa.  

Esta perspectiva normativa, em alguma medida, ecoa nas narrativas das agentes, 

contudo, particularidades foram apreendidas sobre a percepção da corporalidade da criança. A 

primeira delas refere-se ao que poderíamos considerar um confronto com um dado 

diagnóstico e, por conseguinte, o parâmetro de avaliação utilizado nos serviços de saúde. 

Abrimos um parêntese para expor contextualmente como este confronto foi apreendido; não 

em falas claramente expressivas, mas no modo mesmo de construção da narrativa.  

Nas circunstâncias em que o corpo da criança entrava no curso da narrativa, seja 

mediada por uma pergunta mais diretiva ou emergindo espontaneamente na fala das agentes, 

percebia-se um esforço reflexivo na direção de justificar o seu peso. Nestas construções, 

situações e contextos tipificados de avaliação, nos quais o peso da criança estava sob 

julgamento, pareciam se projetar na cena, tal como as múltiplas avaliações precedentes pelas 

quais passaram, seja no contato com os serviços ou situadas mesmo no domínio privado das 

suas casas, quando da vigilância do peso pelos agentes comunitários de saúde. Ao projetar 

esta situação tipificada de avaliação, as agentes recorriam aos seus parâmetros para 

representar o corpo da criança, aqui figurado pelo seu peso.  

Destacam-se abaixo categorias apreendidas nas narrativas das agentes que fazem 

referências aos filhos que têm o corpo “magrinho”, “enxutinho”; estas categorias fazem 

alusão ao corpo magro de crianças predominantemente do sexo masculino. A representação 

do corpo magro parece advir desde os primeiros dois anos de vida da criança, quando a 

vigilância do crescimento era realizada mensalmente pelos agentes comunitários de saúde ou 

imbricada pela sua avaliação própria. Assim, as agentes anunciavam com frequência que a 

criança é “magrinha”, mas “ela come tudo”, “não fica doente”, ou ainda “come pouco, mas 

não fica doente”, configurando-se assim como outros parâmetros que se constituem no dia a 

dia. Abaixo as descrições dessas categorias.  
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“Ele come então não tenho que ficar preocupada” 

 

 

À medida que as crianças vão crescendo, ultrapassando o período crítico, sobretudo 

aquelas que nasceram “magrinhas”, outros referenciais vão sendo mobilizados pela mãe. 

Desse modo, considerando a faixa etária das crianças do estudo, qual seja, de dois a oito anos 

de idade, de modo expressivo o peso da criança foi mencionado quando as agentes se referiam 

ao apetite e ao consumo alimentar. Angélica narra que a agente comunitária de saúde 

costumava falar, quando pesava seu filho, que ele estava com baixo peso, todavia ela 

relativiza os parâmetros utilizados pela agente, considerando o seu consumo e ainda outro 

referencial – a corporalidade dos seus genitores.  

 

D. Antônia (ACS) mesmo pesa ele, aí diz que ele está muito magro, 

tem que ganhar um pouco de peso. Eu era magrinha, o pai dele 

também era, então ele é assim também, depois muda como eu mudei. 

Olha ele come, eu acho que é o peso dele mesmo... eu acho assim ele 

come então não tenho que ficar preocupada. 

 

O comer de tudo ou comer bem denotava um valor importante para a percepção de 

saúde e do corpo da criança, conferindo certa tranquilidade para as agentes. O comer de tudo 

é significativo de crianças saudáveis e, por conseguinte, o seu peso não suscitava 

preocupações. Talvez numa compreensão, de algum modo corrente, que o peso reflete o 

aporte de consumo, outra agente, que na narrativa informa que a criança come tudo e, antes 

mesmo, que o corpo da criança possa “denunciar” o contrário, solicita o olhar da pesquisadora 

para dizer: “ele é assim magrinho, mas come tudo”. Para este grupo etário, nas narrativas 

impõe-se uma acepção que relativiza os indicadores assumidos pelo campo da saúde para 

monitoramento do estado nutricional e da saúde infantil. O peso da criança pode expressar 

uma evidência negativa de uma suposta relação causa-efeito, ou seja, o peso não reflete 

necessariamente o seu consumo.  

Percebe-se que os parâmetros do campo da saúde penetram na casa, são reproduzidas 

nas narrativas das agentes, contudo, num confronto entre o conhecimento objetivo e subjetivo, 

construído no espaço-tempo das suas vidas de cuidadoras, as agentes relativizam tais 

parâmetros, utilizando uma avaliação que é tanto sensitiva quanto mediada pelo consumo.  

