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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa teve como temática as práticas alimentares no primeiro ano de vida de 
filhos de mães adolescentes, estruturada em duas partes principais. A primeira consta de um 
artigo de revisão, que buscou analisar a literatura publicada referente à temática, por meio de 
uma revisão integrativa nas bases de dados LILACS, MEDLINE e Cochrane, no período de 
2000 a 2010. Foram utilizadas as palavras-chave: adolescente, aleitamento materno, 
alimentação mista e nutrição do lactente, sendo selecionados 11 artigos científicos, que 
compuseram a amostra do estudo. Os resultados apontaram a incipiência de pesquisas 
publicadas sobre o tema proposto, sobretudo para as que versam sobre alimentação 
complementar, desvelando uma lacuna na produção mundial sobre o tema. A segunda parte 
corresponde a um artigo original, que teve como objetivo analisar as representações sociais de 
mães adolescentes sobre as práticas alimentares do filho no primeiro ano de vida, período este 
de maior vulnerabilidade aos erros alimentares. O percurso do estudo foi construído utilizando 
o método qualitativo, apoiando-se no referencial da Teoria das representações sociais. Teve 
como sujeitos mães adolescentes, residentes em duas comunidades assistidas pela Estratégia 
Saúde da Família, na cidade de Recife, Pernambuco, cujos filhos encontravam-se na faixa 
etária de sete a doze meses de vida, perfazendo um total de dez participantes. Os dados foram 
coletados utilizando-se como método a entrevista semi-estruturada, além da utilização de 
material visual, constituído de figuras de alimentos. Processou-se a técnica de análise de 
conteúdo, na modalidade temática. Quatro temas emergiram dessa análise: conflito do 
amamentar versus consagração do mingau; estabelecendo a alimentação complementar do 
filho; discurso cristalizado: “danoninho vale mais que um bifinho”; a (in)definição dos 
hábitos alimentares maternos: implicações para a alimentação infantil. As representações que 
conduzem as práticas maternas na escolha, preparo e oferta dos alimentos seguem uma lógica 
particular, onde as adolescentes reinterpretam os discursos técnicos nos termos da sua cultura. 

Descritores: Adolescente; Comportamento alimentar; Hábitos alimentares; Aleitamento 
materno; Alimentação mista; Nutrição do lactente; Pesquisa qualitativa. 



 

  

ABSTRACT 
 

 

This research had as its theme feeding practices in the first year of life of children of 
adolescent mothers, it’s structured into two main parts. The first consists of a review article, 
that sought to examine the published literature on the subject, through an integrative review in 
the databases LILACS, MEDLINE and Cochrane, from 2000 to 2010. We used the keywords: 
adolescent, breastfeeding, mixed feeding and infant nutrition, being selected eleven papers, 
that comprised the study sample. The results indicated the paucity of published research on 
this theme, especially for those that deal with complementary feeding, revealing a gap in 
production worldwide on the topic. The second part corresponds to an original article, which 
aimed to examine the social representations of adolescent mothers on feeding practices of 
children in the first year of life, a period of increased vulnerability to eating errors. The course 
of the study was constructed using the qualitative method, relying on the framework of Social 
Representations Theory. Its subjects were adolescent mothers living in two communities 
served by the Family Health Strategy, in Recife, Pernambuco, whose children were aged 
seven to twelve months, a total of ten participants. Data were collected using the method as 
semi-structured interview, besides the use of visual material, consisting of pictures of food. It 
was used technique of content analysis, thematic modality. Four themes emerged from this 
analysis: conflict of breastfeeding versus consecration of porridge; establishing 
complementary feeding of the child; crystallized speech: “yogurt is better than a little steak”; 
the (un)definition of maternal eating habits: implications for infant feeding. The 
representations that drive maternal practices in selecting, preparing and offering food follow a 
particular logic, where adolescents reinterpret technical speeches in terms of their culture. 

Descriptors: Adolescent; Feeding behavior; Food habits; Breastfeeding; Mixed feeding; Infant 
nutrition; Qualitative research. 
 

