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RESUMO 
 

A obesidade infantil é um fenômeno contemporâneo e complexo que acomete as 

famílias no cenário mundial. As práticas alimentares, pelo olhar da Antropologia da 

Alimentação, envolvem, além dos processos nutricionais, as relações entre os 

processos socioculturais. Sabe-se que as mães das crianças obesas desempenham 

um papel importante e de influência durante as práticas alimentares de seus filhos e 

a não percepção sobre o estado nutricional das crianças pode dificultar a adesão ao 

tratamento. A proposta do presente estudo visou compreender as percepções e 

vivências maternas sobre as práticas alimentares e corpo obeso de crianças. 

Elegemos para o nosso estudo a pesquisa do tipo exploratória com a abordagem 

qualitativa e como vertente epistemológica, a Antropologia da Alimentação. 

Participaram treze mulheres, mães de crianças obesas na faixa etária de cinco a 

nove anos, do Município de Fortaleza-CE, no período de março a maio de 2015. 

Utilizamos a técnica da entrevista semiestruturada e a análise de discurso. As 

práticas alimentares das crianças obesas sob a óptica materna são descritas por 

meio de como a criança consome os alimentos, com o ato de comer rápido, em 

frente à televisão, comendo escondido e uma grande quantidade de alimentos, além 

do consumo de alimentos processados ricos em gordura, açúcares e sódio. O 

comportamento materno é permissivo e sem controle durante a alimentação das 

crianças. As mulheres subestimam o estado nutricional dos seus filhos, são 

insatisfeitas com seu corpo e durante a infância tiveram pouco acesso a 

determinados alimentos que hoje permitem o consumo pelos seus filhos. Referem 

que uma boa alimentação deve ser com menos açúcar, sal e gordura, e escolhem 

para oferecer aos seus filhos alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, todavia cada 

uma delas relata fazer o melhor para seus filhos. São mulheres que não procuram 

os serviços de saúde como apoio para as práticas alimentares pela insatisfação com 

o mesmo e não resolução de suas demandas. Desta forma, a percepção e vivência 

materna devem ser exploradas, pois os comportamentos e atitudes dessas mulheres 

não são compartilhados nos serviços de saúde. Enxergar a criança obesa e sua mãe 

como uma unidade é o grande passo para plantar sementes e colher frutos com 

importantes impactos na vida dessas famílias e no cenário atual da obesidade 

infantil. 
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ABSTRACT 

 

 

Childhood obesity is a complex contemporary phenomenon that strikes families 

worldwide. From the point of view of Anthropology of Food, eating practices involve 

the relations between sociocultural processes, besides nutritional processes. It is 

known that fat children’s mothers play an important, influential role in their kids’ 

eating practices, and their lack of perception of their kids’ nutritional situation may 

hinder the adherence to the treatment. This study aims to understand the mothers’ 

perceptions and experiences regarding their eating practices and their children’s 

obese bodies. We chose to carry out an exploratory research with a qualitative 

approach and, as an epistemological strand, the Anthropology of Food. Participants 

in the research were thirteen women, mothers of obese children ranging from five to 

nine years of age, from the city of Fortaleza, CE, Brazil, in the period of March to 

May, 2015. We used the semi-structured interview technique and discourse analysis. 

The obese children’s eating practices from the mothers’ point of view are described 

as the children consumes food, the act of fast eating, in front of the television, eating 

secretly a huge amount of food, as well as the consumption of processed food rich in 

fat, sugar and sodium. The mothers’ behavior is permissive and uncontrolled when 

the children are eating. The women underestimate their children’s nutritional 

situation, are dissatisfied with their bodies and, in their own childhood, had little 

access to certain kinds of food that are now allowed to their children’s consumption. 

They define good eating as one with less sugar, salt and fat, and choose to offer their 

kids food that is rich in sugar, salt and fat, although each one of them says they are 

doing the best to their children.  These women do not seek health services as a 

support for their eating practices, due to their dissatisfaction over them, and the lack 

of solution for their demands. Thus, the mothers’ perception and experience should 

be explored, for their behavior and attitudes are not shared in the health services. 

Seeing obese children and their mothers as a unit is a great step towards sowing the 

seed and reaping the fruit with important impact in these families’ lives and in the 

current childhood obesity scenario. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O caminho para a definição do objeto 

Em fevereiro de 2009, iniciava minha trajetória profissional como 

nutricionista supervisora da alimentação escolar em Caucaia-CE. Durante essa 

vivência profissional, em contato com escolas, professores, merendeiras, diretores e 

pais, percebi o quanto as crianças se tornam vulneráveis às práticas alimentares 

estabelecidas pelas instituições escola e família, e o quanto isso, dependendo de 

como são vivenciadas pode influenciar positiva ou negativamente na saúde das 

crianças em curto e longo prazos.  

No ano de 2010, iniciei um trabalho no Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), nos bairros Jangurussu e Palmeiras, do Município de Fortaleza-CE. 

Atuar no território me permitiu observação, sensibilização e identificação com a 

realidade daquela população e com o campo saúde coletiva. Aproximar-me da 

saúde infantil com o olhar atento sobre a família tornou-se evidente quando comecei 

a realizar visitas domiciliares puerperais com enfermeiras dos três Centros de Saúde 

da Família (CSF) nos quais trabalhava. Percebi que a ausência de informações, a 

resistência de algumas puérperas em conversar sobre o Aleitamento Materno (AM), 

as experiências gestacionais e as bagagens culturais e familiares influenciavam 

bastante a vida dessas mulheres e das crianças, o que ocasionava muitas vezes 

complicações relacionadas à lactação, como traumas mamilares, ingurgitamento das 

mamas e consequências futuras nas práticas alimentares de seus filhos. 

Pude perceber que as mães necessitam de ajuda também no período 

pós-parto e o quanto elas exercem influência nas práticas alimentares de seus filhos. 

Essa influência se inicia na gestação, quando decidem o que comer, e perdura após 

o nascimento, quando optam por oferecer leite materno ou mingau, sendo esta 

última uma prática muito comum. Tais experiências me trouxeram diversas 

inquietações, as quais me motivaram em minha primeira pesquisa com abordagem 

qualitativa realizada no Curso de Especialização em Saúde Pública da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), quando busquei compreender as experiências 

vivenciadas por mães, de serviços público e privado, que realizavam ordenha 

mamária após o parto. 
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Ao longo dessa trajetória me foi concedida a oportunidade de participar do 

Grupo de Trabalho (GT) da Rede Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional da 

Promoção da Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Fortaleza, bem como do Curso de Formação de Tutores 

dessas ações, hoje unificadas e conhecidas como Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil (EAAB). Experiências que somadas às anteriores ensejaram visão 

diferenciada para a mãe e mulher que cuida de sua família, transpondo um processo 

alimentar.  

Também em 2010, como nutricionista, atuando na saúde suplementar, 

tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora de grupos de crianças e 

adolescentes com sobrepeso e obesidade. Mediar a relação entre pais e filhos 

durante os grupos e em casa com a ajuda de uma equipe interdisciplinar, com 

psicólogos, médicos, fonoaudiólogos e nutricionistas permitiu e reforçou o cuidado 

integral com a família de uma criança obesa.  

Por trás da obesidade infantil, podíamos perceber uma mãe e um pai que 

tinham histórias de vida, que tiveram uma infância, relações com seus pais durante a 

essa fase, traumas, medos, desejos e sonhos que muitas vezes eram o fio condutor 

do tratamento da obesidade infantil. A decisão de não culpabilizá-los, contudo, 

compreendê-los como mulheres e homens que durante suas vidas elaboraram suas 

histórias e suas subjetividades, com pluralizações simbólicas e representações 

sociais, reforçou minha aproximação com os pais e, principalmente, com a mulher e 

mãe de crianças obesas.  

Tanto a minha prática profissional como nutricionista da área materno- 

infantil quanto a participação no grupo de pesquisas em saúde materno-infantil, do 

Departamento de Saúde Comunitária (DSC), da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), desde 2012, motivaram-me a realizar esta pesquisa de Mestrado em Saúde 

Pública, tendo como principal questão: como as mães de crianças obesas percebem 

e vivenciam as práticas alimentares e o corpo obeso de seus filhos? Desta forma, 

pretendemos iniciar uma reflexão ampliada sobre a subjetividade materna integrada 

às práticas alimentares e corpo dos filhos, sendo esses escolares obesos com 

idades de cinco a nove anos.   
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No Brasil, o excesso de peso e a obesidade a partir de cinco anos de 

idade são encontrados em todos os grupos de renda e em todas as regiões, onde 

uma em cada três crianças de cinco a nove anos está acima do peso de acordo com 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).   

Atualmente, a obesidade é considerada, em nosso País, um problema de 

saúde pública, em razão sua alta prevalência, morbimortalidade e impacto 

econômico (GODOY-MATOS; OLIVEIRA, 2008; GELONEZE; GELONEZE, 2008). A 

prevalência mundial de sobrepeso e obesidade infantil aumentou de 4,2% em 1990 

para 6,7% em 2010. No ano de 2020, esse valor deve chegar a 9,1% da população 

infantil mundial, que corresponde a cerca de 60 milhões de crianças (ONIS; 

BLOSSNER; BORGHI, 2010). Nesse mesmo ano, a projeção das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) associadas ao consumo alimentar será a causa de mais 

de três quartos das mortes no Mundo (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2003). 

 
Nos dados do último relatório da Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), o Brasil e 

Fortaleza apresentaram, respectivamente, 51% e 52,8% dos adultos com excesso 

de peso e 17,4% e 18,8% com obesidade (BRASIL, 2014a). A realidade atual 

demonstra aumento na prevalência em países em desenvolvimento (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2008) com regiões e grupos sociais submetidos a 

contextos de fome e desnutrição (GUIMARÃES et al., 2006). 

Com efeito, o Brasil está em Transição Nutricional, um fenômeno 

caracterizado por modificações no padrão de nutrição e consumo da população, 

acompanhado de mudanças sociais, demográficas e econômicas, associando-se ao 

risco a agravos ligados ao padrão de determinação de doenças do “atraso” e da 

“modernidade” (PONTES et al., 2009). Esse fenômeno é expresso no aumento 

progressivo da obesidade, em substituição à desnutrição, acontecendo mais 

rapidamente na faixa etária adulta que na pediátrica (BATISTA FILHO; RISSIN, 

2003).  



17 

 

 

 

Sabe-se que a escolha dos alimentos se relaciona com as preferências 

desenvolvidas de acordo com o prazer associado ao sabor dos alimentos, com as 

atitudes aprendidas com a família e com outros fatores psicológicos e sociais 

(VIANA, 2002). Os pais possuem importante papel no desenvolvimento dos padrões 

alimentares das crianças com suporte nos seus comportamentos, atitudes e 

escolhas alimentares (VIANA et al., 2009; PATRICK; NICKLAS, 2005; WARDLE et 

al., 2001), podendo afetar o ambiente familiar, expondo os membros da família a 

determinados alimentos que podem servir como modelos para os filhos no que 

concerne à alimentação (VIANA et al., 2009; SAVAGE; FISHER; BIRCH, 2007; 

PATRICK; NICKLAS, 2005; BROWN; OGDEN, 2004). 

O sobrepeso e a obesidade infantil são influenciados pelo comportamento 

parental, além de resultarem, também, de uma interação de fatores ambientais, 

conhecimentos, razões percebidas, crenças e atitudes das mães (WAKE et al., 

2007; DRUON et al., 2008) que, quando possuem percepção distorcida sobre o 

corpo do filho, levam ao excesso de peso, prejudicando o tratamento da obesidade 

infantil (CAMARGO et al., 2013), já que a maneira como esta mãe elabora a imagem 

corporal de seus filhos torna-se importante fonte de referência no estabelecimento 

de padrões e condutas alimentares, que podem levar ao excesso de peso de 

crianças e adolescentes (WATKINS et al., 2007; BOA-SORTE et al., 2007; 

BLISSETT et al., 2005).  

Onde os hábitos alimentares são permeados pelo aprendizado materno e 

as práticas alimentares formadas com apoio nas dimensões temporal, de saúde e 

doença, de cuidado, afetiva, econômica e de ritual de socialização, que se 

comunicam formando uma rede. A nutrição e as práticas alimentares e sociais não 

podem ser abordadas mediante uma perspectiva disciplinar, pois o significado de 

nutrir e comer ultrapassa o ato biológico (ROTENBERG; DE VARGAS, 2004). 

Torna-se necessário, pois, um olhar totalizador para a alimentação, o qual 

enfatize explicar e fazer inteligíveis as particularidades e recorrências dos 

comportamentos humanos relacionados à comida (CONTRERAS; GRACIA, 2011) 

mediante uma perspectiva integradora e transdisciplinar sobre a criança obesa e sua 

mãe. Restrepo (2007) sugere que as estratégias para analisar as mudanças 

alimentares deveriam estabelecer pontes entre as pesquisas quantitativas e 
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qualitativas, com o objetivo de complementar as compreensões do fenômeno da 

obesidade, ensejando melhores meios de intervenção.  

 

Existe uma lacuna na literatura acerca da descrição da interação de pais 

com práticas alimentares e risco de obesidade infantil, sendo necessárias pesquisas 

e futuras intervenções (VOLLMER; MOBLEY, 2013). Desta forma, acreditamos que 

a busca pela compreensão das percepções e vivências maternas acerca da 

alimentação e do corpo dos filhos obesos reforçará a visão atentiva sobre as 

singularidades da família e a inclusão dos cuidadores na prevenção e no tratamento 

da obesidade infantil. Com isso, a família poderá ser empoderada acerca dos 

cuidados com alimentação, apoiada pelos serviços de saúde, bem como será 

possível maior reflexão por parte dos profissionais de saúde e educação a respeito 

do papel da mãe no combate e na redução dos índices dessa epidemia, elucidando 

questionamentos e dando ensejo a novos posicionamentos de quem cuida e trata de 

famílias com crianças obesas. 
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2 ESTADO DA ARTE 

2.1 Práticas alimentares: do início da vida até a fase escolar 

 

Os fundamentos de uma vida saudável são estruturados na vida pré-natal 

e nos seis primeiros anos de vida, sendo o crescimento das crianças bastante 

influenciado pelo contexto familiar (COSTA, 2012). O estabelecimento precoce de 

bons hábitos alimentares, por sua vez, propicia um menor risco de desenvolver 

problemas relacionados com obesidade e suas intercorrências em fases posteriores 

da vida (ROSANELI et al., 2012; PHILIPPI; CRUZ; COLUCCI, 2003).  

Na compreensão de Lifschitz (1997), as mudanças epidemiológicas 

relacionadas ao perfil nutricional são inerentes ao processo alimentar da população 

e se inicia na seleção do alimento até a digestão. Rotenberg e De Vargas (2004) 

nomeiam esse processo como práticas alimentares, e referem que começa desde a 

seleção, à produção da refeição, à forma de preparação e à distribuição, até ao 

consumo e à ingestão. Sendo o que se planta, o que se compra, o local de compra, 

o que, como, onde e com quem se come, a frequência, o horário, em que 

combinação, tudo isso conjugado como parte integrante das práticas sociais.  

Domene (2011) complementa ao explicar, que as práticas alimentares 

resultam de um conjunto complexo de determinações, originadas em sensações e 

estímulos bioquímicos de prazer ou de rejeição, ainda na vida, uterina com influencia 

do contexto familiar dependentes da condição socioeconômica e aspectos culturais 

da família.  

Sabe-se que o ato de se alimentar envolve emoções e sensações e é um 

elemento de convívio social, em que os alimentos são consideráveis representações 

psicológicas criadas em cada pessoa, com origem do seu relacionamento único e 

intransferível com os produtos a serem ingeridos por ele. Todas essas experiências 

ocorrem desde o nascimento, com o aleitamento materno e, depois, com ações e 

reações diante dos alimentos, e influenciadas pela forma como estes são oferecidos 

(PHILIPPI; CRUZ; COLUCCI, 2003). 
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As práticas alimentares durante o primeiro ano de vida são por demais 

importantes na formação dos hábitos alimentares da criança (BRASIL, 2010). O 

primeiro contato com o alimento ocorre no aleitamento materno que, segundo 

BRASIL (2013a) e World Health Organization (WHO) (2001), deve ser exclusivo até 

o sexto mês e complementado até dois anos ou mais. Ao completar seis meses, a 

criança deve consumir leite materno, duas papas de frutas e uma principal; no 

sétimo mês, deve-se incluir mais uma papa principal; no oitavo, gradativamente, há 

que se oferecer a alimentação da família; e, ao completar um ano, oferecer a comida 

da família (BRASIL, 2013a). 

A introdução da alimentação complementar antes dos seis meses de vida 

aumenta a chance de as crianças exibirem a rejeição alimentar e neofobia1 (SHIM; 

KIM; MATHAI, 2011). E crianças que recebem fórmula infantil denotam maior 

adiposidade quando comparadas com as que são amamentadas (GALE et al., 2012) 

e maior ingestão de proteína estimula o Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) e a 

insulina na infância (SOCHA et al., 2011), ocasionando alterações metabólicas na 

infância e na vida adulta (CAMPAGNOLO et al., 2012). 

Conforme a Portaria nº 977, de 05 de dezembro de 1998, fórmula infantil 

para lactentes é um produto em forma líquida ou em pó, para a alimentação de 

lactentes, sob prescrição, em substituição total ou parcial do leite humano, com o 

objetivo de satisfazer as necessidades nutricionais desse grupo etário (BRASIL, 

1998). 

 

Os alimentos que a criança recebe nos primeiros dois anos de vida 

determinarão suas preferências e podem se prolongar até a vida adulta 

(LEATHWOOD; MAIER, 2005; BEAUCHAMP; MORAN, 1984). O segundo e o 

terceiro ano são também uma fase importante em virtude da incorporação de novos 

hábitos alimentares, com o conhecimento de outros sabores, cores, texturas e 

experiências sensoriais que poderão influenciar o padrão alimentar da criança 

(ALVIÑA, 1996). 

_________________________ 
1Neofobia (SHIM; KIM; MATHAI, 2011) é o medo do novo. E relacionada à alimentação é o medo de 
comer novos alimentos.  
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A distração à mesa se torna mais fácil, a criança começa a olhar o que vai 

comer, estando em uma fase mais seletiva, sendo um período em que os pais, 

preocupados com o ganho de peso, tendem a oferecer somente alimentos que a 

criança aceita, levando ao consumo de poucos alimentos (MACEDO; BELLO; 

PALHA, 1999). Nesta fase, a família deve continuar a oferecer a refeição completa, 

mesmo quando a criança recusar, no entanto, sem forçar, mantendo todos os 

alimentos no prato.  

 

Durante o terceiro e o quarto anos aparecem as manias, caprichos, birras, 

exclusão de alimentos verdes, exigências de servir alimentos separados. A recusa 

de experimentar novos alimentos (neofobia) e a opção de consumir somente os 

aqueles preferidos enseja uma alimentação monótona, limitada e pouco diversificada 

(PLINER; LOEWEN, 1997).  

 

Durante o período do segundo ao sexto ano, ocorre a diminuição do ritmo 

do crescimento em decorrência da diminuição das necessidades nutricionais e do 

apetite das crianças (VITOLO, 2008; URRESTARAZU et al., 2004). O 

comportamento alimentar, nessa fase, é imprevisível, variável e transitório, contudo, 

se não for conduzido de forma adequada, poderá mais futuramente se transformar 

em um distúrbio alimentar e prosseguir nas fases posteriores (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006).    

Na fase escolar, o crescimento é lento, contudo, constante, com ganho de 

peso acentuado próximo ao estirão da adolescência, com crescente maturação das 

habilidades motoras, crescimento cognitivo, emocional e social (BRASIL, 2012a; 

SUMMERBELL et al., 2008; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006; 

URRESTARAZU et al., 2004). As crianças nessa faixa etária devem consumir frutas, 

verduras, legumes e alimentos fontes de vitamina A, proporcionando estoques 

adequados no período do estirão e secreção adequada do hormônio do crescimento 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006; URRESTARAZU et al., 2004). As 

refeições devem ser compostas pelo café da manhã, lanches, almoço e jantar, e a 

merenda escolar há de ser adequada aos hábitos regionais. Devem ser evitados 

alimentos não saudáveis, como salgadinhos, refrigerantes e guloseimas.  
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Durante a fase escolar, as crianças já selecionam seus alimentos e a 

quantidade que tencionam comer. Os exemplos e orientações sobre hábitos 

alimentares diários e a publicidade sobre os alimentos interferem na formação dos 

hábitos alimentares dessas crianças (BRASIL, 2012a). 