Uma direção similar de concepção de consumo alimentar associado à saúde da criança 

foi referida por Dutra (2007) em seu estudo com famílias de camadas médias no Rio de 



 139 

Janeiro. Esta autora refere que o “comer tudo” é valorado pelas mães como importante 

atributo de crianças saudáveis; a categoria “comer tudo”, no seu estudo, faz referência tanto a 

uma perspectiva qualitativa quanto quantitativa de consumo.  

 

“Ele é magrinho porque é da natureza dele mesmo ser assim” 

 

Reforçam-se aqui outras percepções de corporalidade que emergem nas narrativas das 

agentes, tal como referido anteriormente, as quais são compreendidas como da ordem da 

natureza da criança. As agentes se reportam ao seu passado para dar sentido a corporalidade 

infantil.  

 

Ele é magrinho porque é da natureza dele mesmo ser assim, quando 

eu era pequena era magrinha, agora depois dele que eu peguei esse 

corpo, o pai dele é assim também.(Alba) 

 

Ou ainda, mesmo quando o consumo da criança é considerado pela mãe como 

“pouquinho”, a frequência de adoecimento se traduz como outra referência para as agentes. 

Dizem elas:  

 

Ele é uma criança que come de um tudo, só não come carne, se tiver 

cortada, mas às vezes eu bato no liquidificador e ele come, mas ele 

come tudo e não é uma criança de ficar toda hora doente... está vendo 

ele assim magrinho, ele tem esse corpinho enxutinho assim por minha 

causa, por causa do pai dele, o pai dele é aquele magro musculoso 

sabe, eu que estou gorda agora, mas novinha eu era magrinha... ele 

vai ficar com o corpo do pai, que come bem mas é magro... quando 

ele era bebezinho ficava alerta porque qualquer gripezinha já perdia 

peso, mas agora mais não... porque agora é mais forte, se alimenta 

bem.(Angélica) 

 

Eu fui assim também desse corpinho dela quando era pequena, ela 

come pouquinho mesmo, mas não fica doente toda hora 

não.(Rosângela) 

 

Estas duas narrativas sinalizam percepções de corporalidade imbricadas a dimensões 

outras que se libertam de uma dada inscrição ou manifestação corporal hegemonicamente 

utilizada. Importa destacar que estamos falando de corpos de crianças “magras” num contexto 

de transição nutricional, no qual, em termos de magnitude dos distúrbios nutricionais, a 
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desnutrição, ainda que não presente no nosso cenário
30

, vem dando lugar à obesidade como 

problema de saúde pública.  

Assim, as agentes articulam outros mediadores às suas percepções de corporalidade da 

criança. Para o corpo magro, o comer, o adoecer, a memória dos corpos passados que tinham 

a mesma inscrição ou denominação são expressivos da corporalidade da criança. É na 

dependência dessas outras manifestações que esta corporalidade pode suscitar preocupações 

ou não. Portanto, na contramão dos parâmetros universais, os quais classificam a normalidade 

do peso a partir de conceitos estatísticos generalizantes, as agentes particularizam sua 

“avaliação”, resultante da cumplicidade com suas biografias e dimensões das experiências do 

cotidiano, revelando o modo peculiar de colocar-se frente às avaliações do acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento das crianças.  

Contudo, outras preocupações se apresentam no universo das agentes, considerando a 

corporalidade da criança. As narrativas referentes à obesidade anunciaram outros sentidos, 

percepções e práticas de cuidado diferenciadas.  

 

“Ela não queria engordar” 

 

A obesidade também apareceu como uma preocupação nas narrativas, que eram 

anunciadas, sobretudo, nos grupos domésticos onde existiam membros que apresentavam 

algum grau de sobrepeso, e este era alvo de críticas por outros membros do grupo. Desta feita, 

não se tratava de uma preocupação da agente apenas, dado que o receio da obesidade advinha 

também da criança, em especial àquelas com maior idade.  