  



 

  

LISTA DE QUADROS 
 

 

QUADRO 1 - Caracterização dos artigos selecionados 23 

QUADRO 2 - Quadro de temas 85 

QUADRO 3 - Quadro de núcleos 94 

QUADRO 4 - Perfil de alimentação das crianças, segundo primeiro alimento recebido, 

além do leite materno 100 

QUADRO 5 - Perfil de alimentação das crianças, segundo alimentos já consumidos pelo 

menos uma vez 101 

QUADRO 6 - Perfil de alimentação das crianças, segundo recordatório de 24 horas  102 

 



 

  

SUMÁRIO 
 

 

APRESENTAÇÃO 14 

1 ARTIGO DE REVISÃO 17 

Resumo 18 

Abstract 18 

Resumen 18 

Introdução 19 

Metodologia 21 

Resultados e discussão 22 

Considerações finais 28 

Referências 28 

2 PERCURSO METODOLÓGICO  32 

O contexto da pesquisa 33 

Os sujeitos do estudo 34 

Procedimento para coleta de dados 34 

Análise dos dados 36 

Aspectos éticos e legais 37 

Referências 37 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 39 

A sociedade e as representações alimentares 40 

Breve histórico das práticas de alimentação infantil no Brasil 42 

Referências 51 

4 ARTIGO ORIGINAL 54 

Resumo 55 

Abstract 55 

Introdução 56 

Metodologia 57 

Resultados e discussão 58 

Referências 71 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 74 

APÊNDICES 77 

Apêndice A - Instrumento para coleta de dados 78 



 

  

Apêndice B - Roteiro de entrevista 79 

Apêndice C - Figuras 82 

Apêndice D - Quadro de temas 85 

Apêndice E - Quadro de núcleos 94 

Apêndice F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 96 

Apêndice G - Contextualização dos sujeitos 97 

Apêndice H - Perfil de alimentação das crianças 100 

ANEXOS 103 

Anexo A - Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa 104 

Anexo B - Normas para submissão à Revista Brasileira de Enfermagem 105 

Anexo C - Comprovante de envio de artigo 108 

Anexo D - Normas para submissão ao Jornal de Pediatria 109 

 
 
 

 



  

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 



  

 

15

APRESENTAÇÃO 
 

Ainda durante o Curso de Graduação em Enfermagem, percebi minha afinidade pela 

área de Saúde da Criança, observando a importância do atendimento do enfermeiro, e do 

profissional da saúde em geral, à criança saudável para a promoção de um crescimento e 

desenvolvimento adequados e prevenção de agravos à saúde. Assim, compreendi que as mães 

destas crianças eram o elo, peça fundamental, para que as orientações dos profissionais 

resultassem, realmente, na promoção da saúde da criança. 

Estas questões, de grande relevância para a Saúde Pública, levaram-me a optar por 

uma Especialização em Saúde da Família, ao mesmo tempo em que aperfeiçoava meus 

conhecimentos em Saúde da Criança através do Programa de Residência de Enfermagem, 

onde iniciei minha atuação, já como enfermeira, nas consultas de enfermagem em 

puericultura. Neste período, comecei a questionar o processo comunicativo entre os 

profissionais da saúde e as mães, nem sempre bem sucedido. 

Após a conclusão da Residência, em 2007, iniciei atividade de ensino, como 

professora substituta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), na disciplina de Enfermagem Materno-infantil e, no ano seguinte, 

iniciei minha atuação como enfermeira assistencial em uma Unidade de Saúde da Família na 

cidade de Recife. 

A partir da prática assistencial, não só nas consultas de puericultura, mas também nas 

consultas de pré-natal, defrontei-me com um significativo número de mães adolescentes. A 

interação com essas jovens mães me fez perceber que a superação das dificuldades no cuidado 

com o filho é verdadeira, embora muitas vezes as práticas alimentares estabelecidas sejam 

divergentes das recomendadas pelos profissionais, fazendo emergir a questão: como essas 

mães entendem as práticas alimentares do filho no primeiro ano vida? 