As praticas alimentares saudáveis, no espaço escolar, podem ocorrer por 

meio da merenda escolar, que deve ser norteada por um padrão nutricional 

(STORY; KAPHINGST; FRENCH et al., 2006), estabelecido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) (BRASIL, 2013b), devendo ser garantido 

pelo Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE), criado no ano de 1955 

para contribuir com o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação dos hábitos alimentares (BRASIL, 2014b). Os 

alimentos vendidos nas cantinas, no entanto, muitas vezes, não seguem esse 

padrão, fazendo com que os alunos escolham outros lanches vendidos nas cantinas 

(STORY; KAPHINGST; FRENCH et al., 2006) ou em pequenas bancas de alimentos 

industrializados ocorrentes no espaço escolar. 

 

O tempo que as crianças, adolescentes, professores, merendeiras e 

outros funcionários experienciam na escola possibilita uma troca de vivências e 

aprendizados (CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, 2004) e permite o desenvolvimento de atividades de educação 

nutricional, que reafirmam a capacidade da escola de ser um local favorável para a 

Promoção da Saúde por via do empoderamento dos agentes sociais e de sua 

participação para identificar e analisar criticamente suas práticas alimentares, 

objetivando produzir estratégias de ação para melhorar e transformar a alimentação 

do dia a dia (VOORPOSTEL, 2007). 

Desta forma, a escola é expressa como um ambiente propício a 

intervenções preventivas de doenças crônicas, como a obesidade infantil, pois nela 

se encontra um grande percentual de crianças, o que viabiliza as estratégias de 

melhoria na educação nutricional. A atuação preventiva nessa faixa promove a 

diminuição de doenças relacionadas à população adulta (BRASIL; FISBERG; 

MARANHÃO, 2007), fato este que contribui para ações preventivas e de combate à 

obesidade infantil. 
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2.2 Obesidade infantil: do Mundo ao Nordeste do Bra sil 

As raízes da obesidade são antigas tanto quanto à humanidade. A 

primeira escultura, com características de uma mulher obesa, foi descoberta na 

Áustria, na região de Willendorf, e os estudos revelaram que foi esculpida na Era 

Paleolítica, em torno de 22 mil anos a.C (SUPLICY; CORRÊIA DOS SANTOS, 

2008).   

Na Antiguidade, a obesidade era um sinal de saúde e prosperidade, 

quando as classes influentes possuíam um acesso estável e abundante ao alimento, 

mesmo em épocas de pouco recursos. Após a 2ª Guerra Mundial, no início do 

século XX, surge a preocupação do Governo com a saúde infantil, focalizada na 

vacinação, no tratamento de doenças infecciosas e na melhoria do estado 

nutricional. Desenvolvia-se o conceito de preservação do estado nutricional para 

manutenção da saúde e redução do risco de doenças e da mortalidade infantil, 

mesmo em países em desenvolvimento (KAIN; BURROWS; UAUY, 2002; 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2003; WHO 1998). 

 

No início dos anos de 1970, a obesidade já era observada nos Estados 

Unidos da América e na década seguinte, se estendeu para a Oceania e a Europa. 

Nos anos de 1990, espalhou-se para os países em desenvolvimento, tornando-se 

um grave problema de saúde pública em escala mundial, ultrapassando, pela 

primeira vez na história, a desnutrição (LOBSTEIN; BAUR; UAUY, 2004; MOKDAD 

et al., 1999; TROIANO et al., 1995). 

 

Atualmente, a obesidade é uma doença de prevalência crescente e um 

dos principais problemas de saúde pública da Contemporaneidade (GODOY-

MATOS; OLIVEIRA, 2008). É considerada o agravo de mais crescente evolução em 

todo o Mundo (LEAL et al., 2012), sendo uma doença crônica complexa, de causa 

multifatorial (LOTTENBERG, 2008), com bases etiopatogênicas na genética, no 

meio ambiente (GODOY-MATOS; OLIVEIRA, 2008) e nos fatores neuroendócrinos e 

hormonais (CERCATO, 2008), o que resulta em diversos balanços energéticos 

positivos, em que a quantidade de energia ingerida é maior do que a despendida 

(FISBERG, 2004). 
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Consoante noticia a WHO (2014), a obesidade mais do que duplicou 

desde 1980. Em 2008, 1,4 bilhão de pessoas acima de 20 anos tinham excesso de 

peso. Destas, 200 milhões de homens e 300 milhões de mulheres se tornaram 

obesas. Estima-se que 115 milhões de pessoas sofram com problemas relacionados 

à obesidade, como diabetes, derrames, doenças cardiovasculares e alguns tipos de 

câncer.  

Especificamente, a obesidade infantil se destaca como um dos maiores 

problemas de saúde pública deste século. Evidências mostram que o excesso de 

peso durante a infância pode trazer complicações metabólicas e cardiovasculares 

em longo prazo e influencia o crescimento e desenvolvimento na adolescência 

(MARCOVECCHIO; CHIARELLI, 2013; DE MENEZES et al., 2011; AYCAN, 2009). 

 

No ano de 2010, cerca de 43 milhões de crianças menores de cinco anos 

estavam acima do peso. Destas, aproximadamente 35 milhões vivem em países em 

desenvolvimento, enquanto oito milhões estão em países desenvolvidos (WHO, 

2014). Segundo dados do Centers for Disease Control (CDC) (2012) 12,5 milhões de 

pessoas com idades entre dois e dezenove anos são obesas. No ano de 2012, 

segundo WHO (2014), mais de 40 milhões de crianças menores de cinco anos de 

idade ainda estavam acima do peso. 

 

No Mundo, a obesidade nas duas primeiras décadas de vida aumenta em 

taxas alarmantes, jamais vistas. Estudos demonstram um incremento de três vezes 

em todo o Mundo, acometendo tanto países desenvolvidos como Estados em 

desenvolvimento (EBBELING; PAWLAK; LUDWIG, 2002). No Brasil, a obesidade 

infantil atinge taxas de crescimento comparáveis às dos Estados Unidos da América 

do Norte (WANG; MONTEIRO; POPKIN, 2002). 

 

Nos Estados Unidos, uma em cada três pessoas de dois a dezenove anos 

estão acima do peso e uma em cada seis estão obesas (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2014). Nos Emirados Árabes, a prevalência de excesso de peso é 

uma das mais altas do Mundo, pois cerca de 30% de todas as crianças estão com 

sobrepeso ou obesidade (MALIK; BAKIR, 2007) com um aumento consistente entre 

pessoas de dois a dezoito anos de ambos os sexos (KHADER et al., 2009).  
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Consoante informação de Hawkins et al. (2008), nas últimas duas 

décadas, a prevalência de sobrepeso e de obesidade aumentou substancialmente 

entre as crianças de todos os quatro países do Reino Unido. Estimativas recentes 

sugerem que pelo menos um quarto de pré-escolares está com sobrepeso ou 

obesidade, resultados similares aos encontrados na América.  

 

Trasande et al. (2009), em um estudo realizado com 100 mil crianças nos 

Estados Unidos, demonstraram que a obesidade infantil triplicou nos últimos 30 

anos. De 2003 a 2006, 31,9% das pessoas entre dois e dezenove anos estavam 

com o Índice de Massa Corpórea (IMC) acima do percentil 85. Tal sugere um 

aumento de 50%, quando comparado com os anos de 1990.  

 

A prevalência de excesso de peso e de obesidade em crianças e 

adolescentes alemãs de três a dezesete anos foi de 15%, com discreta diferença 

entre os sexos, segundo estudos de Kleiser et al. (2009). 

 

No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), em 

parceria com o Ministério da Saúde, apontou a prevalência e a distribuição do 

excesso de peso e obesidade entre crianças, adolescentes e adultos. Os resultados 

indicam que uma em cada três crianças de cinco a nove anos está acima do peso 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O excesso de peso e a 

obesidade são encontrados com grande frequência, desde os cinco anos de idade, 

em todos os grupos de renda e na totalidade das regiões brasileiras.  

 

A comparação dos resultados de antropometria e estado nutricional da 

POF de 2008-2009 com os resultados das pesquisas de 1974-1975 (Estudo 

Nacional da Despesa Familiar – ENDEF) e 1989 (Pesquisa Nacional sobre Saúde e 

Nutrição – PNSN), para obtenção da tendência secular das variações de altura e 

peso da população, revelou que houve um salto do número de crianças de cinco a 

nove anos com excesso de peso, ao longo de 34 anos.  O percentual de crianças do 

sexo masculino com excesso de peso passou de 10,9%, em 1974-1975, para 15,0% 

em 1989, chegando a 34,8% em 2008-2009. Observou-se padrão semelhante nas 
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meninas, que, de 8,6% de excesso de peso nos anos de 1970, passaram a 11,9% 

no final dos anos 1980, e chegaram aos 32,0% em 2008-09 (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Evolução de indicadores antropométricos na 

população de 5 a 9 anos de idade, por sexo – Brasil – períodos 

1974-1975, 1989 e 2008-2009. 

 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 

Rendimento, Estudo Nacional da Despesa Familiar 1974-1974 e Pesquisa de 

Orçamento Familiar 2008-2009; Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, 

Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 1989. (1) Exclusive as áreas 

rurais das regiões Norte e Centro-Oeste. (2) Exclusive a área rural da região 

Norte.  

 

Os indicadores antropométricos da faixa etária de cinco a nove anos da 

região Nordeste do Brasil estão expressos nos Gráficos 2 e 3. Nos anos de 1989 a 

2009, destaca-se a redução da prevalência de défice de altura de 24,5% para 7,9% 

em meninos, e de 23,6% para 6,9% em meninas, aproximando-se das regiões 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O excesso de peso é uma tendência observada em 

todas as regiões, com um aumento expressivo de 1989 a 2008-2009. Nos meninos 

da região Nordeste, a prevalência de excesso de peso pouco varia de 1974-1975 a 

1989 (de 10,6% para 8,7%), mas aumenta mais de três vezes de 1989 a 2008-2009 

(de 8,7% para 30,3%).  
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Gráfico 2 - Evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 

9 anos de idade, sexo masculino, Nordeste do Brasil - períodos 1974-

1975, 1989 e 2008-2009. 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Estudo 

Nacional da Despesa Familiar 1974-1974 e Pesquisa de Orçamento Familiar 2008-2009; 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

1989. (1) Exclusive as áreas rurais das regiões Norte e Centro-Oeste. (2) Exclusive a área 

rural da região Norte.  

 

Gráfico 3 - Evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 9 

anos de idade, sexo feminino, Nordeste do Brasil - períodos 1974-1975, 

1989 e 2008-2009. 

 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Estudo 

Nacional da Despesa Familiar 1974-1974 e Pesquisa de Orçamento Familiar 2008-2009; 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

1989. (1) Exclusive as áreas rurais das regiões Norte e Centro-Oeste. (2) Exclusive a área 

rural da região Norte.  

 

Os dados antropométricos analisados na POF (2008-2009) indicam que a 

desnutrição, nos primeiros anos de vida, o excesso de peso e a obesidade, em 

todas as demais idades, são problemas de grande relevância para a saúde pública 
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no Brasil. Revela, ainda, que, desde os cinco anos de idade, o excesso de peso e a 

obesidade são encontrados com frequência em todos os grupos de renda e nas 

regiões brasileiras como um todo. Entre crianças de cinco e nove anos de idade e 

adolescentes, a frequência do excesso de peso aumentava modestamente até o 

final dos anos de 1980, e praticamente triplicou nos últimos 20 anos, alcançando de 

um quinto a um terço dos jovens. O intensivo crescimento daqueles com excesso de 

peso concentrava-se nas famílias dos 20% da população com menor renda. O 

excesso de peso foi mais frequente no meio urbano do que na ambiência, em 

particular nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

Os estudos epidemiológicos no Mundo e no Brasil evidenciam que a 

obesidade infantil é uma realidade preocupante em nosso País e confirmam a 

tendência mundial de mudança do perfil nutricional da população (LOPESI; PRADO; 

COLOMBO, 2010; PINTO; ARRUDA; DINIZ, 2010; ARAÚJO et al., 2010; OLIVEIRA 

et al., 2009; TASSITANO et al., 2009). Os agravos à saúde infantil alicerçam as 

complicações vindouras na vida da pessoa, tomando o formato em espiral com forte 

impacto na saúde pública, em todos os âmbitos, com a sobrecarga dos serviços de 

saúde e o aumento dos custos com a saúde do brasileiro.  

 

2.3 Transição nutricional: causas e consequências d a obesidade infantil 

 

A realidade atual demonstra o aumento da prevalência da obesidade nos 

países em desenvolvimento (CABALLERO, 2001). O sobrepeso e a obesidade já 

estão em ascensão em países de baixa e média rendas, especialmente em 

ambientes urbanos. Mais de 30 milhões de crianças com excesso de peso estão 

vivendo em países em desenvolvimento e dez milhões nos países desenvolvidos 

(WHO, 2014). 

 

Entende-se por transição nutricional a passagem de um modelo 

demarcado pela ocorrência de carências globais (tal kwashiokor, marasmo 

nutricional) ou específicas (hipovitaminose A, escorbuto, beriberi, raquitismo, 

osteomalácia, pelagra, anemia), sendo manifestações de caráter agudo para um 

modelo com manifestações de caráter crônico, em que predominam doenças 
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crônicas transmissíveis, associadas ao sobrepeso/obesidade, às dislipidemias, à 

síndrome metabólica precursora do Diabetes Mellitus do tipo 2, à hiperuricemia e a 

outras manifestações ou fatores de risco menos relevantes (BATISTA FILHO; 

ASSIS; KAC, 2007). 

 

Nos países latino-americanos, essa transição se caracteriza na população 

infantil com aumento nas prevalências de excesso de peso e obesidade e redução 

nas prevalências de défice de peso, persistindo o défice estatural em elevadas 

proporções (OYHENART et al., 2007; MORAES et al., 2006). 

 

Analisando, retrospectivamente, a situação nutricional da população 

brasileira, podemos observar que, até os anos de 1970, o quadro nutricional foi 

marcado por surtos epidêmicos de fome geográfica e socialmente localizados, com 

elevados índices de prevalência das formas graves e severas da Desnutrição 

Energético-Protéica (DEP). A década seguinte caracterizou-se pela deficiência 

global de micronutrientes em todo o País e o declínio da DEP. Nos anos de 1990 

houve estabilização da DEP e a manutenção das deficiências de micronutrientes, 

destacando a anemia ferropriva e a doença por deficiência de vitamina A, 

especialmente no Norte e no Nordeste, bem como o crescimento de obesidade, 

diabetes e dislipidemias (VASCONCELOS, 2000). 

 

A transição nutricional explica uma abordagem específica de mudanças 

abrangentes no perfil de morbimortalidade relacionadas a modificações mais gerais 

nos ecossistemas de vida coletiva, como habitação e saneamento, hábitos 

alimentares, níveis de ocupação e renda, dinâmica demográfica, acesso e uso social 

das informações, escolaridade, utilização dos serviços de saúde, aquisição de 

estilos de vida e outros desdobramentos, correspondendo à mudança de um estádio 

de atraso econômico e social para uma etapa superior representativa do 

desenvolvimento humano, em grande parte com base em valores da chamada 

civilização ocidental (MONTEIRO et al., 2000; POPKIN, 1993; FRENK; FREJKA; 

BOBADILLA, 1991). 
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Prentice (2006) contextualiza as tendências macroambientais e o 

panorama epidemiológico da atual epidemia da obesidade em países em 

desenvolvimento e indica que há 30 anos os problemas de saúde se concentravam, 

prioritariamente, na DEP na infância e em doenças infecto contagiosas, acentuando 

o que a OMS adverte sobre a “sobrecarga dupla” nos quadros de saúde de países 

cujas economias estão em transição. Problematiza essa realidade, ao sinalizar o fato 

de não incomum encontrar a desnutrição e a obesidade existindo lado a lado, no 

mesmo país, na mesma comunidade e, até, em igual cenário familiar. 

 

Nos últimos anos, os motivos do aumento da obesidade ainda estão 

sendo estudados, contudo parece claro que o desenvolvimento tecnológico, as 

facilidades e confortos oferecidos por esse desenvolvimento, juntamente com a 

diminuição de um estilo de vida mais ativo, têm relações diretas com o aumento de 

peso das crianças (FERREIRA et al., 2008).  

 

Na perspectiva de Nestle (2007), a obesidade é fruto sociológico da 

globalização, que favorece a transição nutricional com a “cocacolonização” e os 

“junk-foods”. De um lado, observam-se grandes avanços tecnológicos para a 

melhoria da agricultura, evitando a fome em massa e, de outra ponte, o crescimento 

do consumo generalizado de alimentos com baixo valor nutritivo. 

 

A obesidade é alicerçada em modelos de agricultura subsidiada: 

empresas alimentícias fornecem alimentos de alto valor calórico e baixo valor 

nutricional, com redução do valor de compra; exposição indevida a alimentos 

gordurosos, mecanização do trabalho, facilidades no transporte motorizado, 

sedentarismo nas atividades de lazer, como, por exemplo, a televisão. A tendência 

desse quadro é avançar para as próximas décadas (PRENTICE, 2006). 

 

As práticas de abandono do aleitamento materno, a utilização de 

alimentos processados e formulados, a prática de assistir à televisão por muitas 

horas, a difusão dos jogos eletrônicos em detrimento das atividades físicas, como as 

brincadeiras de rua, caminhar pelo bairro e andar de bicicleta, mostram-se como 

fatores que contribuíram para as mudanças de estilo de vida da sociedade e são 
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considerados determinantes para o aumento da obesidade infantil (ENES; SLATER, 

2010; OLIVEIRA; FISBERG, 2003). 

 

Pesquisas representativas sobre a compra de alimentos pelas famílias do 

Brasil, de 1970 a 2000, revelam que, embora permaneçam os alimentos tradicionais 

básicos como arroz, feijão e hortaliças, perceberam-se aumentos notáveis na 

compra de alimentos processados, acarretando crescimento no consumo de 

gorduras saturadas e sódio (SCHMIDT et al, 2011; LEVY et al, 2009).  

 

Na pesquisa do VIGITEL, em 2010, o consumo de frutas e hortaliças e de 

feijão em cinco ou mais dias da semana foi relatado por 29,9% e 66,7%, 

respectivamente, da população com 18 anos ou mais. Por outro lado, elevado é 

percentual de pessoas que consomem gordura na carne (34,2%) e no leite (56,4%) 

(BRASIL, 2011a). Apesar de a pesquisa ter sido realizada com adultos, pode servir 

como parâmetro para se conhecerem os hábitos e as escolhas alimentares das 

famílias, o que pode refletir na alimentação atual dos adolescentes e das crianças. 

 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) revelou que, em 

relação à alimentação dos escolares, os dois alimentos marcadores de alimentação 

saudável mais consumidos, cinco ou mais dias por semana, foram: o feijão (69,9%), 

hortaliças (43,4%) e as frutas (30,2%). Entre os alimentos não saudáveis, destacam-

se as guloseimas (41,3%), refrigerantes (33,2%) e biscoitos salgados (35,1%) 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

 

A alimentação das crianças caminha para a falta de qualidade nutricional, 

exprimindo um alto nível de gordura total e saturada, sódio e açúcar, enquanto o 

consumo de frutas e legumes, alimentos ricos em cálcio e fibras, está abaixo do 

recomendado. Os níveis de atividade física tornam-se cada vez menos adequados 

para manter um corpo saudável (BELLOWS et al., 2008).  

 

Em estudo realizado na cultura oriental, nos Emirados Árabes, por 

Kerkadi, Abo-Elnaga e Ibrahim (2005), mais de 60% das crianças consumiam 

batatas chips diariamente, mais de 25% das crianças informaram tomar refrigerante, 
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e 75% deles ingeriam fast food pelo menos uma vez por semana. Os autores 

também verificaram que mais de 27% delas compravam, na cantina da escola, 

batatas fritas, sanduiches e doces. 

Essas tendências também foram observadas no estudo de Stott, Marks e 

Allegrante et al. (2013), também no Oriente Médio, onde a maioria dos estudantes 

relatarou consumir batatas fritas, chocolates ou doces de duas a três vezes por 

semana, enquanto alguns estudantes relataram consumir duas ou mais barras de 

chocolates por dia e outros doces e batatas fritas. Pelo menos uma vez por semana, 

a maioria consumiu fast food e razões apontadas eram conveniência, rapidez e 

acessibilidade.  