Letícia relata que sua filha Emilia, hoje com sete anos de idade, apresentou há 

aproximadamente um ano problemas para se alimentar, pois não queria engordar. Para 

Letícia, sua filha tem um corpo “enxuto” e passou a demonstrar o receio de engordar porque 

tanto ela – Letícia – quanto suas irmãs são “assim gordinhas” e alguns membros do grupo 

doméstico recorrentemente falam de sua “gordura”. Em alguns encontros com o grupo de 

Letícia, a situação de Emilia foi pautada no diálogo, e também foi possível presenciar o pai de 

Letícia fazendo referência negativa ao seu peso. Alguns trechos dessas narrativas estão 

descritos a seguir: 

                                                 
30

 Importa destacar que na década de 70 a prevalência de desnutrição infantil, revelada pelo indicador peso-idade 

no Estudo Nacional de Despesa Familiar, era de 16,6%. Nas décadas seguintes a prevalência foi gradativamente 

reduzindo, chegando em 2002/2003 a uma prevalência de 4,6%, segundo os dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (IBGE, 2010). 
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Ela não queria comer porque não queria ficar gorda, eu acho que ela 

ficou assim pela forma como as pessoas falam de mim. Meus irmãos 

mesmo ficam falando que estou gorda, que eu tenho que emagrecer. E 

eu não era assim. Hoje ela não se preocupa mais em comer aquela 

coisa que engorda, antes ela queria só comer um pouquinho. Ela não 

queria engordar, mas queria comer pastel, biscoito recheado, tirava o 

recheio mas comia, mas eu dizia a ela que isso que ia engordar, aí ela 

foi deixando de querer comer essas coisa... eu levei ela na 

nutricionista, que também conversou com ela. Depois de minha 

insistência com ela que tinha de comer para não ficar doente também, 

aí ela foi melhorando, hoje ela come direitinho, sem problema, não 

está mais com essas coisa.... ela dizia que não queria comer para não 

ficar gorda... teve uma vez que ela chegou da escola dizendo que os 

coleguinha tinha me xingado, eu perguntei de que? Ela disse que me 

chamaram de gorda, aí fui conversar com ela que não ligasse pra isso 

não.(Letícia) 

 

Tal como discutido por Giddens (2002), a consciência dos contornos e das 

propriedades do corpo está na exploração do mundo pela qual a criança aprende as 

características dos objetos e dos outros. A consciência do corpo de Emilia, por exemplo, 

parece ser dada na diferenciação corporal de sua mãe. A criança aprende sobre seu corpo 

principalmente em termos de seus encontros práticos com o mundo-objeto e com outras 

pessoas. E neste encontro, é relevante o lugar que a obesidade vem ocupando no nosso 

cenário, em discursos frequentemente alarmantes, nos quais na justa medida que anunciam a 

sua magnitude, parecem também trazer mais ou menos implícito conteúdos estigmatizantes, 

ou, ainda, conteúdos e marcas presentes também na imagem reversa da obesidade – a estética 

da linha, fazendo com que o estigma do obeso na sociedade cresça em paralelo ao aumento da 

sua incidência. A agente reconhece a gravidade e a repercussão desse estigma na criança que, 

ao dizer que a mãe foi “xingada” de gorda na escola, apresenta um reflexo nas sociedades 

atuais do corpo como espelho de moralidades a construir identidade pessoais e coletivas 

(FISCHLER, 1995; ORTEGA, 2008).  

Por seu turno, nas narrativas de Letícia, também estava presente a recorrência ao seu 

passado, dizendo “eu era magrinha quando era nova, fiquei assim depois da gravidez”. 

Letícia também empreendeu uma estratégia para fazer com que Emilia se alimentasse melhor 

neste período. Diz ela: “fazia questão de comer com ela, a noite esperava o pai dela chegar 

para comer todo mundo junto, prá fazer com que ela comesse mais”.  
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“Hoje já tem problema de colesterol” 

 

Ao lado das preocupações em torno da obesidade estão aquelas relacionadas com as 

desordens secretas ou doenças que a elas estão associadas. A obesidade pode anunciar um 

problema por ela mesma ou fator de risco para um conjunto de doenças da modernidade. 

Neste sentido, na família de Mona, onde todos são “fortes”, o fato de sua filha estar 

“gordinha” não se constitui um problema, senão porque ela apresenta valores anormais de 

colesterol sanguíneo.  

Assim Mona, mãe de Bruna de seis anos de idade, ao se referir à corporalidade da 

filha, alude à preocupação com os resultados de exame bioquímicos, os quais indicaram 

valores de colesterol acima dos níveis toleráveis. Para Mona, sua filha “está gordinha”, e ao se 

referir à sua família diz que todo mundo é “forte assim”, embora esta corporalidade tenha se 

presentificado na fase adulta. Em dois momentos distintos, Mona faz referência ao “colesterol 

alto”, indicando preocupação com suas implicações futuras, tais como aquela enfrentada por 

sua mãe que é portadora de Diabetes, assumindo a dificuldade de controle, da regulação 

anteriormente aludida, e de um regramento maior “agora” que o colesterol está alto, ou seja, 

que se perdeu o controle.  