Levando-me por esta inquietação e diante do meu interesse em seguir a carreira 

acadêmica, ingressei no Programa de Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente da 

UFPE, quando veio a oportunidade de participar de um projeto “guarda-chuva” sobre as 

representações sociais de gestantes adolescentes sobre suas práticas alimentares. Tal projeto 

nos impulsionou a investigar as representações sociais de mães adolescentes sobre as práticas 

alimentares de seus próprios filhos. 

A particularidade desta dissertação é poder contribuir para a compreensão das práticas 

alimentares da criança no primeiro ano de vida na perspectiva das mães adolescentes, no 
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contexto sócio-cultural em que estão inseridas. O reconhecimento desses sujeitos como 

singulares, situados em seu tempo e em sua cultura poderá contribuir, ainda, para a 

reformulação de ações que atendam às necessidades dessas mulheres ao alimentarem seus 

filhos, envolvendo uma abordagem ampliada à jovem mãe, para, assim, promover 

efetivamente a saúde do lactente. 

Optamos por apresentar esta pesquisa em capítulos. No capítulo 1, Artigo de revisão, 

realizamos um artigo de revisão integrativa (encaminhado para submissão à Revista Brasileira 

de Enfermagem), que buscou analisar a literatura publicada referente às práticas alimentares 

no primeiro ano de vida de filhos de mães adolescentes, com base em estudos indexados nos 

bancos de dados LILACS, MEDLINE e Cochrane, onde foi possível despertar uma reflexão 

sobre a carência de estudos sobre alimentação infantil que tenham como foco as vivências de 

mães adolescentes. 

No capítulo 2, Percurso metodológico, descrevemos a metodologia utilizada, o 

cenário da pesquisa e as etapas do processo da pesquisa. No capítulo 3, Referencial teórico, 

apresentamos um sucinto conceito de representações sociais e suas relações com as práticas 

alimentares, realizando um breve histórico das práticas alimentares da criança no Brasil, para 

uma melhor compreensão da problemática. 

O capítulo 4 compreende o Artigo original , que será encaminhado para submissão ao 

Jornal de Pediatria. Corresponde a pesquisa qualitativa, com base nos discursos de 10 mães 

adolescentes, onde se evidenciaram suas representações sociais frente à alimentação do filho. 

No capítulo 5, Considerações finais, tecemos considerações, resgatando as conclusões de 

ambos os artigos. 

Este conjunto que ora se apresenta compõe a presente dissertação, a qual esperamos 

poder contribuir para a compreensão do fenômeno multifacetado das práticas alimentares no 

primeiro ano de vida de filhos de mães adolescentes. 
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PRÁTICAS ALIMENTARES NO PRIMEIRO ANO DE VIDA 

Eating habits in the first year of life 

Los hábitos alimenticios en el primer año de vida 

 
 
Resumo 
O estudo buscou analisar a literatura publicada referente às práticas alimentares no primeiro 
ano de vida de filhos de mães adolescentes, por meio de uma revisão integrativa nas bases de 
dados LILACS, MEDLINE e Cochrane, no período de 2000 a 2010. Foram utilizadas as 
palavras-chave: adolescente, aleitamento materno, alimentação mista e nutrição do lactente, 
sendo selecionados 11 artigos científicos, que compuseram a amostra do estudo. Os resultados 
apontaram a incipiência de pesquisas publicadas sobre o tema proposto, sobretudo para as que 
versam sobre alimentação complementar, desvelando uma lacuna na produção mundial sobre 
o tema. Novas pesquisas, portanto, precisam ser desenvolvidas com foco em mães 
adolescentes, devendo-se explorar a alimentação infantil em toda sua dimensão.  

Descritores: Adolescente; Aleitamento materno; Alimentação mista; Nutrição do lactente. 

 

Abstract 
The study sought to examine the published literature relevant to food practices in the first year 
of life of children of teenage mothers, through an integrative review in the databases LILACS, 
MEDLINE and Cochrane, in the period 2000 to 2010. We used the keywords: adolescent, 
breastfeeding, mixed feeding and infant nutrition, from which we selected 11 articles, which 
composed the study sample. The results indicated the paucity of published research on the 
proposed topic, especially for those which focus on complementary feeding, revealing a gap 
in global production on the subject. New research, therefore, need to be developed with a 
focus on teenage mothers, and to explore infant feeding in all its dimensions. 