 

O sedentarismo também desempenha papel importante no de-

senvolvimento do sobrepeso e da obesidade infantil, aumentando os níveis de 

gordura corporal, expondo as crianças obesas a um risco maior de 

hipercolesterolemia, em comparação com crianças não obesas. Um dos fatores 

protetores contra a obesidade e sobrepeso é a atividade física. Crianças obesas, 

comparadas com as não obesas, são menos ativas. Se considerarmos, contudo, que 

a chance de uma criança obesa ser pouco ativa é duas vezes maior do que a 

criança de peso normal, reforça-se a hipótese de que a gordura corporal pode 

determinar o nível de atividade física em crianças obesas e dificultar o controle do 

excesso de gordura corporal; ou seja, essas crianças são menos ativas porque são 

obesas, e não simplesmente são obesas porque são menos ativas (BARUKI et al., 

2006).  

 

A alimentação inadequada e o sedentarismo, citados há pouco, são os 

dois componentes principais da obesidade infantil. Torna-se cada vez mais evidente 

o fato de que o ambiente constituído pode determinar o nível de exposição a esses 

fatores de risco, pois vários aspectos do ambiente estão sendo associados na 

literatura com a obesidade infantil, como, por exemplo, a característica da 

vizinhança, o aumento da prática de atividade física dos moradores, o acesso a 

alimentos hipercalóricos e as lojas de conveniência. As vizinhanças que possuem 

supermercados e mercados dos agricultores estão associadas a um menor IMC na 

infância (RAHMAN; CUSHING; JACKSON, 2011).  
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Outro fator, como a obesidade entre os genitores, é também associado à 

obesidade infantil. Danielzik et al. (2002) e Whitaker et al. (1997) verificaram que a 

obesidade dos pais é um importante preditor, independentemente do peso ao 

nascer, da idade gestacional e da situação econômica familiar. O IMC dos filhos 

demonstrou associação positiva com o IMC dos pais, sendo mais significativo com o 

da mãe. Segundo Donohoe (2007), uma criança cujo progenitor tem excesso de 

peso possui 40% de probabilidades de vir a ser obesa.  

 

De acordo com a WHO (2014), a obesidade infantil está associada a um 

maior risco de obesidade na idade adulta, morte prematura e incapacidade na idade 

adulta, além de as crianças obesas demonstrarem dificuldades respiratórias, 

hipertensão, marcadores precoces de doenças cardiovasculares e efeitos 

psicológicos.  

 

Estima-se que cerca de 80% das crianças obesas serão adultos obesos 

(ARAÚJO; BESERRA; CHAVES, 2006). Na reflexão de Serdula et al. (1993), o risco 

de uma criança se tornar um adulto obeso é duas vezes maior do que em crianças 

não obesas, e cerca de um terço de crianças obesas em idade pré-escolar e metade 

em idade escolar se tornam adultos obesos. Perto de 33% das crianças de menos 

de seis anos, 50% das crianças de seis a onze anos e 80% dos adolescentes que 

portaram obesidade, mantêm a obesidade na vida adulta, estimando-se que mais de 

dois terços das crianças e adolescentes obesos serão adultos obesos (HE; 

KARLBERG, 1999; MORRISON et al., 1999;  POWER; LAKE; COLE, 1997; 

SERDULA et al., 1993). 

 

O risco de morte de adultos com obesidade quando crianças ou 

adolescentes obesos, em comparação com adultos com peso adequado que foram 

magros durante a infância e adolescência, é significativamente maior (MUST; 

STRAUSS, 1999).  

 

As crianças obesas denotam a maturação sexual antecipada, são mais 

altas e possuem idade óssea avançada se comparadas a crianças não obesas. O 

excesso de peso ser o responsável por esse crescimento, que provavelmente 
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cessará antes do período que ocorre para o resto da população. A maturação sexual 

precoce está associada ao crescimento da adiposidade na idade adulta (VITOLO; 

CAMPAGNOLO, 2008). 

 

Com relação à saúde subjetiva, estudos realizados em 11 países 

europeus com crianças e adolescentes apontam que estes, com sobrepeso ou 

obesidade, em comparação com crianças e adolescentes com peso normal, não 

possuem bem-estar físico, adequada autopercepção, aceitação social, além de 

sofrerem bullying (ANALITIS et al., 2009). 

 

Como lecionam Puhl e Brownell (2001), a discriminação contra pessoas 

ocorre em áreas que afetam a saúde e bem-estar. A estigmatização é clara e 

consistente, e, em alguns casos, a discriminação pode ser documentada em três 

áreas importantes da vida: trabalho, educação e cuidados com a saúde. Entre as 

conclusões do estudo, 28% dos professores disseram que se tornar obeso é a pior 

coisa que pode acontecer a uma pessoa; 24% dos enfermeiros disseram que 

sentem "repulsa" por pessoas obesas; e, dependendo da renda e das notas, os pais 

fornecem menos apoio aos estudos dos filhos obesos do que para os filhos com 

peso adequado. Schwartz e Puhl (2003) complementam, após um trabalho de 

revisão de literatura, dizendo que há uma crescente preocupação com o preconceito 

e estigmatização de crianças obesas por outras crianças, adultos, pais, educadores 

e profissionais de saúde.  

 

Desta forma, torna-se evidente que os fatores ambientais, sociais e 

culturais são importantes e precisam ser abordados com o objetivo de reduzir a 

obesidade infantil (STOTT; MARKS; ALLEGRANTE, 2013). A preocupação estende-

se também ao impacto socioeconômico que esses futuros adultos obesos poderão 

causar (SOARES; PETROSKI, 2003), em virtude da complexidade do tratamento, 

que envolve fatores biológicos, comportamentais e ambientais (FISBERG, 2005), 

ocasionando uma sobrecarga dos serviços de saúde, além de ensejar 

acompanhamentos em longo prazo para o tratamento da doença. Por isso as ações 

de Promoção da Saúde e prevenção da obesidade devem se sobrepor desde o pré-
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natal até a primeira infância, para a redução das taxas alarmantes de obesidade 

infantil, juvenil e na idade adulta, que se observam, hoje, em nosso País.  

Vale ressaltar, o fato de que passos importantes para assegurar 

ambientes propícios a padrões saudáveis de alimentação e nutrição para todos já 

foram dados no Brasil. A inclusão de metas nacionais para a redução da obesidade 

no Plano Nacional de Saúde, a aprovação das diretrizes nacionais para a 

alimentação saudável, o repasse de recursos federais para financiamento de ações 

específicas de promoção de alimentação saudável e de atividade física nos 

municípios, e a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

que regulamenta a publicidade de alimentos não saudáveis, são exemplos desses 

passos. No âmbito intersetorial, destacam-se a adoção de políticas de segurança 

alimentar e nutricional, bem como a integração do PNAE com a produção local de 

alimentos e a agricultura familiar, favorecendo a oferta de frutas e hortaliças nas 

escolas e comunidades (IBGE, 2010). 

 

Outros passos defendidos pela Estratégia Global em Alimentação, 

Atividade Física e Saúde, bem como pela Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN), incluem políticas fiscais que aumentem o acesso da população a 

alimentos saudáveis, como frutas e hortaliças, além de intervenções no espaço 

urbano, visando à promoção da prática regular de atividade física (IBGE, 2010). 

 

2.4 O papel da família na educação alimentar e nutr icional da criança obesa 

 

Atualmente, se debate amiúde, a importância do papel das mães e das 

famílias como fator fundamental para o sucesso no tratamento da obesidade de 

crianças e de adolescentes. Leva-se em consideração o fato de que nessa faixa 

etária as pessoas são dependentes de seus pais e cuidadores (CAMARGO et al., 

2013). 

A família, particularmente os pais, é considerada a primeira cuidadora, 

modelo de comportamento, agente de socialização e disciplinadora de seus filhos 

(COUTINHO, 2004).  Durante a infância, a família eclode como um referencial 

indispensável, por assumir um espaço onde as necessidades básicas são 
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aprendidas, ensinadas e satisfeitas, principalmente relacionadas à alimentação e 

aos padrões de consumo (COSTA, 2012). 

A criança obesa e sua família possuem fatores genéticos, ambientais, 

comportamentais e caraterísticas psicológicas que contribuem para o 

desenvolvimento e a manutenção da obesidade (MCMILLEN; ROBINSON, 2005). 

Elas estão submetidas a condições culturais e socioeconômicas, como violência 

familiar, doenças da mãe ou de algum membro da família, brigas conjugais, acesso 

direto e ilimitado às tecnologias, como os videogames, telefones celulares e 

computadores, já citados, resultando em fatores predisponentes da obesidade para 

toda a família e dando origem ao que se denomina família obesogênica (JAHNKE; 

WARSCHBURGER, 2008). 

Os pais possuem o poder de influência sobre a decisão do filho em ingerir 

alimentos não saudáveis, não permitindo o acesso a alimentos industrializados, 

como fast-foods, e oferecendo opções mais saudáveis. Cabe aos pais, e não às 

crianças, decidir com quais alimentos o dinheiro da família será gasto. Sabe-se que 

as pessoas possuem autonomia para fazer escolhas alimentares e exercícios. 

Contudo se não forem dadas oportunidades ou recursos para uma vida saudável e 

ativa, as mudanças comportamentais podem ser prejudicadas (STOTT; MARKS; 

ALLEGRANTE, 2013).  

 

Segundo Brown e Ogden (2004), as atitudes parentais relacionadas às 

escolhas alimentares são essenciais na aprendizagem social, sendo esse 

influenciado direta e indiretamente pelos alimentos que os pais compram e pelos 

seus hábitos e preferências. 

 

O estilo de vida e os comportamentos de saúde são aprendidos no 

ambiente familiar. As mudanças, para promover o estilo de vida saudável, devem 

envolver a família e suas relações interpessoais, reforçando a motivação e 

habilidades para mudar o comportamento alimentar (TYLER; HORNER, 2008). 

Restrepo (2007), em estudo qualitativo com perspectiva etnográfica, que contou com 

29 escolares, 12 professores e 16 mães, indicaram que o padrão alimentar das 

famílias determina o estado nutricional e o comportamento alimentar das crianças, 

influenciando a sua saúde física e psicológica.  
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Laessle, Lindel e Muller (2001), com o objetivo de determinar a influência 

parental na obesidade, estudaram o comportamento alimentar de 80 crianças 

obesas e com o peso normal, com idades de oito a doze anos. Quando as mães 

estavam, as crianças obesas comiam mais rápido e engoliam pedaços maiores. Os 

autores interpretaram os resultados como o reforço anterior durante as refeições em 

família, quando a mãe poderia pedir para a criança comer tudo e de forma rápida.  

 

Em outro estudo, Johannsen, Johannsen e Specker (2006) procuraram 

relacionar o efeito do comportamento alimentar dos pais às práticas de alimentação 

infantil e o IMC dos filhos. Não encontraram relação significativa, porém os pais que 

estavam acima do peso tinham crianças mais pesadas. Segundo Viana et al. (2009), 

mães tendem a lidar com a alimentação dos filhos da mesma forma que fazem com 

a sua alimentação, enfatizando o ambiente familiar palco da emergência de padrões 

alimentares das crianças. 

 

Na compreensão de Novaes, Franceschini e Priore (2008), um dos fatores 

fundamentais de mudança é o papel dos pais. Desta forma, o foco deve ser na 

diminuição do peso dos pais, principalmente das mães, além da conscientização de 

que isto tem relação com os hábitos alimentares da família, e que práticas 

alimentares inadequadas contribuem para a manutenção da obesidade infantil. O 

ambiente familiar contribui para o surgimento da obesidade, já que os pais com 

obesidade contribuem para que a criança seja obesa (PEGOLO, 2005; STURMER, 

2004). 

É importante que os pais compreendam e se informem do seu papel na 

prevenção da obesidade infantil, pois o tratamento solicita muitos fatores para que 

haja suporte efetivo e sucesso (ROSANELI et al. 2012).   

 

Consoante exprimem Stott, Marks e Allegrante (2013), em um estudo com 

pais, alunos e professores sobre barreiras das escolhas alimentares saudáveis e da 

prática de atividade física, a resposta mais comum sobre quem foi o responsável por 

influenciar os padrões de comportamento de saúde eram os pais.  
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Lindsay et al. (2006) ressaltam que os pais são vitais para a saúde dos 

filhos, sendo somente eles a ensejarem um ambiente familiar que promove ou 

dificulta comportamentos de vida saudáveis. Eles possuem o poder de controle 

sobre a seleção dos alimentos, o número de refeições, os alimentos consumidos em 

casa, e são modelos por desfrutar de práticas alimentares saudáveis. 

 

O estilo alimentar parental reflete o padrão inter-relacional das refeições 

entre pais e crianças (BAUMRIND, 1989). No estilo parental permissivo, observa-se 

uma maternidade com carinho, preocupação e apoio com ênfase na criança, porém 

com liberdade na alimentação e poucas exigências. O estilo autoritário encontra-se 

no controle coercitivo, com o mínimo de apoio para a autonomia da criança e com a 

ênfase no respeito aos pais, obediência a regras e pouco respeito pela criança com 

a alimentação sempre exigente e comportamentos diretivos com pouca sensibilidade 

e não aceitação pela criança. O estilo ausente não se envolve. Observa-se o baixo 

investimento na criança, com o foco nas necessidades dos pais para dar respostas à 

criança, sem apoio e pouca demanda sobre alimentação e nenhuma sensibilidade 

para a necessidade da criança. Já no estilo de controle, observam-se carinho, apoio, 

oferecimento de autonomia e singularidade da criança. A criança é incentivada a 

comer com pedidos consistentes e razoáveis e comportamentos não diretivos e 

aceitos pela criança (HUBBS-TAIT et al., 2013).  

 

Todos os estilos permitem que as crianças tomem decisões sobre as 

refeições, escolhendo quando e o que vão comer (HUGHES et al., 2005). A 

ausência de orientações proporciona às crianças escolhas pouco saudáveis em 

virtude da predisposição para sabores doces e salgados, e não por alimentos 

equilibrados nutricionalmente (BIRCH, 1999). 

 
Oferecer às crianças um modelo parental adequado, no que concerne a 

relação à situação alimentar, tem um maior impacto nas escolhas alimentares das 

crianças (SCAGLIONI; SALVIONI; GALIMBERTI, 2008), já que os pais são 

responsáveis pela alimentação e pelo bem-estar psicológico da criança 

(SCHWARTZ; PUHL, 2003). 
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2.5 Imagem corporal e concepções maternas sobre a o besidade infantil 

 

Na sociedade ocidental, o corpo foi constituído e justificado no modelo 

biomédico, com ênfase nos aspectos biológicos. O corpo, entretanto, além de um 

conjunto de órgãos, é uma elaboração social de acordo com o contexto cultural e os 

aspectos religioso, político, educacional e econômico, entre outros (KAWATA, 2013). 

 

Responder à pergunta sobre o que é o corpo torna-se simples e ao 

mesmo tempo complexo, pois depende do local onde se fala sobre o corpo. Este 

caminha um percurso complexo e de definição difícil, entre o biológico e o social, o 

interno e o externo, o eu e o não eu, o íntimo e o público, o material e o simbólico 

(VIEIRA, 2013).  

 

O corpo é um local de registro das regras familiares, espaço de 

sustentação social, suporte para a elaboração da identidade (VIEIRA, 2013). E a 

figura do seu corpo sendo formatada na mente humana é uma definição de imagem 

corporal e este conceito envolve três componentes: perceptivo, subjetivo e 

comportamental. O primeiro relaciona-se à percepção do corpo, estimativa do 

tamanho e peso corporal; o subjetivo é referente ao agrado com a aparência 

conectada com a ansiedade e as preocupações relacionadas a ela; e o 

comportamental são situações evitadas em decorrência do produzido pela aparência 

corporal (SAIKALI et al., 2004). 

 

Contextualizando acerca da percepção da mãe sobre o corpo obeso, 

Silva (2013) demonstra que as concepções maternas sobre o estado nutricional das 

crianças são diversas, devendo ser conhecidas, e podem contribuir para o excesso 

de peso e obesidade das crianças. A percepção alterada da mãe sobre o estado 

nutricional do seu filho é um fator que pode prejudicar o tratamento da obesidade 

infantil, pois a família pode não estar disposta a aderir às propostas terapêuticas 

(CAMARGO et al., 2013).  

 

Em 2007, estudo realizado no Canadá concluiu que parte dos pais não 

reconheceu que seus filhos estavam acima do peso ou com obesidade, onde 22% 
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classificaram as crianças obesas como crianças com baixo peso e 63% com 

excesso de peso (WAKE et al., 2007). 

A relação percepção materna e excesso de peso também foi examinada 

em um estudo em Buenos Aires. Foi identificada diferença significativa na distorção 

da percepção da imagem corporal entre as mães das crianças com peso adequado 

(17%) e mães de crianças com excesso de peso e obesidade (87,5%). Entre as 

mães de crianças com obesidade grave, 45% consideravam adequado o peso do 

filho (HIRSCHLER et al., 2006). 

Em outro estudo sobre a percepção parental quanto à saúde da criança, 

Macedo, Festas e Vieira (2012) verificaram que, em 49.9% e 37.9% dos casos, a 

percepção parental sobre o estado nutricional e a imagem corporal estava distorcida, 

respetivamente. A distorção da percepção parental foi maior nas crianças mais 

novas e não houve relação com o sexo. Crawford et al. (2004) verificaram que as 

mães estudadas acreditavam que o peso extra ajudava as crianças a superar 

doenças, e que a magreza estava associada a problemas de saúde; e Reifsnider et 

al. (2006) acentuaram que o excesso de peso da criança é percebido como sinal de 

sucesso parental.  

Esses valores culturais são vistos como barreiras para a mudança dos 

comportamentos. A dificuldade das mães de reconhecerem o excesso de peso e a 

pouca percepção da relação peso e saúde foram problemas encontrados no estudo 

de Camargo et al. (2013). 

Desta forma, a percepção e a concepção materna sobre a imagem 

corporal do filho são aspectos a serem considerados e trabalhados pelos 

profissionais de saúde com as famílias, já que o conhecimento promove a 

implementação de intervenções eficazes e por via da conscientização, se tornam 

possíveis a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da obesidade infantil. 

 
2.6 Antropologia da Alimentação  
 

Não comemos apenas quantidades de nutrientes e calorias para manter o 
funcionamento corporal em nível adequado, pois há muito tempo os 
antropólogos afirmam que o comer envolve seleção, escolhas, ocasiões e 
rituais, imbrica- se com a sociabilidade, com ideias e significados, com as 
interpretações de experiências e situações. Para serem comidos, ou 
comestíveis, os alimentos precisam ser elegíveis, preferidos, selecionados e 



41 

 

 

 

preparados ou processados pela culinária, e tudo isso é matéria cultural 
(CANESQUI; GARCIA, 2005, p. 9). 

 

A definição de alimentação é representada pelos sentidos e significados, 

rituais e símbolos, saberes e práticas na criação histórico-cultural das sociedades 

(CARVALHO et al., 2009; PRADO et al., 2009). A pesquisa sobre alimentação, 

excluindo o desfecho nutricional de ordem biológica ou com ênfase no alimento, tem 

suas bases na Antropologia (SILVA et al., 2010). 

Na alimentação, natureza e cultura se encontram. Comer é vital. E o que, 

quando e com quem comer fazem parte de um sistema com diversos significados ao 

ato alimentar (MACIEL, 2001). Segundo Roberto Da Matta (1986) comida não é 

apenas uma substância alimentar, é também um modo, um estilo e jeito de 

alimentar-se. E a forma de comer define não só aquilo que é ingerido, mas também 

aquele que o ingere (MACIEL, 2005). 

No ato da alimentação, o ser humano biológico e ser humano social se 

vinculam estreitamente e são reciprocamente envolvidos. A evolução do 

comportamento humano ocorreu mediante a comunicação entre os comportamentos 

alimentares, o ambiente ecológico e as instituições culturais (CONTRERAS; 

GRACIA, 2011). 

Os alimentos não são escolhidos apenas por serem os mais “nutritivos”, 

segundo a classificação moderna da nutrição ou somente os mais acessíveis e 

ofertados intensivamente pela produção massificada. Mesmo que as pressões 

forjadas pelo setor produtivo, interferindo nas decisões dos consumidores, a cultura 

molda a seleção alimentar, impondo normas que prescrevem e proíbem ou permitem 

o que comer. Desde a infância, as escolhas alimentares são manifestadas pelas 

sensações táteis, gustativas e olfativas sobre o que se come, tornando-se pouco 

permeáveis à homogeneização imposta pela produção e distribuição massificada. 