 

Ela gosta de comer besteira, mas eu não dou toda hora, ela não come 

besteira toda hora, porque eu fico em cima regulando, ela é assim 

gordinha nem sei por que, porque não come besteira toda hora... 

agora o problema dela maior agora é o colesterol... a preocupação 

porque criança hoje já tem problema de colesterol, então tenho medo, 

mas o problema todo é salgadinho, é cachorro quente, é biscoito com 

recheio, essas coisas... porque tem colesterol, aí vem diabetes, essas 

coisas toda. Então agora eu tô controlando a alimentação dela para 

evitar essas coisas... ela deu colesterol alto... 

 

D. Sônia faz referência também ao colesterol, não presente entre as crianças do seu 

grupo doméstico, mas que já se anunciou no filho da vizinha (“menino novo”, que “deve ter 

dez anos de idade”), uma desordem provocada por um consumo inapropriado, que pode 

desenvolver uma série de problemas, no dizer de Maria, “problema no coração, hipertensão, 

derrame”. 

 

Ele está na fase de crescimento, ficar comendo besteira, não dá. O 

filho de Lisinha mesmo, menino novo, diz-se que já está com 

colesterol alto, de ficar comendo besteira que não alimenta. 
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Figura entre as mães, avós, entre outras, a preocupação com o um risco que não se 

manifesta na ordem do visível. Assim, o cuidado alimentar é também intermediado por uma 

desordem secreta, mas passível de ser anunciada por exames que expressam a vida orgânica. 

O corpo também declara essa natureza invisível, expressão de tendências estatísticas de 

morbidade, sobre as quais se solicita controle, mediante uma sorte de comportamentos 

adequados, dentre eles as regras dietéticas (KECK; RABINOW, 2008). O receio do 

colesterol, prenúncio de toda uma sorte de doenças, deve ser alvo de cautela e regimes 

alimentares (MOULIN, 2008). Nestas circunstâncias, o controle sobre as “guloseimas” é mais 

intenso e presente na cotidianidade.  

Importa destacar que a corporalidade infantil historicamente esteve sob alvo de 

intervenções no campo da saúde, revestida de uma ação objetificada sobre a qual projetos 

políticos se firmaram. Esta perspectiva normativa, em alguma medida, ecoa nas narrativas das 

agentes, contudo, particularidades foram apreendidas.  

Inicialmente estávamos orientadas a refletir sobre a articulação entre corpo e cuidado 

alimentar, buscando interpretar as representações sobre o corpo da criança. No encontro com 

referenciais fenomenológicos, buscamos deslocar o olhar com vistas a compreender o 

encontro perceptivo de corporeidades – materna e infantil.  

As narrativas expressaram percepções de corporeidade mais articuladas, a despeito das 

representações universais e normatizantes produzidas no âmbito da biomedicina. De modo 

que, se de um lado, presentificam-se nas narrativas das agentes representações de um corpo 

magro advindo dos parâmetros avaliativos desde os primeiros dois anos de vida da criança, 

quando a vigilância do crescimento era realizada mensalmente pelos agentes comunitários de 

saúde, por outro lado, articulações diversas são acionadas no tempo presente no campo das 

suas percepções – criança é “magrinha”, mas “ela come tudo”, “não fica doente” com 

frequência ou, ainda, “come pouco, mas não fica doente”.  

Tais narrativas sinalizam percepções de corporalidade imbricadas a outros mediadores 

que, inclusive, se libertam de uma dada inscrição ou manifestação corporal hegemonicamente 

utilizada. Assim, as agentes acionam outros referenciais às suas percepções de corporalidade 

da criança. Portanto, na contramão dos parâmetros universais, os quais classificam a 

normalidade do peso a partir conceitos estatísticos generalizantes, as agentes “particularizam” 

suas percepções, ampliando-as em face dos outros mediadores, e nos oferece corpos 

“multiversos”.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A gente é rascunho de pássaro 

Não acabaram de fazer.” 

Manoel de Barros 

 

A realização de um trabalho investigativo no âmbito de um doutoramento solicita uma 

proposição face ao objeto de estudo sobre o qual, conjuntamente, investimento teórico e 

encontro empírico permitiram elaborar. As proposições que expressaremos neste momento 

que, supostamente, seria o apagar das luzes deste empreendimento, antes nos orientam a 

investimentos futuros, elaborados nos interstícios das nossas respostas. As perguntas que 

florescem das respostas são, em realidade, um dos produtos esperados no processo 

investigativo (MINAYO, 2007).  