Descriptors: Adolescent; Breastfeeding; Mixed feeding; Infant nutrition. 

 

Resumen 
El estudio trató de examinar la bibliografía publicada sobre los hábitos alimenticios en el 
primer año de vida de los hijos de madres adolescentes, mediante una revisión integradora en 
las bases de datos LILACS, MEDLINE y Cochrane, en el período 2000-2010. Usamos las 
palabras clave: adolescente, lactancia materna, alimentación mixta y nutrición del lactante, 
siendo seleccionados 11 trabajos, los cuales compusieram la muestra del estudio. Los 
resultados indicaron la escasez de investigaciones publicadas sobre el tema propuesto, 
especialmente para aquellos que se ocupan de la alimentación complementaria, com una 
laguna em la producción mundial sobre el tema. Nuevos estudios, por lo tanto, necesitan ser 
desarrollados con un enfoque en las madres adolescentes, y explorar la alimentación infantil 
en todas sus dimensiones. 

Descriptores: Adolescente; Lactancia materna; Alimentación mixta; Nutrición del lactante.1 

                                                 
Revista Brasileira de Enfermagem 



  

 

19

Introdução 
 

A adolescência é considerada como o processo de passagem da vida infantil para a 

vida adulta e tem sua conceituação influenciada por processos históricos, com diferentes 

significados em diversas classes sociais, épocas e culturas(1). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência está circunscrita à 

segunda década de vida, entre os 10 e 19 anos de idade, podendo, ainda, ser subdividida em 

adolescência menor (de 10 a 14 anos) e adolescência maior (de 15 a 19 anos). Tal fase deve 

ser entendida como um fenômeno singular, caracterizado por influências socioculturais que 

vão se concretizando por meio de reformulações constantes de caráter social, sexual e de 

gênero(2). 

A sexualidade, embora presente desde o nascimento, é consolidada na adolescência, 

quando, então, se estabelecem as condições para as funções sexuais do adulto. O que se 

observa nos últimos anos, entretanto, é que, cada vez mais cedo, grande número de jovens 

assume vida sexual ativa, e é nesse contexto que a gravidez na adolescência constitui-se um 

grave problema de saúde pública(1). 

A insuficiente orientação do jovem sobre seu corpo, sua sexualidade e seus direitos 

reprodutivos contribui para a falta de controle da fecundidade, afetando amplamente as 

mulheres brasileiras, especialmente as de condições socioeconômicas menos favorecidas. A 

gestação precoce traz problemas de natureza biológica e social, não só para a mulher, mas 

também para o concepto. A falta de perspectivas de futuro, entretanto, faz com que algumas 

adolescentes representem a gravidez como um meio para o alcance do status de mulher adulta 

e até, para o resgate de sua cidadania(3). 

A ocorrência de gravidez e maternidade nessa fase da vida traz como consequência 

mudanças que exigem uma redefinição no futuro com um filho, geralmente, não planejado(4). 

A adolescente vivencia intensa reestruturação e amadurecimento pessoal e social, acarretando 

mudança de identidade e nova definição de papéis. A prática de cuidar do filho exige, 

portanto, maior esforço de adaptação, que deve ser gradativa, na medida em que vai alterando 

sua condição de filha adolescente para mãe adolescente(5).  

Como qualquer mulher que vivencia a maternagem, a jovem mãe irá desenvolver um 

papel fundamental em relação ao cuidado com o filho, sendo o cuidado com a alimentação um 

dos mais importantes, haja vista as repercussões que determina na saúde do infante.  
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A formação dos hábitos alimentares, então, tem como influência de maior destaque a 

interação da criança com a própria mãe ou com a pessoa mais ligada a sua alimentação, além 

do ambiente doméstico, das condições socioeconômicas e das relações familiares. Desse 

modo, a família poderá determinar a adoção de práticas de alimentação, favorecendo o 

estabelecimento de um padrão de comportamento alimentar infantil adequado ou não(6). 