Cruzam-se, por um lado, os consumos, as práticas e os valores que permeiam os 

comportamentos alimentares, e por outro os discursos publicitários (CANESQUI; 

GARCIA, 2005). 
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A Antropologia destaca os aspectos simbólicos que envolvem a comida e 

o modo de preparar e comer os alimentos nas sociedades humanas. A busca, a 

seleção, o consumo e a proibição de certos alimentos existem em todos os grupos 

sociais e são direcionados pelas regras cheias de significados. Concerne à 

Antropologia apreender a particularidade cultural dessas questões que precisam ser 

explicadas em cada contexto particular, já que o alimento, além de seu caráter 

utilitário, é uma linguagem (DANIEL; CRAVO, 2005).  

Os estudos qualitativos da alimentação receberam as contribuições da 

Antropologia, que integrou o foco comparativo e holista e demonstrou contradições 

evidentes nos focos disciplinares anteriores (CONTRERAS; GRACIA, 2011). Os 

antropólogos não estudam a Nutrição, mas a alimentação dos grupos sociais. 

Estudos que ensejam a compreensão de como devem ser os planejamentos dos 

programas nutricionais, pois eles têm incidência nas crenças e valores que 

estruturam as práticas alimentares, fundamentais para se compreender o fenômeno 

alimentar humano e porque estabelecem pontes de comunicação entre os sistemas 

de pensamento diferentes (PONS, 2005). 

Durante os anos de 1970, alguns antropólogos pesquisaram a 

alimentação com o interesse pelo modo de vida das classes populares, cultura e a 

ideologia; já nos anos 1980, o interesse foi residual, apesar do assunto se articular 

aos estudos da representação do corpo, saúde e doença ou das representações de 

saúde e doença. Desde a segunda metade dos anos noventa, nas discussões 

promovidas pela Associação Brasileira de Antropologia, antigos e renovados temas 

são debatidos internacionalmente, como os regionalismos culinários; comida e 

simbolismo; cozinhas e religião; hábitos alimentares de grupos ou promovidos pelo 

marketing; os fast-foods e a reorganização da comensalidade na sociedade urbano-

industrial. No âmbito dos Congressos Brasileiros de Nutrição, também nos anos de 

1990 houve tentativas de interlocução com as Ciências Sociais no campo da saúde 

(CANESQUI, 2005). 

A Antropologia da Alimentação é um campo de estudo que busca 

esclarecer os condicionantes culturais e sociais do comportamento alimentar, 

baseando-se na reconstituição de cada sistema alimentar (uma série de canais em 

que os alimentos são produzidos e depois se movem para serem consumidos, 

desde a colheita até chegar ao consumidor e ser reconhecido como comestível). 
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Analisar o que os grupos e pessoas fazem com origem nos alimentos é uma forma 

de compreender processos sociais e culturais, não considerando o alimento como 

portador de nutriente, contudo como modelos ou mecanismos e estudar a cultura 

(PONS, 2005). 

No pensamento de Garcia (2005), nas práticas alimentares encontram-se 

a identidade cultural, a condição social, a memória familiar expressa nos 

procedimentos relacionada à escolha alimentar e forma de preparo e consumo dos 

alimentos; sendo manifestada, diariamente, por meio do que se come, de como se 

come, dos desejos por alguns alimentos, do lugar em que se come, forma de 

preparo etc.  

Os costumes alimentares locais e regionais, os adquiridos nas diferentes 
fases da vida, os moldados por pressões sociais, as informações, a 
publicidade, as experiências marcantes como a escassez alimentar, a 
alimentação na infância e no adoecimento, as quais podem influenciar 
profundamente a relação com a comida, estão contidos na estrutura das 
práticas e do comportamento alimentar e guardam a experiência 
sociocultural arranjada e articulada na experiência pessoal (GARCIA, 
2005, p.277). 
 

 

 
Recorremos à Antropologia da Alimentação para melhor compreender o 

fenômeno alimentar, pois o estudo das práticas alimentares deve ser voltado aos 

procedimentos relacionados à alimentação, como: o que se come, quanto, como, 

quando, onde e com quem se come; a seleção de alimentos e os aspectos 

referentes ao preparo da comida, atrelados aos aspectos subjetivos coletivos e 

individuais associados ao comer e à comida como os alimentos, as preparações, 

escolhas alimentares, comidas desejadas, apreciadas, valores atribuídos a 

alimentos e preparações. Desta forma, estudar as práticas alimentares envolve 

dimensões socioculturais, cognitiva e afetiva, associadas à dimensão biológica e 

constantes no desempenho das operações relacionadas à alimentação (GARCIA, 

2005; CONTRERAS; GRACIA, 2011). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Compreender percepções e vivências maternas acerca das práticas alimentares e 

corpo obeso de crianças na faixa etária de cinco a nove anos. 

3.2  Objetivos Específicos 

 

• Identificar as práticas alimentares das crianças obesas nas vivências das 

mães. 

• Conhecer os comportamentos maternos que influenciam as práticas 

alimentares de seus filhos. 

• Identificar as percepções maternas acerca do corpo obeso do filho. 

• Investigar as motivações maternas que influenciaram nas escolhas dos 

alimentos para seus filhos. 

• Identificar as formas de apoio procuradas pelas mães durante a prática 

alimentar de seus filhos. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

4.1 Natureza do estudo 

A proposta deste estudo visou compreender as percepções e vivências 

maternas sobre as práticas alimentares e corpo obeso de escolares na faixa etária 

de cinco a nove anos da rede pública de ensino do Município de Fortaleza. 

Elegemos para o nosso estudo a pesquisa do tipo exploratória, com a abordagem 

qualitativa, pois, segundo Bosi e Mercado (2007), a natureza do objeto de estudo 

apontou a abordagem qualitativa como a mais adequada, tendo em vista a busca 

pela profundidade de compreensão de aspectos complexos da dinâmica das 

relações sociais e a produção simbólica a que se vincula o fenômeno. 

 

O método qualitativo é utilizado nos estudos de representações, 

percepções, crenças, opiniões, produtos das interpretações da humanidade sobre 

como vivem, sentem, pensam e constituem a si mesmos (MINAYO, 2010). As 

abordagens qualitativas e suas técnicas são mais adequadas a uma aproximação a 

objetos complexos que se transformam ao longo da experiência e vão se 

constituindo consonantes às percepções dos agentes sociais, o repertório e as 

possibilidades de representação no contexto das relações sociais (BOSI et al., 

2011). 

 

A metodologia qualitativa aplicada à saúde emprega o conceito das 

Ciências Sociais, que não busca investigar o fenômeno em si, mas entender o 

significado individual e coletivo para a vida das pessoas, sendo indispensável saber 

o que representam os fenômenos da doença e da vida (TURATO, 2005). A 

finalidade da pesquisa qualitativa, não é contar opiniões ou pessoas, mas explorar o 

espectro de opiniões e as distintas representações sobre o assunto em pauta 

(GASKELL, 2008).   

 

As Ciências Sociais compreendem o alimento como elemento da ordem 

da cultura (MONTANARI, 2008). Logo, durante a alimentação do ser humano os 

aspectos biológico e social se encontram entrelaçados e reciprocamente envolvidos 

(CONTRETAS; GRACIA, 2011). Desta forma, compreendemos as práticas 

alimentares como processos culturais e sociais, com valores, identidades, 
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aprendizagem, escolhas e gostos alimentares que variam de acordo com o modo de 

vida e são permeados por várias ambivalências que denotam, simultaneamente, 

tradições e mudanças (CANESQUI; GARCIA, 2005).  

 

A comida é uma categoria bastante relevante através da qual as sociedades 
constroem representações sobre si próprias, definindo sua identidade em 
relação a outras, das quais diferenciam-se nos hábitos alimentares, que 
constituem elementos significativos para se pensar a identidade social de 
seus consumidores. (ROMANELLI, 2006, p. 334). 

 

 Logo, escolhemos como vertente epistemológica para este estudo a 

Antropologia da Alimentação que, segundo Contreras e Gracia (2011), estuda as 

práticas alimentares, em uma perspectiva holística e comparativa, de grupos sociais, 

focada em fatores simbólicos e materiais que influenciam os processos de seleção, 

produção, distribuição, consumo, preparo e conservação dos alimentos, e os 

condicionantes ecológicos, econômicos, culturais, psicológicos e biológicos que 

interagem entre si e devem ser apreciados a cada instante.  

 

4.2 Cenário da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em Fortaleza, Capital do Ceará, município, 

localizado no litoral norte do Estado. Fortaleza possui uma área territorial de 314,930 

Km², com população estimada em 2.571.896 habitantes (IBGE, 2014a), sendo 

considerada a quinta cidade mais populosa do País, ficando a sua frente, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Salvador e Brasília (IBGE, 2014b). A cidade se encontra dividida em 

sete regiões administrativas, com um total de 119 bairros (ANEXO A). 

 

Escolhemos a região do Município de Fortaleza mediante a divisão das 

Secretarias Executivas Regionais (SER), utilizando os dados de diagnóstico 

nutricional da última pesquisa do Programa Saúde nas Escolas (PSE). O PSE, que é 

uma política intersetorial da saúde e da educação instituída em 2007, voltada a 

crianças, adolescentes, jovens e adultos com o objetivo de promover saúde e 

educação integral, tendo como base a articulação entre a escola e a rede básica de 

saúde (BRASIL, 2014c).  
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Decidimos escolher a SER com maior prevalência de obesidade infantil 

entre os escolares; contudo, pelo fato de a pesquisa ter sido realizada no ano de 

2013 até julho de 2014 e com as mudanças da gestão e pessoas dentro dos 

serviços de saúde, muitas SER estavam em processo de consolidação dos dados. A 

SER que mostrou os dados consolidados e finalizados foi a VI, onde, dos 11.863 

escolares avaliados, 7,52% (893) estavam desnutridos, 74,11% (8.792) com peso 

adequado, 11,64% (1.381) com sobrepeso e 6,71% (797) com obesidade. Desta 

forma, escolhemos a SER VI por termos dados atuais dessa região reveladores de 

que 18,35% (2.178) dos escolares avaliados estão acima do peso. 

 

A SER VI corresponde a 42% do território de Fortaleza, possui uma 

população estimada em 600 mil habitantes e atende os moradores de 29 bairros 

(Aerolândia, Ancuri, Alto da Balança, Barroso, Boa Vista (unificação do Castelão 

com Mata Galinha), Cambeba, Cajazeiras, Cidade dos Funcionários, Coaçu, 

Conjunto Palmeiras (parte do Jangurussu), Curió, Dias Macedo, Edson Queiroz, 

Guajerú, Jangurussu, Jardim das Oliveiras, José de Alencar (antigo Alagadiço 

Novo), Messejana, Parque Dois Irmãos, Passaré, Paupina, Parque Manibura, 

Parque Iracema, Parque Santa Maria (parte do Ancuri), Pedras, Lagoa Redonda, 

Sabiaguaba, São Bento (parte do Paupina) e Sapiranga) (FORTALEZA, 2014a). 

 

O parque escolar da SER VI possui 86 unidades escolares, sendo 53 

patrimoniais, 2 unidades II, 20 Centros de Educação Infantil (CEI) e 11 Creches 

(FORTALEZA, 2014b). Deste total, 41 unidades possuem o PSE.  

 

O local para a identificação das mães foi a escola Professor Francisco 

Melo Jaborandi, por via dos dados da pesquisa citada acima. Optamos escolher 

essa escola por ser vinculada ao CSF Francisco Melo Jaborandi, local de vivência 

profissional no ano de 2010 da pesquisadora e por ser a escola que faz articulação 

do PSE com essa unidade de saúde com maior número de escolares obesos. O 

cenário da pesquisa foi a residência das mães, sem a presença do filho, para evitar 

constrangimentos e desconfortos, critérios esses citados por Minayo (2010), pois a 

escolha do local envolve diversos elementos, como critérios lógicos, conveniência, 

interação e contatos que assegurem o êxito do trabalho. 
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4.3 Participantes 

Os participantes escolhidos para o estudo foram mães de escolares 

obesos com idades entre cinco a nove anos. Escolhemos mães de crianças nessa 

faixa etária, pois os períodos compreendidos da fase pré-escolar ou escolar são 

críticos para a evolução da obesidade, pois as crianças pré-escolares passam por 

fases que coincidem com a socialização da criança, existindo uma tendência à 

adoção de hábitos alimentares inadequados juntos a uma menor prática de atividade 

física. Além do mais, a idade escolar coincide com as alterações de conformação 

corporal, hormonal e emocional, contribuindo para uma grande variação do peso 

(LOTTENBERG, 2008). A última pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e pelo 

IBGE (IBGE, 2010) revelou que, de três crianças, de cinco a nove anos, uma se 

encontra acima do peso recomendado pela OMS. Esse diagnóstico nutricional é 

encontrado em todos os grupos de renda e regiões brasileiras.  

 

Além disso, há implicações, mais especificamente, relacionadas ao papel 

da mãe, sobre a obesidade infantil (CAMARGO et al., 2013). A percepção das mães 

acerca desse problema pode afetar o cuidado materno com a crianças e a 

preparação da refeição para a família (KIM et al., 2015), além do que a 

subestimação materna acerca do peso dos filhos, entre crianças com sobrepeso e 

com peso normal, foi associado ao crescimento do risco de crianças apresentarem 

excesso de peso (VALLEJO et al., 2015). Por isso é importante verificar as 

percepções e vivências dessas mulheres sobre a prática alimentar de seus filhos e 

acerca do corpo obeso. 

 

Para o dimensionamento do número de entrevistados, utilizamos o critério 

de saturação, que é o conhecimento do pesquisador, no campo, de compreensão da 

lógica interna do grupo, que considera um número de sujeitos, quando ocorre a 

reincidência das informações, contudo, sem desprezar as informações ímpares, cujo 

potencial explicativo deve ser levado em consideração. E, certamente, o número de 

pessoas tem menor importância do que a dedicação de aprofundar a questão da 

pesquisa por meio de várias perspectivas e pontos de vistas (MINAYO, 2010). 
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4.4 Critérios de seleção 

Os critérios de inclusão na pesquisa foram: mães de crianças avaliadas 

pelo PSE com o diagnóstico nutricional de obesidade (IMC acima do percentil 97), 

confirmado por nós em campo, com idades entre cinco a nove anos completos, com 

a causa da obesidade não relacionada a distúrbios endócrinos ou alterações 

genéticas, que não usem medicamentos que possam causar a obesidade, que não 

tenham doenças genéticas e crônicas que alteram o crescimento ponderal e que não 

tenham deficiência física, levando à limitação para ficar na posição ereta.  

 

4.5 Período e procedimentos para o trabalho de camp o 

O estudo foi realizado no período de março a maio de 2015. Realizamos 

uma visita à Secretaria de Educação do Município para apresentação do estudo, 

conhecimento e autorização, por meio da Carta de Anuência, para a realização 

desta pesquisa. Após aprovação, mediante contato prévio, a responsável pelo PSE, 

da SER VI, disponibilizou os dados da avaliação nutricional realizada por escola e 

uma lista com os nomes das crianças obesas no ano de 2013 e 2014 da Escola 

Municipal Professor Francisco Melo Jaborandi. 

Após o contato com a SER VI, visitamos a escola selecionada para nossa 

apresentação e do projeto. A coordenadora, com a lista de nomes das crianças, 

consultou o cadastro de matrícula e disponibilizou os endereços e telefones 

atualizados e os nomes das mães dessas crianças.  

Para o agendamento e realização das entrevistas, entramos em contato 

com a Coordenação do CSF Francisco Melo Jaborandi, unidade de saúde que faz 

articulação com a escola selecionada, para nossa apresentação e do projeto às 

equipes de saúde e agendamento de reunião com os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). 

A reunião com os ACS teve como objetivos demonstrar a pesquisa, 

esclarecer os objetivos e métodos e entregar a cada um deles uma lista com o nome 

das crianças e endereços para agendamento das entrevistas. As entrevistas foram 

agendadas com as mães das crianças pelos ACS, no melhor dia e horário de cada 
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participante e por nós confirmadas por telefone. Os ACS nos acompanharam até a 

residência das participantes para a realização das entrevistas. 

As entrevistas foram iniciadas após a menção do interesse da pesquisa, 

apresentação da credencial institucional, explicação dos motivos da pesquisa, 

justificativa da escolha da entrevistada, garantia de anonimato e sigilo, conversa 

inicial com a participante e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). Como ensina Minayo (2010), alguns esforços e 

cuidados iniciais devem ser levados em consideração, como no início de uma 

entrevista, e são essenciais em qualquer situação de interação empírica. 

 

Optamos pela realização da entrevista semiestruturada que, segundo 

Souza et al. (2005), tem a finalidade de uma condução de modo coerente e 

estabelecimento de uma relação de confiança entre o pesquisador e o participante, 

possibilitando descobertas, sem que se perca o foco das questões previamente 

estabelecidas.  

 

O roteiro da entrevista semiestruturada deve conter vários indicadores 

essenciais e tópicos que abranjam as informações esperadas, funcionando como 

lembretes para o pesquisador, além de servir como um guia para o andamento do 

diálogo, a fim de flexibilizar as conversas e permitir o surgimento de mais temas e 

questões do sujeito (MINAYO 2010). 

 

A entrevista semiestruturada foi motivada pelas seguintes questões: 

práticas alimentares; imagem corporal e corpo obeso; influências familiares e formas 

de apoio. Foi esta gravada e transcrita, na íntegra, logo após a realização do 

encontro. Depois das transcrições, foi realizada a conferência de fidedignidade, onde 

as gravações foram ouvidas com o texto transcrito em mãos, conferindo as frases, 

mudanças de entonações, interrupções e interjeições para a correção de erros e 

evitar respostas induzidas (ALBERTI, 1990). As entrevistas não foram editadas, pois 

utilizamos a Análise de Discurso (DUARTE, 2004).  

 

  



51 

 

 

 

Para captar fenômenos que não podem ser obtidos por meio das 

entrevistas (MINAYO, 2010), utilizamos um diário de campo com anotações 

realizadas após os encontros com as mães, para recompor o contexto em que se 

deram as conversas e impressões sobre o momento. Utilizamos também uma ficha 

de identificação e caracterização socioeconômica (APÊNDICE B) e os tópicos da 

entrevista semiestruturada (APÊNDICE C).  

 

O questionário socioeconômico foi composto de questões referentes à 

identificação da participante (situação conjugal, escolaridade, renda familiar, renda 

per capita, número de filhos e religião). Outras informações, como com quem mora, 

benefícios sociais, trabalho, ajuda de outras pessoas para cuidar do filho, peso da 

mãe e do filho e altura do filho, também foram registradas.  

 

Optamos por verificar o peso das mães para averiguar a autopercepção 

sobre o peso e o peso e a altura do filho para confirmação do diagnóstico nutricional 

de obesidade. Para pesá-los, utilizamos a balança digital do modelo Wiso, com 

capacidade para 180 kg e precisão de 100g. Para a aferição da altura da criança 

utilizamos estadiômetro portátil, com precisão de um cm, do modelo Sanny. A 

verificação das medidas seguiu os procedimentos descritos por Brasil (2011b). Para 

aferição do peso, a balança deve estar ligada antes da pessoa se posicionar sobre o 

equipamento, esperar que a balança chegue ao zero; colocar a criança, adolescente 

ou adulto no centro do equipamento com o mínimo de roupa possível, descalço, 

ereto, com os pés juntos e braços estendidos ao logo do corpo; mantê-lo parado 

nessa posição; e realizar a leitura após o valor de o peso estar ficado no visor.  Para 

aferir a altura, é preciso posicionar a criança, adolescente ou adulto descalço e com 

a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento; mantê-lo de pé, ereto, com 

os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça erguida, olhando para um 

ponto fixo na altura dos olhos. A cabeça do indivíduo deve ser posicionada no plano 

de Frankfurt (margem inferior da abertura do orbital e a margem superior do meatus 

auditivo externo deverão ficar em uma mesma linha horizontal). As pernas devem 

estar paralelas, mas não é necessário que as partes internas das mesmas estejam 

encostadas; os pés devem formar um ângulo reto com as pernas; é preciso abaixar 

a parte móvel do equipamento, fixando-a contra a cabeça, com pressão suficiente 
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para comprimir o cabelo; retirar o indivíduo, quando tiver certeza de que o mesmo 

não se moveu; realizar, em seguida, a leitura da estatura sem soltar a parte móvel 

do equipamento. 