Sobre as práticas de cuidado alimentar construídas no cotidiano, sobre as quais 

historicamente esforços de normatizações foram encetados, é possível dizer que se realizam 

em cumplicidade com o seu tempo, este marcado por mudanças, de forma mais ou menos 

intensas em distintos contextos que, de uma só vez, destradicionalizam os modos de gestão da 

vida e povoam de riscos o cotidiano dos sujeitos.  

O risco que se presentifica no contexto estudado, circunscrito em meio à atuação do 

tráfico de drogas e em cenas de violências, é recorrentemente anunciado nas narrativas das 

agentes. O temor se encontra num horizonte que pode tanto vitimá-las quanto seduzir alguns 

dos grupos familiares e seus membros, um risco exponenciado em função de uma perda de 

controle de regulação da vida. As referências à tradição que as agentes acionam para pensar o 

seu tempo e o seu cotidiano as situam num mundo de incertezas e de conflitos, no qual o 

grupamento doméstico figura como principal esteio do agenciamento do cuidado, por certo, 

condições reveladoras da vulnerabilidade social na qual se encontram e onde atuam.  

São situações e sentidos que reverberam nas práticas cotidianas de cuidado alimentar. 

A regulação da comida é a ordenadora das práticas cotidianas de cuidar, na medida em que os 

riscos manufaturados associados à alimentação são reconhecidos. Neste cenário, a autonomia 

da criança é também expressiva de riscos que precisam ser mediados e ajustados numa 

cotidianidade de negociações. Por outro lado, os escapes anunciam as contingências – o 

imponderável de um cotidiano complexo que reluta frente às formalizações.  

Os sentidos informam uma noção de risco preponderantemente forjado, sobretudo, na 

destradicionalização da natureza da alimentação, pois que reconhecida como “tecnológica”. Já 

as formas de organização e cuidado alimentar anunciam a persistência de continuidades e a 
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aderência – não consensual – a descontinuidades. O que parece ocorrer é que, no campo social 

da alimentação, a comida cotidiana espelha os riscos tecnológicos, sobre os quais 

continuidades e descontinuidades se presentificam. Símbolo maior desta destradicionalização 

é o “Miojo”, expressivo da autonomia da criança, da individualização do comer, das 

negociações afetivas, da praticidade, dos riscos fabricados, da produção de novos paladares, 

dos ruídos de sentidos.  

A imagem tecnológica dos alimentos é insumo profícuo às narrativas sobre a 

alimentação cotidiana e sobre os modos de pensar as práticas de cuidado alimentar. Contudo, 

não se trata de uma composição monológica de cuidado, sustentado e redutível às noções de 

riscos que possam explicar os modos de ação que conferem sua forma, antes, são recursos que 

as agentes acionam à reflexão e à justificativa de suas ações. Assim, também opera a polifonia 

dos discursos sobre alimentação, os quais integram o arsenal de conhecimento que as agentes 

articulam para pensar no cuidar cotidiano, na qual também se situa a fala da criança.  

A constatação do reconhecimento de riscos e dos nutrientes por parte das agentes não 

parece indicar que o conteúdo científico esteja apropriado. Antes, revela que o risco ronda o 

comer, em estado de ameaça e de colonização de futuro. O que aparentemente transparece é 

que a “ameaça das vitaminas” e os sentidos articulados por Cascudo (2004) naquele tempo, 

ainda que não provoquem desajustes dos cardápios, sinalizam sentidos que cercam o comer de 

descontinuidades, expressivas das mudanças do mundo contemporâneo.  

Pode-se concluir que os sentidos construídos abrem-se em diálogo e correspondem a 

múltiplos campos de visão, coerentes com um tempo que alargou as possibilidades de 

discursividades e de ação.  

Por seu turno, as percepções de corporalidade da criança por parte das cuidadoras 

informam sentidos que se constroem na tessitura do cotidiano, no qual se articulam outras 

experiências sensitivas, as quais reclamam a situacionalidade dos contextos, os enlaces de 

experiências e memórias, sem, contudo, deixarem de ser porosas aos riscos e aos contínuos 

parâmetros civilizatórios que penetram nos seus cotidianos.  

Sobre o campo da alimentação, podemos reconhecer o imbricamento da produção 

plural de discursos sobre a alimentação. Conteúdo e forma emolduram-se polissemicamente a 

serviço de distintos interesses e racionalidades dos agentes/atores que constituem este campo. 