4.6 Análise do material qualitativo  

A vivência, das mulheres participantes deste estudo, segundo Minayo 

(2012), é o resultado da reflexão pessoal sobre a experiência. A experiência é a 

mesma para várias pessoas, contudo, a vivência é única sobre determinado episódio 

e depende da personalidade, biografia e participação na história.  

 

O verbo principal desta análise é compreender. Compreender é exercer a 

capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista que, como seres 

humanos, temos condições de exercitar esse entendimento (GADAMER, 1999). 

Para compreender, é necessário valorizar a singularidade do sujeito, porque sua 

subjetividade é uma manifestação do viver total. Também é preciso saber, contudo, 

que a experiência e a vivência de uma pessoa possuem um contexto histórico 

coletivo e que são inseridas e envolvidas pela cultura do grupo onde ela se encontra 

(MINAYO, 2012).  

 

A compreensão conserva em si uma capacidade de interpretação, ou 

seja, de apropriação do que se compreende. A interpretação se constitui na 

compreensão e não vice-versa, pois interpretar é produzir possibilidades projetadas 

pelo que é compreendido (HEIDEGGER, 1988; GADAMER, 1999). 

 

A modalidade de análise utilizada foi a Análise de Discurso. É uma 

proposta crítica que busca problematizar as formas de reflexão estabelecidas, sendo 

um método que explora os processos sociais produzidos pelos discursos e as 

relações de poder e conhecimento que os transcorrem (FAIRCLOUGH, 2003; 

ORLANDI, 2006). Leciona Minayo (2010), que é uma abordagem relativamente nova 

no campo da interseção das Ciências Sociais com a Linguística. O seu criador nas 

Ciências Sociais é o filósofo francês Michel Pêcheux, que fundou, nos anos 1960, a 

Escola Francesa de Análise de Discurso.  
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É originada do entrecruzamento de três áreas do conhecimento científico, 

a Linguística, o Materialismo Histórico e a Teoria do Discurso. A Linguística é uma 

teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação, observando-se no 

material de análise elementos linguísticos que ensejem a materialização dos 

discursos; o Materialismo Histórico é entendido como teoria das formações e 

transformações sociais e das ideologias, onde, na e pela história, observamos as 

condições de produção do discurso; e a Teoria do Discurso versa acerca da 

determinação histórica dos processos semânticos, a produção dos sentidos 

advindos dos fenômenos históricos. (FERNANDES, 2005; MINAYO, 2010). Como 

explica Gregolin (2003), a Psicanálise atravessa esses campos disciplinares, 

trazendo o inconsciente para o interior de suas reflexões e que, para Fernandes 

(2005), é notório o seu lugar no que concerne às noções do sujeito discursivo e de 

discurso.   

 

Orlandi (2009) argumenta que, etimologicamente, a palavra discurso tem 

a ideia de curso, percurso, movimento, sendo, assim, uma palavra em movimento, 

prática de linguagem. O discurso está na exterioridade, sendo necessário que a 

analista faça o rompimento com as estruturas linguísticas para chegar a ele, 

caminhar por outros espaços, descortinar o que está entre a língua e a fala 

(FERNANDES, 2005).  

 

Na perspectiva de Pêcheux, os pressupostos dessa análise estão em que 

o sentido de uma palavra, uma expressão ou proposição, não existe em si mesmo e 

expressa posições ideológicas do processo histórico em que as relações são 

produzidas, e todo discurso possui dependência das formações ideológicas. Seu 

objetivo é promover uma reflexão sobre as condições de produção e entendimento 

dos significados dos textos produzidos no campo das relações primárias, religioso, 

filosófico, jurídico e sociopolítico, para a compreensão do modo de funcionamento, 

princípios de organização e as formas de produção dos sentidos. Além disso 

problematiza o caráter ideológico da fala, mostrando que não há discurso sem 

sujeito nem sujeito sem ideologia (MINAYO, 2010). 
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Realizar uma análise de discurso sugere interpretar os sujeitos falando, 

tendo a produção de sentidos como parte integrante de suas atividades sociais. A 

ideologia concretiza-se no discurso materializado pela linguagem em forma de texto, 

linguagem não verbal ou em formas de imagens. Em relação à produção dos 

sentidos, no discurso, os sentidos das palavras não são fixos, nem imanentes, 

conforme atestam os dicionários. Os sentidos são produzidos em face dos lugares 

ocupados pelos sujeitos em interlocução. Logo, uma mesma palavra pode ter 

sentidos diferentes em conformidade com o lugar socioideológico daqueles que a 

empregam (FERNANDES, 2005). O silêncio possui um lugar importante na técnica 

de análise, tem condições de produção e é, ao mesmo tempo, ambíguo e eloquente. 

Há silêncios que dizem e há falas silenciadoras; nem a fala e nem o silêncio dizem 

por si; eles expressam relações e dizem muito sobre as pessoas que o empregam 

(MINAYO, 2010). 

 

Como técnica de análise, segundo Orlandi, em primeiro lugar, é 

importante estudar as palavras do texto, fazer a análise dos adjetivos, verbos, 

advérbios. O segundo passo é analisar a construção das frases. Em terceiro lugar se 

constrói uma rede semântica para evidenciar a dinâmica entre o social e a gramática 

e, como último passo, elabora-se a análise, considerando-se a produção social do 

texto, constituindo o próprio sentido. A maior contribuição da Análise de Discurso 

para quem trabalha com análise social é fornecer elementos para que a fala seja 

contextualizada, ultrapassando as atitudes positivistas ou fenomenológicas 

(MINAYO, 2010).  

 

Utilizamos alguns passos citados por Minayo (2012) para ordenar e 

organizar o material secundário e empírico e impregnar as informações de campo. 

Ordenarmos, organizando os textos teóricos e referências que balizaram o projeto e 

que na análise precisaram sem complementados; o material de observação (diário 

de campo) que compôs a análise e as entrevistas que tiveram uma prioridade 

mediante leitura atenta, reiterativa e cheia de perguntas, movimento chamado pela 

autora de “impregnação” ou “saturação”. 
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Para Orlandi (1994), o primeiro passo para ordenar a análise é o 

levantamento dos elementos do contexto de produção, como o papel social do 

produtor e interlocutor, lugar social e momento da produção. O segundo é trabalhar 

as paráfrases, metáforas, polissemias e a relação dizer ou não dizer. Deve-se dizer 

de outra forma o que é dito, para demonstrar que o dizer sim pode ser dito de outro 

modo, sem alterar a sua definição semântica, mas podendo modificar o significado 

dentro do discurso. O próximo passo é identificar relações do discurso com 

formações discursivas que estejam agindo sobre ele e relacionar a ideologia do 

sujeito, a fim de conclusões com base nos sentidos dos discursos realizados 

(ORLANDI, 1994).  

  
A Análise de Discurso foi realizada embasada nas técnicas de Orlandi 

(1994) citada acima, Duarte (2004) e Minayo (2012), que descrevem outro passo da 

análise, como fragmentar o todo e reorganizar os fragmentos com o amparo de 

novos pressupostos. A fala deve ser segmentada em categorias empíricas ou 

unidades de significação ou sentido, com o mínimo de texto necessário, para iniciar 

uma teorização detalhista de interpretação de cada uma dessas unidades, 

articulando-as entre si e tendo como objetivo a formulação de hipóteses explicativas 

do problema ou do universo estudado. Desta forma, a interpretação pede que as 

unidades de significação sejam vinculadas umas às outras com apoio em categorias 

de análises.  

 
As categorias de análise (práticas alimentares, comportamentos maternos 

e a alimentação das crianças e percepções maternas sobre o corpo obeso) foram 

escolhidas antes da realização das entrevistas, mediante os objetivos da pesquisa 

com referenciais teóricos/conceituais. Algumas categorias surgiram no momento da 

análise, pela identificação de conteúdos recorrentes no discurso das participantes. A 

análise final fundamentou-se em gerar sentido ao conteúdo do mosaico de 

categorias e indexadores, no interior dos quais estarão agrupadas as unidades de 

significação, tendo como referência os objetivos da pesquisa e o contexto em que os 

depoimentos foram colhidos (DUARTE, 2004).  
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4.7 Aspectos legais e éticos da pesquisa 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com o seguinte 

número de parecer 1.000.308 (ANEXO B). Todos os procedimentos seguiram as 

determinações da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata 

das diretrizes e normas reguladoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Essa 

resolução incorpora a Teoria Principialista, no que diz respeito aos princípios 

fundamentais da ética biomédica: autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça, entre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à 

comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado (BEAUCHAMP; 

CHILDRESS, 2002; BRASIL, 2012b).    
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram realizadas entrevistas com 13 mulheres, mães de crianças na 

faixa etária de cinco a nove anos com o diagnóstico nutricional de obesidade. As 

mulheres participantes situam-se de 23 a 45 anos de idade, com média de idade de 

33 anos. Todas eram alfabetizadas, com escolaridade do Ensino Fundamental 

incompleto ao Ensino Médio, a maioria com companheiro, renda de um a três 

salários-mínimos, dona de casa, não recebia ajuda no cuidado da alimentação do 

filho, recebia o benefício social, Bolsa Família, com a média em casa de 4,9 

moradores, 2,9 de filhos e somente uma mulher tinha outro filho com diagnóstico de 

obesidade.  

Em relação ao peso materno, uma mulher relatou o peso correto após a 

aferição. As outras mães responderam um peso menor ao peso real aferido, porém 

com alguma proximidade. Em relação aos filhos obesos, nove eram do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino, com a média de idade de 7,2 anos. Os dados 

completos da caracterização socioeconômica das mães dos escolares obesos, 

segundo a ficha de identificação, encontram-se na tabela 1.  

Tabela 1. Caracterização socioeconômica das mães de escolares obesos, segundo 

ficha de identificação, Fortaleza, 2015. 

Participantes Idade materna Escolaridade materna Renda familiar 
Situação 
conjugal 

E1 33 
Ens. Fundamental 

completo 
1 a 3 salários Companheiro 

E2 34 Ens. Médio completo 1 a 3 salários Solteira 
E3 27 Ens. Médio incompleto 1 a 3 salários Companheiro 
E4 23 Ens. Médio completo 1 a 3 salários Solteira 
E5 29 Ens. Médio incompleto 1 a 3 salários Companheiro 
E6 44 Ens. Médio completo >3 salários Companheiro 

E7 26 
Ens. Fundamental 

incompleto 
1 a 3 salários Companheiro 

E8 39 
Ens. Fundamental 

completo 
< 1 salário Solteira 

E9 45 
Ens. Fundamental 

completo 
1 a 3 salários Companheiro 

E10 37 
Ens. Fundamental 

completo 
1 a 3 salários Companheiro 

E11 28 Ens. Médio completo 1 a 3 salários Companheiro 

E12 35 
Ens. Fundamental 

incompleto 
1 a 3 salários Companheiro 

E13 31 Ens. Médio completo 1 a 3 salários Companheiro 
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Tabela 1. Caracterização socioeconômica das mães de escolares obesos, segundo 
ficha de identificação, Fortaleza, 2015 (continuação). 

Participantes Sexo do filho Idade do filho 
Número de 
pessoas na 

casa 

Número de 
filhos 

Outros filhos 
obesos 

E1 Masculino 8 anos e 8 meses 6 4 Não 
E2 Masculino 8 anos e 8 meses 7 3 Não 
E3 Feminino 9 anos e 6 meses 4 2 Não 
E4 Masculino 6 anos e 4 meses 6 2 Não 
E5 Masculino 8 anos e 6 meses 5 3 Não 
E6 Feminino 8 anos e 7 meses 6 4 Não 
E7 Masculino 7 anos e 2 meses 5 3 Não 
E8 Feminino 6 anos e 6 meses 4 4 Não 
E9 Masculino 8 anos 2 2 Não 
E10 Masculino 6 anos e 7 meses 5 3 Não 
E11 Masculino 6 anos e 7 meses 5 2 Não 
E12 Feminino 9 anos e 10 meses 6 4 Sim 
E13 Masculino 6 anos e 3 meses 5 2 Não 

 

A análise temática permitiu a apreensão de duas categorias relacionadas 

às percepções e vivências maternas em relação às práticas alimentares de seus 

filhos e do corpo obeso. Dentre estas, podemos destacar: Infância, memórias e 

conhecimentos maternos: motivações que influenciaram nas escolhas dos alimentos 

e Apoio: é o que elas precisam. Além das categorias de análise: Práticas 

alimentares sob a óptica materna, Comportamentos maternos durante as práticas 

alimentares dos filhos e Corpo obeso: o que elas pensam? 

 

As percepções e vivências maternas são demonstradas a seguir, com 

base na análise das falas e categorização destas para a compreensão de um modo 

mais detalhado das práticas alimentares das crianças obesas, dos comportamentos, 

Participantes Ocupação materna 

Recebe ajuda no 
cuidado da 

alimentação do 
filho 

Benefício 
social 

Peso 
respondido 

(Kg) 

Peso 
aferido 

(Kg) 

E1 Dona de casa Sim, marido Sim 70 73 
E2 Manicure Sim, avó materna Não 70,1 72 
E3 Autônoma/ Dona de casa Não Sim, 60 63 
E4 Costureira Sim, avó materna Sim 58 58 
E5 Dona de casa/ Costureira Não Não 90 91 
E6 Dona de casa Não Não 70 74,2 
E7 Dona de casa Não Sim 67 68 
E8 Dona de casa Não Sim 66 67 
E9 Dona de casa/ Bodega Não Não 67 68,7 
E10 Dona de casa/ Diarista Não Sim 59 63 
E11 Vendedora/ Dona de casa Sim, familia do pai Sim 65 65,6 
E12 Dona de casa / Bodega Sim, irmãs Sim 76 77 
E13 Dona de casa Não Sim 73 75 
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percepções sobre o corpo obeso e motivações maternas nas escolhas dos 

alimentos. 

 

5.1 Práticas alimentares sob a óptica materna 

 

 Ante as narrativas obtidas sobre as percepções e vivências maternas 

acerca das práticas alimentares das crianças obesas, foi observada a forma como 

as crianças consomem os alimentos, a quantidade ingerida, o consumo de alimentos 

ricos em gorduras e açúcares e o cuidado materno. A forma como as crianças 

consomem os alimentos e a quantidade foram evidenciadas nas seguintes falas, 

apontando o consumo excessivo e sem controle: 

Eu acho que ele come exageradamente... Tem hora que dá é 

pena, porque não tem para ninguém (risos) ele sempre 

exagera na comida [...] Quando ele começa a comer, comer, 

comer, ele não come assim, normal, como uma pessoa. Ele 

enche a boca, parece que a fome é tão grande. Que ele quer 

comer tudo de uma vez só [...] Todo mundo come assistindo 

televisão (E.4). 

Ai ele, fica, fica, fica, fica...quando eu vou ver ele já comeu 

tudo, acabou (risos) [...] Bem ligeiro. Eu acho que ele nem 

mastiga, eu acho que ele engole inteiro [...] A televisão, é 

porque na hora do chapolin ai tudim tão sentado assistindo 

(E.5). 

De manhã ele come muito, bastante, de manhã é três pão. Ele 

não se contenta só com um, tem que ser três pão, as vezes até 

quatro ele come [...] Ele come muito ligeiro [...] Ele termina 

primeiro que a gente [...] Eu acho que ele não mastiga. (E.7) 

[...] Aqui na televisão (risos), olhando para a televisão. Eu que 

dou na boca dele. Porque se eu não der na boca dele, ele não 

come, né? (E.13). 
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Das 13 mulheres entrevistadas, somente duas mães relataram procurar 

manter as refeições na mesa e sem a televisão. E uma delas, E.9, mencionou que 

realiza as refeições com o filho. As outras relataram que, enquanto os filhos 

almoçam, realizam outras atividades. O comer a mesa é uma prática alimentar do 

filho influenciada pelo comportamento materno de sentar-se à mesa durante as 

refeições. Como podemos perceber nas falas abaixo. 

Ele come na mesa aqui em casa, é sempre na mesa. Eu não 

deixo ele comer em outro canto não [...] Eu fico comendo mais 

ele, sempre a gente almoça junto [...] (E.9).  

[...] Raramente a gente almoça todo mundo junto. Um almoça 

num canto, numa hora o outro. Ele, geralmente, almoça 

assistindo televisão no quarto (E.10). 

A forma como as mães percebem e vivenciam a alimentação dos seus 

filhos obesos é enfatizada pelo ato de comer rápido, sem mastigar, em frente à 

televisão e com a ingestão de grande quantidade de comida por refeição. Em um 

estudo, realizado no Brasil com escolares de sete a nove anos, a mastigação rápida 

foi significativamente associada com a obesidade infantil (HONÓRIO; HARDLER, 

2014). Comer rápido é um aspecto importante no comportamento alimentar e foi, 

recentemente, relacionado à perda de controle da ingestão dos alimentos e a 

obesidade (BERKOWITZ et al., 2010; ZANDIAN et al., 2012) 

 

 Já o fato de a criança não realizar as refeições à mesa aumenta o risco 

de a criança consumir alimentos de baixa qualidade (MOLINA et al., 2010). 

Evidências sugerem que o ato de realizar refeições com os membros das famílias 

está associado à proteção contra o desenvolvimento da obesidade (HAMMONS; 

FIESE, 2011). Segundo Berge et al. (2015), realizar as refeições em família, com  

adolescentes, cinco vezes ou mais por semana, protege contra o sobrepeso e 

obesidade dez anos ou mais na vida adulta.  

 

Assistir à televisão durante as refeições pode ensejer o aumento do 

consumo dos alimentos, já que a televisão pode afetar vários processos que 

regulam a ingestão dos alimentos (BRAUDE; STEVENSON, 2014). Borghese et al. 
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(2015), verificaram que as crianças obesas passavam mais tempo assistindo à 

televisão e consumiam mais alimentos ricos em gorduras e açúcares, enquanto 

assistiam à televisão, do que crianças com peso adequado. Consoante Borzekowski 

e Robinson (2001), a exposição de apenas 30 segundos a comerciais de alimentos 

influencia a escolha de alimentos pelas crianças. Quase a totalidade, 11 mulheres 

entrevistadas, relatou que os filhos realizam as refeições em frente à televisão, 

sendo esse um meio de socialização utilizado pelas famílias e de influência na 

formação do hábito alimentar da criança.  

 

A supervisão dos pais sobre o comportamento das crianças enseja mais 

benefícios para o estado nutricional dos filhos do que a educação em saúde 

transmitida pelos pais. Desta forma, é indispensável a participação dos pais na 

supervisão dos comportamentos das crianças para prevenir e controlar a obesidade 

infantil (WEI et al., 2015).  

 

 A ingestão de muitos alimentos em uma refeição também foi relatada 

pelas mães, sendo uma consequência dos comportamentos de comer rápido e 

assistindo à televisão. Em algumas falas, observamos que as crianças só se 

saciavam ao comerem bastante e, após a última refeição, já buscavam outros 

alimentos.  

 

Crianças com excesso de peso respondem mais a estímulos externos 

como sabor e cor dos alimentos, além de demonstrarem maior prazer ao comer e 

menor capacidade de resposta à saciedade em relação a crianças com peso 

saudável, consumindo uma quantidade maior de comida e na ausência da fome, 

demonstrando maior interesse pela comida (WARDLE et al., 2001; SLEDDENS; 

KREMERS; THIJS, 2008; VIANA; SINDE; SAXTON, 2008; WEBBER et al., 2009; 

JANSEN et al., 2012). 

 

Dos Passos et al. (2015), ao avaliarem o comportamento alimentar de 

crianças de seis a dez anos verificaram que crianças com excesso de peso tiveram 

maior pontuação nas subescalas de interesse pela comida (maior resposta a 

comida, prazer em comer, aumento da ingestão de alimentos em função do estado 
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emocional, maior desejo por bebidas, menor capacidade de resposta à saciedade e 

padrão de ingestão mais rápido) quando comparadas com as crianças eutróficas.  

 

Foi observada, também, nas falas das mães, a repetição de palavras com 

entonações fortes quando se referiam à forma e a quantidade de alimentos ingeridos 

pelos filhos. Aspecto da fala que entendemos como se quisessem chamar a atenção 

e pedir ajuda. Somada a isso, destacamos uma ambiguidade materna relacionada 

ao cuidado com a alimentação dos filhos. Evidenciaram-se de risos durante o 

pronunciamento de frases que enalteciam o comportamento alimentar exagerado do 

filho. Foi relatado também que os filhos, além de consumirem os alimentos dos seus 

pratos, comiam a comida dos irmãos e, em alguns casos, comiam escondido os 

alimentos que já tinham sido proibidos pelos pais ou avós.  