Nossos resultados apontam que, de algum modo, os múltiplos discursos produzidos pelos 

agentes/atores que atuam no campo encontram no cotidiano dos sujeitos seu destino certo.  

Por fim, importa destacar os limites deste empreendimento, os quais podem ser 

traduzidos nos desafios cotidianos do olhar e do diálogo com realidades e sujeitos em situação 
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de intersubjetividade, suplantados no decurso dos encontros e das conversas. Todavia, se 

reconhece que, na busca de constituição de cenas de cuidado e de sínteses possíveis de 

sentidos, tanto sutilezas quanto deslocamentos de olhar escaparam à apreensão da autora, o 

que nos faz afirmar que apresentamos mais imagens diversas sobre o objeto em que nos 

debruçamos que sua descrição minuciosa, densa.  

Mas, por outro lado, dialogamos com algumas das sutilezas que se abrem ao horizonte 

interpretativo – somente aqueles que se fazem presente à cena e ao diálogo. Algumas dessas 

sutilezas se encontram neste trabalho, não necessariamente em narrativas transcritas das 

agentes, mas nos enredamentos construídos. Assumimos também que houve aquelas que 

escaparam ao esforço do escrever. Outras, por seu lugar, se constituíram no ainda por se 

construir de outros horizontes.  

Os desdobramentos práticos desse estudo permitem sugerir redefinições nas visões e 

abordagens vigentes das práticas de produção de saúde e de construção de saberes. Que a 

destradicionalização que habita os cotidianos ordinários possa, também, retirar das clausuras 

particulares as tradições disciplinares e reabilitar encontros efetivos entre profissionais de 

saúde e sujeitos, tendo como solo fecundo desse encontro suas experiências por compartilhar.  

Por fim, a polifonia encenada pela mão da ciência, da tecnologia, da publicização 

revela fenômenos que expressam e convocam os campos disciplinares a aliarem seus saberes 

e esforços em empreendimentos conciliatórios em torno dos sentidos do comer, do alimentar e 

do nutrir. Igualmente, faz-se necessário abrir horizontes em direção a diálogos sobre 

categorias dietéticas que conferem o substrato e o conteúdo do saudável, do bom, do nutritivo. 

Parece-nos que são termos e categorias prenhes de sentidos que se articulam e se constroem 

amalgamados. Isto porque concordamos com Poulain (2004, p. 85), quando afirma que “o 

desconhecido encontra-se nas fronteiras das ciências [...] e é geralmente nestes domínios mal 

divididos que residem os problemas urgentes”. 

Desse modo, queremos recusar leituras que estigmatizam o escopo dos objetos de 

estudo dos distintos campos disciplinares. Antes, consideramos os efeitos que o isolamento e 

a especialização dos saberes provocaram de cisões em fenômenos que se expressam tão 

complexamente enredados – e assim parece que as experiências humanas constroem sua 

vitalidade. Ademais, como nos convida a pensar o poeta Manoel de Barros, que nos 

acompanhou incidentalmente nesta escrita, e de quem empresto a recomendação final desta 

jornada: “As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser 

olhadas de azul”.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista em profundidade 

 

1. Identificação: 

 Idade, escolaridade, estado civil, religião. 

 Profissão, renda familiar, tipo de atividades que desenvolve. 

 Composição do grupo doméstico. 

 Rede de parentesco e vicinalidades. 

 Número de filhos, idade. 

 

2. Cuidado infantil  

 Agenciamento do cuidado (porque, apoio, tempo dispensado, tipo, ações 

cotidianas). 

 Responsabilidades relacionadas à alimentação na família. 

 Tipos de atividades realizadas pelos membros da família. 

 Concepção de Cuidado alimentar. 

 Aprendizado do cuidado alimentar. 

 Práticas de cuidados com a saúde geral e alimentar. 

 Mudanças no modo de cuidar ao longo do tempo. 

 Diferença de cuidado por sexo. 

 Atividades da criança no cotidiano. 

 Escola e recreação da criança. 

 Demandas das crianças do ponto de vista da alimentação. 

 Concepção de alimentação saudável. 

 Quantidade e tipo de alimentos que tem acesso. 

 Acesso à informação sobre alimentação. 

 Percepção das informações sobre alimentação e nutrição. 

 Dificuldades relacionadas ao cuidado alimentar. 

 Idealização de corporalidade da criança – mudanças. 

 Relação do cuidado com a corporalidade. 

 