 

[...] As vezes eu pego ele comendo escondido (E.10). 

[...] Ai tem hora que ele come a comida dela (irmã) (E.4). 

 [...] E quando de repente, toma da irmã, come o da irmã [...] 

Ele chega aqui com o saco (bombons) e esconde nas coisas 

dele. Ele fica no computador tchun tchun tchun (fazendo 

referência aos bombons colocados na boca) (E.5).  

Comer escondido foi mencionado por uma mãe como fazendo referência 

à maneira que o filho encontrou de comer o alimento de que mais gosta, sem ser 

recriminado pela avó materna. Outra mãe já evidenciou que o filho comia o alimento 

da irmã, por achar que não iria sobrar comida para ele, fatos evidenciados por essas 

mulheres que ultrapassam ao olhar para o ato de comer e se aproximam do 

biossocial que envolve as práticas alimentares. Segundo Contreras e Gracia (2011), 

a dupla natureza biossocial, estreitamente vinculada, deve ser levada em 

consideração pelos que orientam acerca de práticas alimentares. 

 O ato de comer e a comida são cheios de significados. Comemos 

também de acordo com a distribuição da riqueza da sociedade, marcados por 

diferenças, hierarquias, modos e estilo de comer atravessados por crenças, 

imaginários e representações coletivas (CANESQUI; GARCIA, 2005).  
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A Antropologia evidencia os aspectos simbólicos que envolvem a comida, 

bem como o modo de preparar e comer os alimentos nas sociedades humanas. Os 

atos de buscar, selecionar, consumir e proibir alguns alimentos existem em todos os 

grupos sociais e são guiados por normas sociais diversas, carregadas de 

significações (DANIEL; CRAVO, 2005).  

O ato de comer das crianças obesas é permeado de significados e é 

trazido pelas vivências maternas com a ideia de passarem pela privação de 

alimentos, em que a criança procura consumir bastante o alimento com receio de 

que falte para ela, até a proibição, sendo essa, em alguns casos, geradora do comer 

excessivo e escondido.  

Já faz muitos anos, Margaret Mead e Guth (1945) escreveram o seguinte: 

“Antes de procurar saber como mudar os hábitos alimentares”, questão que 

os nutricionistas sempre propõem aos representantes das ciências sociais, 

convém “compreender o que significa comer” (CONTRERAS; GRACIA, 

2011, p. 29). 

Segundo esses autores a atitude simples ante a abordagem científica dos 

alimentos e da comida é o ponto de partida para grande parte dos antropólogos e 

sociólogos da alimentação contemporâneos para qualquer ação de comunicação e 

prevenção. A Antropologia da Alimentação analisa amplamente e não se sujeita 

exclusivamente ao interesse nutricional ou biomédico da refeição (CONTRERA; 

GRACIA, 2011). 

Desta forma, cabe a nós, profissionais da saúde e de outras áreas, 

estarmos atentos ao cenário complexo da alimentação e olharmos para a família das 

crianças obesas com um foco de compreensão, ou seja, apreensão do sentido, do 

sentido do comer, para, assim, irmos além e enxergarmos onde e como devemos 

prevenir e cuidar das crianças com obesidade infantil.  

Os alimentos consumidos pelas crianças no café da manhã são pães com 

manteiga, mingau, iogurte, café e leite. A maioria não realiza o lanche no meio da 

manhã, pois muitos acordam bem próximo do horário de ir para a escola. E os que 

estudam pela manhã lancham na escola, comida de panela e sopa.  O almoço é 

composto por arroz, macarrão, feijão e mistura (nome atribuído à proteína animal, 

podendo ser vísceras, frango, peixe e carne vermelha) e uma bebida como 
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refrigerante, suco em pó ou suco da fruta. As crianças não tem o hábito de consumir 

legumes e hortaliças durante o almoço e jantar. À tarde alguns lancham na escola e 

os que estudam pela manhã consomem biscoitos recheados, pães, salgados e 

iogurtes. No jantar, as crianças, habitualmente, comem o mesmo do almoço e não 

realizam outra refeição antes de dormir.   

Em relação ao consumo dos alimentos ricos em gorduras, açúcares e 

sódio relatados pelas mães, identificamos o consumo de refrigerantes, embutidos 

(mortadela, salsicha, linguiça, presunto, entre outros), sucos industrializados, 

salgadinhos industrializados do tipo chips, balas e bombons, macarrão instantâneo, 

biscoitos recheados, leites preparados com espessantes e açúcar e frituras. Duas 

mulheres possuem uma bogeda (pequeno mercado de alimentos), que, segundo 

elas, reforça o consumo de alimentos industrializados e hipercalóricos. O consumo é 

diário ou exacerbado nos finais de semana, conforme descrevem:  

[...] É biscoito recheado, nescauzinho®, essas coisas que tem 

aqui (na bodega) [...] É xilito, fandangos®, não dá para controlar 

(E.9). 

[...] De noite dou a ela nissin miojo® [...] (E.8). 

[...] Ai bota mortadela, salsicha. Quando tem essas coisas, 

minha filha! Ele se farta. [...] Eu invento de comprar enlatado 

[...] (E.5). 

Aqui a gente compra refrigerante, mas é só uma vez na 

semana. Sempre tem líquido [...] Tem dia que é o pozinho [...] 

(E.10). 

[...] Ai eu mando de caixinha. Aqueles suquinhos [...] Mas fritura 

é com ele mesmo [...] Ele compra xilito e o que quiser comprar. 

Não sou só eu que tenho o controle da alimentação dele 

(E.11). 

O padrão alimentar associado à obesidade e a outras doenças crônicas 

não transmissíveis é caracterizado pelo consumo excessivo de alimentos ricos em 

gorduras, açúcares e sal, com alta densidade energética, características dos 
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alimentos industrializados (SOUZA et al.,2013), sendo o consumo de bebidas 

açucaradas um fator que contribui para a obesidade infantil. Os pais precisam de 

apoio com a redução da disponibilidade e acessibilidade dessas bebidas para, 

assim, limitar as oportunidades para o consumo (LOPEZ et al., 2012).  

 

A maior disponibilidade e variedade de produtos ultraprocessados (pão, 

biscoito, sorvete, chocolate, batata frita, bebidas açúcaradas, carne processada, 

salsichas, alimentos enlatados e em conserva etc) a preços baixos e em locais de 

fácil acesso torna possível que os consumores de menor renda aumentem o seu 

consumo (WITKOWSKI, 2007; MONTEIRO et al., 2010).  

Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente 
ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, 
açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras 
hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base 
em matérias orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, 
realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os 
produtos de propriedades sensoriais atraentes). (BRASIL, 2014d). 

 

Retirar (substituir) alimentos que contribuem para a obesidade infantil, 

aumentar a atividade física e envolver a familia na discussão de saúde e 

manutenção do peso são importantes estratégias para a prevenção e manejo da 

obesidade infantil (GUERRERO et al., 2011). 

 

O cuidado materno foi observado desde a escolha dos alimentos, durante 

o preparo e na montagem do prato, e evidenciado pelo sentimento materno acerca 

do ato de cuidar da alimentação do filho, enfatizando um paradoxo entre oferecer 

alimentos saudáveis e inserir alimentos ricos em gorduras, sal e açúcar, como forma 

de dar boa alimentação ao filho, como podemos observar nas falas: 

Na feira, dia de sábado, é mais em conta [...] A gente enche as 

bacias, mas a gente vai olhar se realmente tem qualidade [...] 

Porque tem batata podre, que eu vejo. A gente vê aquela 

catinga (mau cheiro) de batata quando tá podre. Fede né?  

(E.8). 

[...] Tem que ajeitar o prato, por assim no prato é que a criança 

vai ter vontade de comer (E.2). 
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Eu que faço o prato dele [...] Eu tenho prazer em cuidar da 

alimentação dele. Eu acho bom, porque eu sei aquilo ali eu tô 

fazendo para o bem dele, né?  (E.11). 

[...] A gente tem que dar o amor e o pouco que a gente pode né 

para os filhos (sorriso) (E.13). 

Ah é prioridade né? (tom de felicidade e sorriso) [...] Eles 

(filhos) são prioridade na minha vida. Principalmente minha 

bebezinha (filha obesa) né? Tem que ter cuidado especial com 

ela. Ela é meu doce (E.6). 

No estudo de Lindsay et al. (2015), os cuidadores e pais de crianças pré-

escolares mencionaram a importância do planejamento, compra e preparação das 

refeições com antecedência. Planejar permite o fornecimento de refeições mais 

saudáveis. 

O conceito de práticas alimentares trazido de Rotenberg e De Vargas 

(2004) permeia a seleção, preparo, distribuição e consumo do alimento. As mães 

iniciam a escolha dos alimentos por meio dos locais de compras, como os 

supermercados, panificadoras e feiras, e procuram os alimentos frescos, livres de 

amassados e mau cheiro. O sentimento materno foi percebido com mudança do tom 

das falas. Tons mais serenos e calmos e sorrisos enquanto comentavam sobre 

como cuidavam da alimentação da família e, em especial, dos filhos. Isso pode 

sugerir um reconhecimento de práticas erradas que são inseridas, pelas próprias 

mães, no âmbito diário da alimentação infantil. 

O cuidado é uma ação de natureza técnica, todavia realizada com 

sensibilidade, num encontro em que ocorrem relação interpessoal e a manifestação 

de afetividade (WALDOW, 2008). A família desempenha importante papel como 

cuidadora e a sua atuação possibilita a estruturação do ser no convívio social 

interferindo na educação e na socialização (OLIVEIRA; ROCHA, 2015).  

O ato de cuidar da alimentação dos filhos está relacionado ao fato de ser 

mãe, pois a mulher esboça bons sentimentos e se responsabiliza em promover e 

manter a alimentação do seu filho.   
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Identificamos como práticas alimentares sob a óptica materna como a 

criança come (come rápido, não senta à mesa e assiste à televisão), a grande 

quantidade de alimentos ingeridos em cada refeição, o consumo de alimentos 

industrializados, o ato de comer escondido, o cuidado materno na forma de preparo 

e montagem do prato e o sentimento dessa mãe em cuidar da alimentação do filho.  

 

Segundo Lindsay et al. (2015), em um estudo qualitativo com cuidadores 

e pais de crianças pré-escolares, a maioria referiu o sentimento com o papel de 

nutrir e educar as crianças, visando à boa nutrição, e evidenciaram a necessidade 

de compensá-las com alimentos não saudáveis; além de incentivaram o consumo de 

novos alimentos por meio do envolvimento das crianças durante as escolhas 

alimentares saudáveis, por ensejar um senso de controle e abertura para o consumo 

de novos alimentos. 

 

Para Davis et al. (2015), programas de Promoção da Saúde deveriam ser 

mais focados nas mães, destacando que o peso saudável pode ajudar as crianças 

na escola, ensinando as mães a preparar alimentos saudáveis que os filhos 

encontrarão no jardim da infância e fornecer informações sobre a obesidade infantil, 

reforçando a ideia de que as mães estão fazendo o bem e retirando o sentimento de 

fracasso.  

 

A prevenção eficaz da obesidade e as intervenções terapêuticas dirigidas 

às crianças e suas famílias são necessárias para ajudar a conter a epidemia de 

obesidade (SEBURG et al., 2015). Pode-se destacar, nesta categoria e literatura 

citada, o quanto é importante que as mães e cuidadores de crianças obesas sejam 

informadas de maneira clara e objetiva acerca de possíveis comportamentos que 

causam ou que mantenham a obesidade infantil. Práticas alimentares diárias que 

essas mulheres ora reclamam, pelo modo de falar, ora riem e ao mesmo tempo 

pedem ajuda, com grande ambiguidade, reforçam o fato de que as mães e 

cuidadores de crianças necessitam de orientação, para a prática do dia a dia, sobre 

como devem lidar com esse contexto familiar e social obesogênico.  
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5.2 Comportamentos maternos durante as práticas ali mentares dos filhos 

Os comportamentos maternos relatados pelas mulheres durante as 

práticas alimentares de seus filhos foram as intervenções maternas, por meio de 

suas falas, durante as refeições e a permissividade para a repetição das refeições e 

uso de determinados alimentos. 

A maioria das mães trouxe a dificuldade de controlar a ingestão de 

alimentos dos seus filhos, de ter uma ação de regulação e, ao mesmo tempo, 

demonstrou permissividade ao uso de alguns alimentos, como achocolatados, 

refrigerantes e frituras, e normalidade ao relatar o uso de massas e mingaus, além 

da mamadeira. Identificamos o fato de que as mulheres não relataram a relação 

entre o uso de mingaus a obesidade infantil. Para algumas delas o ato de repetir as 

refeições poderia contribuir para o ganho de peso, contudo, a atitude permissiva à 

repetição dos alimentos era mantida. Somente duas mães demonstraram controle 

da alimentação e obediência dos filhos, quando elas estavam em casa, a exemplo 

da E.10. As outras mães ora queriam controlar a alimentação dos filhos, 

verbalizando, durante as refeições, para os filhos comerem menos, mais devagar, 

que estavam gordinhos, ora sentiam prazer em preparar o mingau e outros 

alimentos industrializados e oferecer aos seus filhos durante o dia. 

Eu não deixo ele comer [...] Pois só vai comer quando for na 

hora do almoço. Ai ele reclama, acha ruim, mas ai eu não dou 

(E.10). 

[...] E eu brigando para ele não comer [...] E quando é no 

nescau®, fica tão preto que eu digo: menino tu não tem 

condição de tomar isso não! (E.5). 

Meu fi (filho) não come esse tanto não, você vai ficar muito 

gordinho [...] Ele fica sempre assim, pedindo, eu quero comer 

isso, quero comer aquilo, ai eu não tenho coragem de negar, 

né? (E.7). 

[...] Eu vou lá e boto mais [...] (E.1), 
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[...] Eu dou mingau a ele de manhã. Mucilon®, leite ninho® e 

açúcar. O mingau dele é essencial (E.4). 

[...] Ai eu faço um mingauzinho e boto na mamadeira e tudo 

(E.6). 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre a obesidade infantil são cada vez 

mais influenciadas por três elaborações parentais: práticas alimentares, estilo 

alimentar e estilos parentais (VENTURA; BIRCH, 2008; HURLEY; CROSS; 

HUGHES, 2011; SLEDDENS et al., 2011). Um melhor entendimento acerca dos 

fatores associados ao comportamento dos pais é necessário para estimular um 

maior comprometimento no tratamento da obesidade (TENÓRIO; COBAYASHI, 

2011). 

 

Pesquisas indicam que o controle e o exemplo dos pais são fatores-chave 

na formação do comportamento alimentar de uma criança (XU et al., 2013; 

DICKENS; OGDEN, 2014). Identificar o comportamento dos pais que influenciam a 

obesidade infantil é essencial para o desenvolvimento de programas de prevenção e 

tratamento eficaz (ROBINSON et al., 2001; XU et al., 2013).  

Uma revisão de literatura sobre a influência parental acerca das práticas 

alimentares, comportamentos obesogênicos na infância e peso corporal, evidenciou 

que um estilo parental de controle sobre a alimentação exerce maior proteção do 

que um estilo permissivo que é, consistentemente, associado a resultados negativos 

à saúde infantil (VOLLMER; MOBLEY, 2013). Outros estudos também identificaram 

o fato de que o estilo parental permissivo está associado a um maior IMC (HUGHES 

et al., 2008; TOVAR et al., 2012). Consoante Veldhuis et al. (2014), crianças pré-

escolares e escolares que possuem pais autoritários têm de 35% a 40%, 

respectivamente, mais chance de serem obesos.  

 

Procuramos identificar o estilo parental das mães por via de suas falas, 

que revelaram como estas conversavam com os filhos durante as refeições, além da 

busca da compreensão do contexto familiar com as anotações no diário de campo. 

Nas mulheres entrevistadas, observamos dois estilos parentais, o permissivo e o 

que tem o controle. Não identificamos mulheres com estilos autoritário nem ausente.  
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No entendimento de Hubbs-Tait et al. (2013), no estilo parental do tipo 

permissivo encontramos uma maternidade com carinho, preocupação e apoio, com 

ênfase na criança, contudo, com liberdade na alimentação e baixas exigências, 

como observamos na maioria das mulheres entrevistadas. Já no estilo controle, 

encontrado em duas mães entrevistadas, se observam carinho, apoio, oferecimento 

de autonomia e singularidade da criança, que é incentivada a comer com pedidos 

consistentes e razoáveis e os pais possuem comportamentos não diretivos que são 

aceitos pela criança.  

Segundo Kalinowski et al. (2012), em um estudo com mães de baixa 

renda sobre suas experiências na infância, foi descrito que os pais eram rígidos ou 

negligentes nas práticas alimentares. Já o estudo de Kaufman e Karpati (2007), com 

mães latinas de baixa renda, identificou o fato de que as mulheres possuíam a ideia 

de práticas de gratificação com a noção de boa mãe. Para Herman et al. (2012), o 

ato de dizer “não” para as mulheres está implícito a deixar de demonstrar amor. As 

mães deparam um conflito de como dizer “não” sem a criança deixar de se sentir 

amada, podendo essa ser uma das explicações sobre por que algumas mães, 

mesmo desejando, não conseguem ser efetivas no estabelecimento de limites em 

torno das refeições. 

 

Nesta categoria, observa-se que os comportamentos maternos durante as 

práticas alimentares dos filhos são expressos como tentativa, sem sucesso, de 

controle da alimentação, associada à permissividade materna para a repetição das 

refeições e uso de determinados alimentos. A mãe da criança obesa é uma das 

peças-chave para a manutenção de hábitos alimentares saudáveis da família e 

prevenção da obesidade infantil, já que a forma como a mãe cuida, age e fala 

durante a alimentação do filho pode influenciar as práticas alimentares das crianças.  

5.3 Corpo obeso: o que elas pensam? 

As percepções maternas acerca do corpo obeso foram identificadas por 

intermédio da autopercepção do corpo e da percepção do corpo do filho. Os 

sentimentos relatados acerca de como as mulheres se sentem com o seu peso foi 

de insatisfação pela maioria delas e satisfação e normalidade por duas mulheres, 

como podemos observar nas seguintes falas: 
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Assim, eu não me sinto satisfeita não [...] Eu não consigo 

emagrecer, por mais que eu tente [...] (E.7).  

Tô gorda, me achando pesada. (E.8). 

Ah eu me sinto gorda. Eu queria ser mais magra [...] (E.2). 

Não estou satisfeita. Queria ser um pouquinho mais magra [...] 

(E.10). 

Eu me sinto normal (E.13). 

Percebemos que a insatisfação corporal, tentativas de emagrecimento e 

intenções de magreza e o peso foram trazidos pelas mulheres, quando perguntamos 

sobre como se sentiam com o seu corpo. No estudo de Pinto e Bosi (2010), as 

mulheres não se classificaram como obesas e estavam propensas a adotar palavras 

como gordas ou gordinhas, eufemismos que permeavam seus discursos. Zottis e 

Labronici (2002) observaram mecanismos de defesa do ego, negação do corpo e 

isolamento, sendo comportamentos frequentes e associados à baixa autoestima em 

obesos. Segundo as autoras, estes mecanismos, inconscientes, envolvem a 

distorção da realidade e autodecepção, podendo produzir alteração da imagem 

corporal e baixa autoestima, tendo como significado a insatisfação consigo mesmo.  

Larini e Simões (2009), em um estudo com mulheres maduras de 40 a 59 

anos, perceberam que quase a metade das participantes relatou gostar do seu 

corpo. Uma parte das mulheres, contudo, referiu não gostar do seu corpo, fazendo 

uso de vários adjetivos como gordo, pesado e inchado. Segundo Ferreira et al. 

(2014) pessoas que possuem o IMC elevado tendem a ser mais insatisfeitas com a 

sua imagem corporal, podendo essa insatisfação estar associada ao excesso de 

peso. 

 

Sabemos que os aspectos pessoais anteriores, econômicos, religiosos, 

de pertencer à sociedade e outras questões sociais e culturais influenciam a maneira 

como uma pessoa percebe o seu corpo (FERNANDES; GARCIA, 2010; LE 

BRETON, 2011). Assim, o corpo é constituído e pode ser considerado o principal elo 

da pessoa com a sociedade (LE BRETON, 2011). Está no corpo a condição dos 

seres humanos elaborarem suas experiências de relações no mundo. O corpo é 
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vida, é movimento, sentimento, independentemente da sua condição física, social, 

cultural, econômica e política. (PORTO, 2005). Entendemos que o corpo dessas 

mulheres, cheios de valores e significados, é também um potencial transformador do 

corpo dos seus filhos, por meio da subjetividade materna em vivenciar as práticas 

alimentares de seus filhos e subjetividade da criança com as experiências vividas 

em família. 

 

O ideal de magreza feminina não é assumido por todas as mulheres como 

parte de sua identidade, como observamos em duas mulheres no estudo. Nas 

sociedades ocidentais, em razão das pressões para a aceitação do ideal de 

magreza, as mulheres respondem de duas formas: recusam ou ignoram esse ideal 

ou respondem fazendo dieta e dando procedimento a práticas alimentares ou 

alimentação inadequada (CONTRERAS; GRACIA, 2011). 

Em relação aos discursos de como essas mulheres percebem o corpo 

dos seus filhos, somente uma das mães relatou que acha o peso do filho bonito e as 

outras entendem que os filhos estão acima do peso ou gordos, mas não os 

consideram obesos. Uma das mães que não referiu à percepção do corpo obeso do 

filho se sente normal em relação ao seu peso.  

Eu acho que ele é gordinho, mas eu não chego a achar que ele 

é obeso não. Mas ele é bem cheinho, gordo, gordo eu não 

acho não (E.10). 

Ele tá um pouco acima do peso (E.11). 

Eu acho que ela não tá tão gorda (E.6). 

Eu acho é bonito o corpo dele. É bonito porque ele tá gordinho, 

né? (risos). Eu acho bonito o corpo dele. Eu acho feio menino 

magro demais que dá para ver as costelas [...] Já assim o 

corpo dele eu não acho (E13).  

Este resultado é semelhante ao encontrado em grande parte dos estudos 

que demonstram que as mães não percebem o estado nutricional de seus filhos, 

tendendo a subestimar principalmente nos casos de sobrepeso e obesidade 

(BOUTELLE et al., 2004; LAZZERI et al., 2006; BRACHO; RAMOS, 2007; MOLINA 



73 

 

 

 

et al., 2009; GUEVARA-CRUZ et al., 2012; BINKIN et al., 2013). Em todos os 

estudos citados, a percepção materna foi verificada mediante escalas de silhuetas e 

questionários, diferentemente do verificado nesta investigação, onde as falas das 

mulheres, cheias de significados, crenças e vivências, trouxeram a percepção sobre 

o corpo obeso, fato este que, segundo Pinto e Bosi (2010), propicia a captação 

interativa do sujeito com o objeto em razão da natureza qualitativa do estudo.  

Em virtude do aumento da prevalência de obesidade no Mundo e em 

todas as faixas etárias, é possível que a mãe encare o excesso de peso das 

crianças e adolescentes como condição normal, principalmente quando a família é 

obesa ou o excesso de peso existe na comunidade em que vive (FRANCESCATTO 

et al., 2014). 

Muitos fatores, além dos sinais clínicos que deveriam ser perceptíveis 

visualmente pelas mulheres, podem estar envolvidos na capacidade de a mãe 

perceber o estado nutricional dos filhos (GIACOMOSSI; ZANELLA; HOFELMANN, 

2011); além do excesso de peso materno, tem interferência a baixa escolaridade da 

mãe (BAUGHCUM et al., 2000; GENOVESI et al., 2005; MANIOS et al., 2009; DE 

HOOG et al., 2012; APARICIO et al., 2013; BINKIN et al., 2013), o sexo masculino 

(BOUTELLE et al., 2004; BINKIN et al., 2013; MANIOS et al., 2009) e idade dos 

filhos (MAYNARD et al., 2003; BRACHO;RAMOS, 2007; BOA-SORTE et al., 2007).  

As percepções dos pais em relação ao peso dos seus filhos são 

fundamentais para a prevenção da obesidade. As diferenças culturais contribuem 

para as percepções dos pais, e mais entendimentos acerca dessas caracteristicas 

fornecem uma base para tratar a obesidade em populações de alto risco e em 

idades precoces (GAUTHIER; GANCE-CLEVELAND, 2015), fato este que enfatiza a 

necessidade de mais estudos qualitativas acerca dessa temática para evidenciar as 

diferenças culturais e a percepção materna acerca do corpo obeso.   

Para Andriani, Liao e Kuo (2015), os futuros programas de prevenção e 

tratamento da obesidade baseados na família devem rever a forma de incluir e 

envolver as mães como forma de acelerar a redução dos fatores de risco 

relacionados à obesidade em longo prazo. 
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 Nossos achados confirmam diversas publicações acerca da percepção 

materna, que subestimam o estado nutricional do filho, e sinalizam a importância da 

inserção consciente da mãe e cuidadores no tratamento da criança obesa. A 

inclusão dessa mulher para além de orientações e prescrição de alimentos e 

atividade física, todavia, buscando a compreensão acerca da multidimensionalidade 

da alimentação para cada sujeito.  

5.4 Infância, memórias e conhecimentos maternos: mo tivações que 

influenciaram nas escolhas dos alimentos 

Essa categoria é expressa por meio da investigação das motivações 

maternas que influenciaram as escolhas dos alimentos para os seus filhos. 

Procuramos buscar na memória das mulheres os alimentos consumidos na infância 

e conhecer o que elas compreendem sobre uma boa alimentação. Grande parte das 

mulheres teve uma infância pobre, com pouco acesso a determinados alimentos 

(carnes, frutas, verduras), e com o uso predominante de arroz, feijão, rapadura, pão 

e café. Como podemos observar nas falas a seguir:  

[...] Eu morava no interior, na roça. Era feijão, arroz. Não tinha 

fruta, não tinha verdura, não tinha nada não (E10). 

Na minha infância eu passei muita fome [...] No dia que tomava 

café, de noite não jantava, porque não tinha comida [...] Tudo o 

que eu não tive, elas tem (E.8). 

Era totalmente diferente, era assim, o almoço eu me lembro 

que a gente era pobre no interior [...] Tinha dia que era só 

feijão, arroz e rapadura, não tinha mistura (proteína animal) e 

quando tinha carne era só dia de domingo [...] Quando a 

galinha botava o ovo, quando não botava, não tinha. Verdura 

não tinha não (E.9). 

Na infância dessas mulheres, a ausência de determinados alimentos, 

muitas vezes, pode influenciar a escolha de alimentos ricos em gorduras e açúcares, 

bem como industrializados, para os seus filhos, já que não tiveram acesso quando 

crianças. Alimentos como frutas e verduras, no entanto, são ressaltados por 

algumas como algo positivo: 
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Eu acordava cedinho, ajudava minha mãe a fazer o café e ia 

trabalhar com meu pai [...] Eu trabalhava na roça ou plantava 

[...] A gente foi criado no meio de muita fruta (E.6). 

[...] A mãe foi sempre de fazer comida com verdura, sempre 

fazia sopa, a mãe adora verdura (E.4). 

Duas mulheres relataram o consumo de frutas e verduras em suas casas 

desde a infância e este hábito permaneceu até os dias de hoje onde, quando é 

possível, segunda elas, frutas e verduras são oferecidas para seus filhos. Uma das 

entrevistadas referiu que, mesmo não gostando de verduras, a sua mãe (avó da 

criança obesa), que mora com a família, mantém o hábito do consumo, referindo que 

quem oferece hoje verduras para a criança é a avó e ele consome. Reforçando que 

o comportamento da mãe ou cuidador com o ato de oferecer e ter o hábito de 

consumir determinado alimento influencia as práticas alimentares das crianças.  

Em um estudo com abordagem quantitativa, as experiências da infância 

dos pais, fatores culturais e ambientais, influenciaram a alimentação da criança 

(MENA et al., 2015).  Malthora et al. (2013), em um estudo qualitativo realizado com 

mães de pré-escolares para identificar os desafios e benefícios das refeições em 

família, identificaram o fato de que memórias maternas, positivas e negativas, 

acerca da alimentação durante a infância motivaram as mulheres a realizarem as 

refeições em famíla pela oportunidade de relacionamentos positivos durante as 

refeições (MALHOTRA et al., 2013). Outro estudo qualitativo com 31 mulheres, ter 

más recordações da infância ensejou a dificuldade de negar alimentos solicitados 

pelas crianças (HERMAN et al., 2012).  

Algumas mulheres relataram que comiam muito quando eram crianças; o 

ato de comer escondido foi trazido por uma mulher. Outra referiu que sua mãe a 

deixava comer bastante e que naquele tempo tudo era muito difícil. Desta forma, 

podemos fazer um paralelo entre as mães dessas mulheres que deixavam o seus 

filhos comerem muito para suprimento da carência de alguns alimentos não 

ofertados, e hoje as mães das crianças obesas permitem o consumo e repetição de 

alimentos que elas não consumiram na infância, como bebidas ricas em açúcar, 

salgadinhos tipo chips, frituras e etc, no dia a dia e nos finais de semana, além dos 
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alimentos dos grupos alimentares necessários para suprir as necessidades 

nutricionais das crianças nessa faixa etária.  

Oh comia, ora mais menino, às vezes sobrava comida e eu ia 

comer escondido [...].  

Eu lembro que eu comia muito, a mãe dizia que eu comia mais 

que os outros. [...] A mãe deixava comer a vontade [...] Nesse 

tempo as coisas eram difíceis (E.7). 

Procurar compreender o que as mulheres entendem sobre uma boa 

alimentação foi outro ponto investigado, para assim complementar estímulos 

geradores das escolhas dos alimentos por essas mulheres nos dias de hoje. A 

maioria das mulheres trouxe uma associação à alimentação boa e saudável; com 

expressões como “menos gordura”, “menos açúcar”, “menos fritura”, a inclusão de 

verduras, peixe, pão integral. Quando verificamos, porém, as falas sobre o que 

essas mulheres oferecem no dia a dia para seus filhos, elas referem utilizar 

alimentos ricos em açúcar, gordura, sal e com a permissividade do uso de alimentos 

fritos. Será que essas mulheres compreendem quando verbalizam o que é um 

alimento com menos gordura, menos sal etc? Pensamos que não, pois continuam 

oferecendo esses alimentos para seus filhos no dia a dia.  

A repercussão e repetição de dietas, bem como o “ideal de saúde” 

impulsionado pela mídia acerca de modelos alimentares que isso ou aquilo deve ser 

retirado para emagrecer e viver bem, são aspectos que devem ser considerados. O 

apelo obscuro do marketing das indústrias alimentícias e programas de televisão, 

estabelecendo desejos e, em contrapartida, o terrorismo nutricional fomenta, 

diariamente, ideais e escolhas alimentares dentro das casas das famílias, 

subsidiando o cenário complexo da obesidade. A mãe de uma criança obesa 

encontra-se entre o que se fala que é certo e “proibido”, mas sem o verdadeiro 

entendimento sobre isso, e os milhares e atraentes apelos das propagandas e 

corpos belos, além de seus desejos internos não vivenciados na infância. Somado a 

isso o baixo custo de produtos “alimentícios” de nenhuma qualidade nutricional e 

não recomendados para qualquer faixa etária, em razão dos seus potenciais efeitos 

nocivos a saúde.  
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Ai eu acho assim, saudável é menos gordura, menos sal, 

menos açúcar, assim, mais frutas, legumes, menos fritura, aqui 

eu evito (E.6). 

[...] Uma alimentação boa é muita fruta, peixe, sempre dar 

coisas diferentes [...] Tirar mais a massa, macarrão, essas 

coisas [...] Eu trato ela como uma mãe que quer vê o filho bem 

(E.8). 

(Silêncio, risos) Eu acho que podia botar para ele ao menos 

uma saladinha, assim um pouquinho de arroz, feijãozinho e um 

pedacinho de carne (E.7). 

Eu acho que é comer fruta e verdura, né? Almoçar bem, ter 

salada no almoço, essas coisas assim [...] Graças a Deus eu 

tenho dinheiro para comprar o que ele precisa para melhorar a 

alimentação. A gente só come pão integral, as vezes ele sente 

saudade e eu deixo ele comer e depois volta para o outro (E.9). 

A padronização da alimentação e dos gostos, provocadas pela 

globalização, é acompanhada de manifestações individuais de se alimentar: dietas 

mais ou menos restritivas por motivos médicos, restrições alimentares por motivos 

religiosos, estéticos, estética laboral (profissionais da moda, dançarinos, 

fisiculturistas etc.), ou ainda pelas consequências das condições econômicas 

precárias vivenciadas por grupos populacionais em várias regiões do Mundo 

(GARCIA, 1997; ORTIGOZA, 1997; GARCIA, 2003; CANESQUI, 2005; GRACIA-

ARNAIZ, 2010).  

Como ensina Gallian (2007), o abandono dos alimentos tradicionais, mais 

frequentes na infância dessas mulheres, é o resultado das formas de sociabilidade 

das sociedades, sendo referida pelo autor como “a desumanização do comer” no 

sentido antropológico do processo de socialização do homem mediado pela comida. 

E.10 trouxe, na fala seguinte, além dos alimentos já citados, os termos 

quantidade e qualidade, e muita emoção, quando se referiu a alimentos como leite 

desnatado e pão integral que não pode, no dia a dia, oferecer para seu filho. O 

silêncio, seguido de voz trêmula, além do choro, enfatizou o desejo materno de fazer 
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o bem e o melhor para seu filho, mas, como conseguir oferecer diariamente esses 

alimentos ditos “saudáveis” sem orientação consciente acerca de como pode fazer 

escolhas alimentares que venham beneficiar a saúde da família sem “pesar” no 

bolso do provedor desse lar, que é uma mãe e pai, ao mesmo tempo, dona de casa 

e diarista, em busca de “dar o melhor para eles”, em uma realidade multidimensional 

desprovida de atenção e efetividade do Poder Público? 

Eu (silêncio e voz trêmula) eu acho que não sei explicar não, 

mas eu acho que seria a quantidade, um alimento de melhor 

qualidade [...] Tipo um arroz melhor, um pão (silêncio) [...] Eu 

acho que verdura de mais qualidade, fruta [...] pão integral, um 

leite desnatado (Emoção, silêncio, choro) [...] Eu só queria 

puder dar o melhor para eles (filhos), só isso (E.10). 

Em outros estudos qualitativos acerca das práticas alimentares com mães 

de baixa renda, as mulheres possuíam a ideia de estabelecer uma relação positiva 

por meio da alimentação, muitas vezes refletindo na tentativa das mães fazerem as 

crianças felizes através dos alimentos (KAUFMAN; KARPATI, 2007; KALINOWSKI 

et al., 2012). Já Herman et al.(2012) indicaram que as mães desejavam constituir 

relações positivas em torno da comida com o estabelecimento de limites e posturas 

por serem sensíveis as crianças.   

 
Outra mãe trouxe uma percepção de que o bom e saudável é aquele 

alimento que não está estragado.  

Ele come saudável né? Porque ele não come comida 

estragada. Se eu fizer uma vitamina hoje eu dou logo, toda 

hoje. Porque já para passar para outro dia já fica assim 

desonerada (E.13). 

Essa mulher foi a mesma que não percebeu o peso do seu filho e referiu 

o corpo do filho como bonito, “livre de ossos”, segundo ela. Orientar essa mulher 

sobre quantidade e o que essa criança deve comer não seria a melhor estratégia 

para conseguir melhorar o estado nutricional da criança. O olhar biomédico 

fragmentado acerca da quantidade e qualidade dos alimentos é simplista e distante 
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da complexidade alimentar e não favorece a apreensão do sentido do comer do 

outro que se encontra arraigado de cultura, valores e significados.  

O modelo de atenção atualmente proposto pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) preconiza uma contraposição ao modelo vigente, pois ainda se mantém com 

o foco na doença e no atendimento da demanda espontânea, não respondendo às 

demandas do cenário de transição. O desafio atual é superar o modelo biomédico 

que vê o indivíduo e organiza o cuidado de maneira fragmentada, ensejando 

inovações e outra visão as pessoas dentro da atenção à saúde no SUS (BRASIL, 

2014e). 

Isto porque, sabemos que a obesidade é a manifestação de um fenômeno 

cultural contemporâneo e, concomitantemente, um reflexo do passado (CARVALHO; 

MARTINS, 2004). E muitos avanços têm sido observados na literatura sobre a 

obesidade, mediante a valorização dos estudos que entendam as práticas 

alimentares como forma de expressão e comunicação, devem ser levados em 

consideração na prática clínica (MEETOO, 2004; FOLTA et al., 2008; BALCOU 

DEUBUSSCHE; DEBUSSCHE, 2009; BARRE et al., 2011; BISOGNI et al., 2012; 

DIMITROPOULOS et al., 2012). 

Pode-se evidenciar que a racionalidade do campo da Saúde costuma 

reconhecer os aspectos culturais e sociais com variáveis estatísticas na 

determinação da obesidade infantil, identificando os alimentos como um fator 

possível de ser controlado e sugerindo mudanças de hábitos alimentares através de 

programas de prevenção e tratamento ou até alcançar a boa forma (SUDO; MADEL, 

2007; YOSHINO, 2007; FERREIRA, 2008). Este é um enfoque que carece da 

amplitude de reconhecer a alimentação como manifestação cultural e psicológica do 

indivíduo. De como ele se relaciona com a familia, com o seu meio social, étnico, 

manifestado de formas diferentes e de acordo com contextos específicos 

(CONTRERAS, 2005; GRACIA, 2005; GALLIAN, 2007). 

As motivações maternas para a escolha de determinados alimentos 

podem ser influenciadas pelas lembranças e memórias maternas de alimentos na 

infância e o conhecimento materno sobre alimentação saudável não influenciou a 

escolha de alimentos para seus filhos. Entendemos que a infância das mães de 

crianças obesas e o conhecimento sobre a alimentação saudável devem ser 
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compreendidos pelos profissionais de todas as áreas que buscam atuar na 

prevenção e tratamento da obesidade infantil. A memória materna de práticas 

alimentares na infância perpetuou o consumo de alimentos, como frutas e verduras, 

até a vida adulta e a referência de que alimentação boa e saudável é ter menos 

gordura, açúcar, sal, peixe, leite desnatado e pão integral não revela o verdadeiro 

significado da alimentação e práticas alimentares no dia a dia dessas mulheres.  

5.5 Apoio: é o que elas precisam 

 

As formas de apoio procuradas pelas mães foram os profissionais dos 

CSF durante os primeiros anos de seus filhos. Atualmente, a maioria não procura 

apoio e ajuda acerca da alimentação. Uma mãe referiu, quando morava no interior, 

ter recebido a ajuda de um ACS sobre o preparo de mingaus; outra mãe procurou 

orientações quando levava o filho a serviço especializado para tratamento de pele. 

Duas mulheres relataram buscar a ajuda de um nutricionista, uma mencionando a 

Unidade de Saúde (estudantes de Nutrição do estágio supervisionado de uma 

universidade que faz pactuação com a SER VI) e outra a um nutricionista particular 

das clínicas populares. Outra entrevistada quando vai ao pediatra da Unidade de 

Saúde.  

 [...] a Dra que eu levo de vez em quando (orienta). Ai ela pega 

e fala, a gente tenta acompanhar, mas às vezes não dá por 

causa da condição que é pouca [...] A gente faz o que pode 

né? (E.5). 

Só dizia que tava acima do peso. Tava obeso [...] Mãezinha 

controle a comida dele que ele tá acima do peso (E.13). 

Procurei a nutricionista do posto [...] Ai fizeram a dieta dele. 

Tinha que comer pão integral durante o dia, suco, bastante 

fruta, arroz em pequenas quantidades [...] (E.11). 

Eu disse a ele que eu ia marcar a nutricionista para a gente ir 

[...] Ai eu me informei, a consulta é cem reais ai eu disse a ele 

que ia marcar [...] É lá no centro, numas clínicas que tem lá, 

tem todos os médicos particular (E.9). 
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Uma mulher justificou o por que não procura ajuda sobre a alimentação 

do seu filho, como podemos observar a seguir: 

Não (procuro), eu acho que os postos deviam atender melhor 

(voz trêmula, de choro). É uma dificuldade [...] Desde quando 

nasceu (choro) [...] A gente só vai ao médico quando não tem 

jeito em casa. Porque quando tem, não vai. Onde vai é mal 

atendido, desrepeitado (choro) (E.10).  

Outra mãe mencionou que não procura ajuda e que sempre procura 

orientar as filhas pelo que a televisão diz: 

Elas têm mais tempo que eu para fica na televisão. Elas veem. 

Ai me diz e eu faço. “Mãe eu vi que tá passando que fruta tal é 

boa para a saúde”. Eu vou lá e compro (E.6). 

Percebemos que as mulheres não têm o hábito de buscar apoio em 

relação à alimentação dos filhos. Fato este, relatado pelas mulheres em razão da 

dificuldade de acesso a Unidades de Saúde, que sobrecarregadas com outras 

demandas além da Atenção Primária em Saúde, não conseguem executar as ações 

da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Em duas falas ficou evidente a presença do profissional nutricionista 

como o apoio para as orientações sobre alimentação e nutrição. Uma das mulheres, 

no entanto, relatou o não envolvimento da família no tratamento e prescrição de lista 

de alimentos. Fortaleza vivencia a ausência de profissionais nutricionistas da 

Atenção Básica de Saúde, fato este que uma das mulheres entrevistadas referiu, 

que desejava levar o seu filho para um nutricionista particular em clínicas populares, 

pois precisava de orientações para a alimentação dele.  

O profissional nutricionista pode compor o Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF), que tem como objetivo apoiar a inserção da ESF na rede de 

serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, e 

aumentar sua resolubilidade (BRASIL. 2014f). O apoio do NASF no desenvolvimento 

de estratégias locais é muito importante para o controle do excesso de peso no 

território (BRASIL, 2014e). Para garantir as políticas públicas de prevenção e 

combate à obesidade infantil, a equipe NASF deve estar na atenção básica. 
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O Brasil possui várias políticas públicas que englobam o cuidado da 

criança obesa. Desde a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 

2012c), lançada em 2006 e atualizada em 2011, que visa a atualizar as diretrizes e 

normas para a organização da Atenção Básica no Brasil, diante dos desafios 

vivenciados pelo sistema de saúde, já que sabemos que a obesidade infantil é um 

problema de saúde pública e que necessita de cuidado, sendo combatido 

diretamente com ações desde o pré-natal, concepção e segundo ano de vida; a 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), lançada em 2006 e atualizada em 

2014, para promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, 

ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva, reduzindo 

vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, 

econômicos, políticos, culturais e ambientais, onde as famílias de crianças obesas, 

com suas singularidades, podem ser orientadas; a Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição (PNAN) (BRASIL, 2012d), aprovada em 1999 e atualizada em 2011, que 

propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à 

alimentação; a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

(PNPIC) (BRASIL, 2006), Portaria do ano de 2006, que objetiva incorporar e 

implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, na perspectiva da 

prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na 

Atenção Básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. 

Além do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 (BRASIL, 2011c), 

documento que prioriza ações e os investimentos necessários do País para deter as 

DCNT nos próximos dez anos. Entre as ações de prevenção e promoção, destacam-

se PSE (BRASIL, 2014c), já mencionado neste estudo, sendo uma Portaria 

Interministerial de 2013, que propõe ações de Promoção da Alimentação Adequada 

e Saudável (PAAS) no ambiente escolar, e o Programa Academia da Saúde, 

lançado em 2011, para promover práticas corporais e atividade física, promoção da 

alimentação saudável, educação em saúde, entre outros, além de contribuir para 

produção do cuidado e de modos de vida saudáveis e sustentáveis da população 

(BRASIL, 2014e).   
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Em fevereiro de 2013, foi publicada a Portaria MS/GM nº 252, que institui 

a Rede de Atenção à Saúde (RAS) das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito 

do SUS, revogada pela Portaria nº 483/GM/MS, dia 02 de abril de 2014, para 

atualização (BRASIL, 2014e). A RAS procura assegurar ao usuário o cuidado 

integral. Também em 2013 foi publicada a Portaria que redefine as diretrizes para a 

organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e da obesidade como linha 

de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas; além da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) que possibilita o 

diagnóstico da segurança alimentar e nutricional no âmbito dos territórios, 

subsidiando o planejamento da atenção nutricional e das ações relacionadas à 

promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável nas esferas da gestão 

do SUS e da política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) que é:  

 
Um conjunto de ações planejadas para garantir a oferta e o acesso aos 
alimentos para toda a população, promovendo a nutrição e a saúde. Deve 
ser sustentável, ou seja, desenvolver-se articulando condições que 
permitam sua manutenção em longo prazo. Requer o envolvimento tanto do 
governo quanto da sociedade civil organizada, em seus diferentes setores 
ou áreas de ação – saúde, educação, trabalho, agricultura, desenvolvimento 
social, meio ambiente, dentre outros – e em diferentes esferas – produção, 
comercialização, controle de qualidade, acesso e consumo (CONSEA, 
2004, p. 4). 
 
 

Dois componentes da política de segurança alimentar e nutricional são 

vinculados aos aspectos investigados neste estudo. Um é o componente alimentar: 

relacionado com disponibilidade, produção, comercialização e acesso ao alimento e 

o outro é o componente nutricional: vinculado às práticas alimentares (onde, como e 

quando nos alimentamos, o que escolhemos, como preparamos e o que 

consumimos) e à utilização biológica do alimento. 

 

A obesidade é uma situação de insegurança alimentar e nutricional e sua 

complexidade necessita de políticas públicas e planos efetivos, que realmente sejam 

executados. Observamos que as mulheres deste estudo não conhecem os seus 

direitos e deveres, e o estado atual é de usuárias que não se dirigem aos serviços 

de saúde, que não sabem onde procurar ajuda sobre a alimentação, que, quando 

buscam, não recebem orientação individualizada e planejada e algumas vezes são 

desrespeitadas.  
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O caráter múltiplo e heterogêneo da obesidade deve ser considerado, já 

que envolve fatores biológicos e de causa individual, além da interação de fatores 

históricos, econômicos, sociais e culturais que impactam nas escolhas alimentares, 

nos alimentos disponibilizados e na cadeia de produção dos alimentos, colocando 

em risco a saúde dos indivíduos e a sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

O cuidado do indivíduo obeso extrapola o campo da Saúde e sinaliza a necessidade 

de articulação intersetorial para a prevenção e controle (BRASIL, 2014e). 

A família de uma criança obesa deve ser considerada pelos profissionais 

de saúde como uma unidade de cuidado e assim ser incluída nas ações, 

culturalmente apropriadas, de prevenção da obesidade infantil (PARK et al., 2015). 

Desta forma, esta discussão demonstra que as mulheres, mães de crianças obesas, 

precisam de apoio, com um olhar ampliado, orientações individualizadas, claras, 

conscientes e práticas para o dia a dia, segundo o contexto familiar, mediante 

atendimentos individuais, quando necessário, e visitas domiciliares da equipe de 

saúde para orientar e conscientizar acerca do diagnóstico nutricional, 

comportamentos maternos e dos cuidadores e da alimentação com o 

aproveitamento dos alimentos, como plantar uma horta ou buscar hortas 

comunitárias, melhores formas de preparo dos alimentos, lanches saudáveis, como 

e o que oferecer para as crianças, utilizando os pontos de venda de alimentos da 

comunidade, dentre outras. Além disso, atividades de educação em saúde em salas 

de espera ou grupos operativos com as crianças obesas, seus irmãos, pais e avós, 

na unidade de saúde, creches, escolas e equipamentos sociais, pois a criança 

obesa é influenciada por diversos fatores e membros da família. Sendo a 

comunicação e informação as palavras-chave que devem ser incluídas no dia a dia 

do cuidado à criança obesa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo nos aproxima de uma parte do iceberg chamado 

obesidade infantil. As mães das crianças obesas, com a ajuda da Antropologia da 

Nutrição, nos ensinam um diagnóstico da obesidade infantil para além do peso, 

fatores de risco e lista de alimentos a serem consumidos. Por intermédio deste 

estudo, mergulhamos, ainda que obscuramente, em uma seara chamada 

singularidade materna e familiar, que sinalizou ser a base de prevenção e 

tratamento de crianças com obesidade. 

 

Compreendemos as percepções e as vivências maternas a partir do 

desejo dessas mulheres de cuidarem do filho da melhor forma que podem, aliado a 

um pedido de apoio. Mulheres que em suas comunidades necessitam de ajuda nas 

práticas alimentares, mas não sabem quem, quando e onde procurar. Quando 

procuraram, não receberam o apoio necessário. Penetramos também, mesmo que 

superficialmente, em uma discussão de efetividade das nossas inúmeras políticas 

públicas e até recentes políticas que envolvem esta epidemia que é a obesidade 

infantil. 

 

As práticas alimentares das crianças obesas sob a óptica dessas 

mulheres são descritas por meio dos olhares sobre como a criança consome os 

alimentos, com o ato de comer rápido, em frente à televisão, comendo escondido e 

uma grande quantidade de alimentos, além do consumo de alimentos processados 

ricos em gorduras, açúcares e sódio. Acrescenta-se o cuidado materno, evidenciado 

com o prazer e amor referido pelas mães em cuidar da alimentação dos seus filhos 

desde a seleção e preparo dos alimentos. Em contrapartida, há uma ambiguidade no 

discurso materno, pois ora reclamava das práticas alimentares do filho em relação à  

forma como eles comem e, em outras situações, quando  ofereciam alimentos 

inadequados para o consumo diário e na quantidade referida por elas.  

 

Tal ambiguidade nos foi esclarecida, quando investigamos sobre a 

infância dessas mulheres, suas lembranças sobre a alimentação e acerca do que 

elas acham que é uma boa alimentação. Quando crianças, elas foram muito pobres 
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e não tinham o acesso a determinados alimentos. Suas mães permitiam o consumo 

e repetição de alguns alimentos, para suprirem a fome e necessidade nutricional da 

infância, muitas vezes vetada pela falta de comida em casa. Hoje essas mulheres 

sabem que podem oferecer, além dos alimentos que consumiam na infância, outros 

a que não tinham acesso, como refrigerantes, doces, salgadinhos tipos chips etc. 

Colaborando para o ganho de peso dos seus filhos. Além do mais, a forma como 

percebem uma boa alimentação não direciona o que elas devem escolher para os 

seus filhos. Como no modelo biomédico, nós, profissionais da saúde, somos 

formados para cuidar de crianças obesas? Com uma prescrição de um plano 

alimentar ou lista de alimentos? Com uma visão fragmentada, podemos produzir 

ações sem efetividade para constar em produções mensais e que só aumentam o 

tamanho do iceberg. A criança obesa precisa ser enxergada além do ato de comer. 

Ela é influenciada pela sua familia desde o ambiente uterino até os dias de hoje no 

seu contexto familiar e escolar. 

 

O comportamento materno durante as práticas alimentares dos filhos 

influencia a alimentação das crianças. Observamos mães com o desejo e fala de 

intervenção para controlar a alimentação dos filhos, mas com o estilo parental 

permissivo, que foi compreendido quando adentramos sua infância, história de vida 

e cultura. A mãe da criança obesa quer ter o controle da alimentação, mas não 

consegue e, somado a isso, não recebe no tempo e momento propícios o apoio do 

serviço de saúde. Culpabilizar esta mulher e não incluí-la no processo do cuidado é 

o grande viés para aumentar os índices, não só de obesidade infantil, mas também 

de depressão, transtornos alimentares, eventos cardiovasculares e diabetes e dentre 

outros.  

 

As mães de crianças obesas não percebem o estado nutricional das 

crianças o subestimam. Além disso, não são satisfeitas com sua imagem corporal e 

desejam emagrecer. O corpo obeso também foi visto como sinal de beleza e 

satisfação por uma mulher, motivando-nos a assimilar que a percepção materna 

distorcida do diagnóstico nutricional das crianças com obesidade influencia a 

manutenção da obesidade e dificulta a adesão ao tratamento proposto. 
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Os silêncios, choros e voz trêmula das mulheres iluminaram a certeza de 

que muitas demandas internas são abertas quando o assunto é alimentação dos 

filhos, demandas que poderão nunca ser resolvidas, mas que podem ser ouvidas e 

amenizadas por meio de uma escuta qualificada e orientação que vise a 

compreender o indivíduo com um olhar ampliado para sua subjetividade. 

 

As mulheres compreendem as práticas alimentares dos seus filhos como 

exageradas. Mantêm um comportamento permissivo durante a alimentação, 

subestimam o estado nutricional dos seus filhos; são insatisfeitas com seu corpo, 

durante a infância tiveram pouco acesso a determinados alimentos cujo consumo 

permitem aos seus filhos; suas mães as deixavam comer o que e o quanto queriam; 

e verbalizam que uma boa alimentação deve ser com menos açúcar, sal e gordura, 

mas escolhem para oferecer aos seus filhos alimentos ricos em açúcar, sal e 

gordura. Cada uma delas, todavia, refere fazer o melhor para seus filhos. São 

mulheres que não procuram os serviços de saúde como apoio para as práticas 

alimentares pela insatisfação com o mesmo e não resolução de suas demandas. 

Levando, assim, a manterem as práticas alimentares apreendidas desde sua 

infância aliadas aos apelos midiáticos. 

 

A obesidade caracteriza-se por uma situação de insegurança alimentar e 

nutricional. As ações de prevenção e tratamento devem ser direcionadas pelos 

princípios e diretrizes da SAN em articulação com a política intersetorial do PSE, 

dentre outras. Este estudo aponta claramente a ausência de articulação entre a 

escola, unidade de saúde e família das crianças obesas. A escola se mantém 

distante e pouco preventiva nos casos de obesidade, além de não orientar as mães 

sobre os riscos de obesidade e não exercer o papel na educação alimentar e 

nutricional da criança em seu ambiente educacional. 

 

A equipe do NASF precisa ser mais atuante nos municípios e deve se 

dedicar à temática obesidade para atuar efetivamente na prevenção da DCNT no 

Brasil. O olhar mais sensível da Gestão Pública para a presença de profissionais da 

área da saúde, como nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, e dentre outros, na atenção básica 
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alavancaria inúmeras ações já propostas nas políticas públicas e promoveria a 

resolubilidade de demandas antigas, ora paralisadas ou caminhando em passos 

lentos por falta de profissionais capacitados e de priorização de outros recursos.  

 

As contribuições da Antropologia da Alimentação foram inúmeras para 

este estudo, dentre elas a compreensão para o significado de comer, além da 

ampliação da problematização das formas de reflexões através dos discursos 

maternos, a aproximação da comida como linguagem, a convocação dos saberes de 

diversas disciplinas e o direcionamento de que o estudo das práticas alimentares 

também é um meio de analisar a sociedade em que vivemos.    

A grande parte dos estudos sobre obesidade infantil tem como temática 

principal a alimentação e a atividade física. É necessário, contudo, olhar para a 

singularidade dos sujeitos. A percepção e vivência materna devem ser exploradas, 

pois o porquê de muitos comportamentos e atitudes dessas mulheres, muitas vezes, 

não são compartilhadas nos serviços de saúde. Enxergar a criança obesa e sua mãe 

como uma unidade é o grande passo para plantar sementes e colher frutos com 

importantes impactos na vida dessas famílias e no cenário atual da obesidade 

infantil. 

 

Entendemos como limitações do estudo o fato de outras escolas da 

comunidade não serem inseridas na pesquisa, os resultados não serem 

generalizados para as crianças do bairro e o tempo para o trabalho de campo, que 

se tornou limitado para o aprofundamento das falas das mulheres entrevistadas. O 

estudo permite, no entanto, reflexões que podem e devem ser entendidas como 

subjetivas de similaridade de pensamento e atitudes de outras mães. As dificuldades 

encontradas foram relacionadas ao caminho para o acesso aos dados do PSE e, 

mais uma vez, ao tempo, no que se refere à realização das entrevistas, análise dos 

dados qualitativos e aprofundamento para discussão, já que durante o estudo foi 

necessário modificar a metodologia. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

Meu nome é Marina Linhares Bezerra Campos. Eu gostaria de convidar 

você para participar como voluntária de uma pesquisa. Você não deve participar 

contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 

esclarecidos.  

Título do projeto: Percepções e experiências maternas acerca das práticas 

alimentares de escolares obesos. 

 

O objetivo desta pesquisa é procurar compreender como as mães de crianças 

obesas percebem a alimentação dos seus filhos. Para a realização desta pesquisa 

estamos propondo uma entrevista, a aferição do seu peso e do seu filho e a aferição 

da altura do seu filho. Para não perder nenhum detalhe, esta entrevista será 

gravada. Depois de ouvir e anotar a sua entrevista, se acharmos necessário, 

solicitaremos um novo encontro para esclarecimento de dúvidas.  

Esta pesquisa não envolve risco a sua saúde nem a sua integridade física ou 

moral. Todas as informações que você der são confidenciais. Você pode a qualquer 

momento recusar a continuar participando da pesquisa e também retirar seu 

consentimento de participação, sem qualquer prejuízo para você e seu filho.   

Qualquer dúvida sobre o estudo poderá ser esclarecida neste momento ou 

posteriormente com a entrevistadora, por contato telefônico ou novo encontro. Em 

caso de dúvida você pode procurar a pesquisadora responsável (Marina Linhares 

Bezerra Campos) pelo telefone (85) 988659116 ou procurar o Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) Rua Cel. Nunes de Melo, 1127, 

Rodolfo Teófilo, CEP: 60.430-270, Fortaleza/CE, (85) 3366.8344. 

Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é a pesquisador responsável 

 



114 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQ UISA 
 
Eu,____________________________________________________________, ____ 
anos, portadora do RG Nº _______________________, declaro que é de livre e 
espontânea vontade que estou participando como voluntária desta pesquisa. 
Declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
que, após sua leitura, tive oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do 
mesmo. Declaro, ainda, que estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

 
 
 

Fortaleza ____ de _________de_____. 
 
 
 
 _________________________________           _______________________ 
Assinatura ou digital da voluntária do estudo        Assinatura da pesquisadora 

                                                                                     

                                                                           (1ª via pesquisador/ 2ª via participante) 

 

*Caso a entrevistada tenha dificuldade para leitura e escrita, será solicitada a presença de 

testemunha de sua escolha para acompanhar esclarecimentos e análise do termo a ser assinado. 

 

*Nome da testemunha:_______________________ 

Data___/____/____ Assinatura:________________________ 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE:_____________________________ 

Data___/____/____ Assinatura:________________________ 
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APÊNDICE B - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃ O 

SOCIOECONÔMICA 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔM ICA 

 

Horário de início:______ Horário de Término:_______ 

Nome:_______________________________________DN:____/____/____ 

Idade:______ 

Endereço:_______________________________________________ 

Bairro:_______________ Telefone (     ) ___________________ 

Mora com quem:__________________  

Numero de pessoas na casa: 

Situação conjugal:_____________        

Escolaridade: (    ) Analfabeta  (    ) Ensino fundamental incompleto (    ) Ensino 
fundamental completo (    ) Ensino médio incompleto (    ) Ensino médio completo       
(    ) Outros:_______________ 

Renda Familiar: (    ) <1 salário mínimo (    ) 1 a 3 salários mínimos (    ) acima de 3 
salários mínimos  (    ) sem renda no momento    

Número de filhos:______________ 
 
Possui outros filhos com obesidade: (    ) SIM    (    ) NÃO 
 
Religião:______________ 
 
Recebe benefícios sociais? (    ) SIM    (    ) NÃO  
Se sim, qual?______________ 
 
Ocupação:______________ 
 
Outras pessoas ajudam a cuidar do filho? (    ) SIM    (    ) NÃO 
Se sim, quem?________________ Tipo de ajuda:_______________________ 
 

Você sabe o seu peso (Kg)?:______ / Peso aferido (Kg):______ 

Peso da criança (Kg)______ / Altura da criança (m):_______ 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTUR ADA 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

 

Práticas alimentares 

• Fale um pouco para mim como é a alimentação do seu filho. 

• Como é para a senhora cuidar da alimentação dele? 

 

Imagem corporal e corpo obeso 

• Como a senhora se sente em relação ao seu corpo? 

• A senhora sabe o seu peso? Tem o hábito de se pesar? 

• Como a senhora vê o peso do seu filho?  

 

Influências familiares e formas de apoio 

• Na sua infância, a senhora se lembra de como era a sua alimentação? 

• Você já recebeu apoio e orientação sobre a alimentação do seu filho? Onde? 

Por quem? E como foi? 
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ANEXO A – MAPA DAS REGIONAIS DE FORTALEZA  

 

 
Fonte:IPECE http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/pdf/Mapa_Regionais_Fortaleza.pdf 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  
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