A alimentação dos adolescentes, por sua vez, pouco frequentemente pode ser 

considerada adequada. Mesmo quando os hábitos alimentares da família são elogiáveis, o 

mesmo não se pode afirmar do filho adolescente, que tende a rejeitar os hábitos alimentares 

da família e a adotar os hábitos do seu grupo de convivência. As peculiaridades características 

desta fase, assim, podem contribuir negativamente na instituição da alimentação do seu filho. 

Mães com hábitos alimentares inadequados dificilmente irão estabelecer uma alimentação 

infantil adequada(7). 

O aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida, a 

alimentação complementar oportuna e adequada e a manutenção do aleitamento materno 

complementado até os dois anos de idade ou mais é o esquema recomendado pela OMS para 

as crianças de todo o mundo. Entre os fatores de risco para a baixa taxa de aleitamento 

materno exclusivo e continuado e introdução precoce de alimentos sólidos, a maternidade na 

adolescência se destaca como um dos principais. Recentemente, a OMS lançou documento 

alertando acerca dos riscos de adoecer e morrer para os filhos de mães adolescentes, 

enfatizando a necessidade dos profissionais da saúde estarem capacitados a trabalhar com este 

grupo, sobretudo no apoio à alimentação infantil adequada(8-10). 

Neste cenário, evidenciou-se a necessidade de buscar na literatura referências sobre as 

práticas de alimentação de filhos de mães adolescentes, a fim de responder ao 

questionamento: como são instituídas as práticas de alimentação no primeiro ano de vida de 

filhos de mães adolescentes? A opção pelo desenvolvimento de uma revisão integrativa sobre 

esse tema, como etapa inicial para a construção de uma dissertação de mestrado, deve-se ao 

fato de que tal revisão possibilita a interpretação de estudos produzidos sobre práticas de 

alimentação infantil, abrangendo desde o aleitamento materno até a alimentação 

complementar, que tenham como foco as mães adolescentes, no intuito de compreender como 

é estabelecida a alimentação dessas crianças, o que permitirá o desenvolvimento de futuras 

investigações. 

O presente estudo tem como objetivo, pois, analisar a literatura publicada referente às 

práticas alimentares no primeiro ano de vida de filhos de mães adolescentes. 
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Metodologia 
 

A fim de alcançar o objetivo proposto, optou-se pelo método da revisão integrativa, 

visto que ele possibilita reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado tema 

ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do tema 

investigado, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novas pesquisas. A realização de uma revisão integrativa exige os mesmos 

padrões de rigor e clareza utilizada nos estudos primários(11,12). 

Para a construção dessa revisão, os seguintes passos foram percorridos: elaboração da 

questão norteadora, estabelecimento de critérios para seleção da amostra, elaboração de um 

instrumento para coleta de dados (APÊNDICE A), análise crítica dos dados, interpretação e 

apresentação dos resultados(13). 

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de fevereiro a abril de 2010, nas 

seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 

Biblioteca Cochrane (Cochrane). 

Foram utilizados, para a busca dos artigos, os seguintes descritores e suas 

combinações nas línguas inglesa e espanhola: Adolescente, Aleitamento materno, Alimentação 

mista e Nutrição do lactente. O cruzamento dos referidos descritores foi realizado da seguinte 

forma: adolescente e aleitamento materno, adolescente e alimentação mista, e adolescente e 

nutrição do lactente. A tabela 1 descreve o caminho percorrido no levantamento dos artigos. 

 

Tabela 1. Estratégia de busca eletrônica 

Base de dados 

Descritores 

LILACS MEDLINE COCHRANE 

Artigos 
encontrados 

Artigos 
selecionados 

Artigos 
encontrados 

Artigos 
selecionados 

Artigos 
encontrados 

Artigos 
selecionados 

Adolescente, 
nutrição do lactente 

160 01 00 00 11 01 

Adolescente, 
aleitamento materno 

166 07 775 13 406 00 

Adolescente, 
alimentação mista 

04 00 00 00 153 00 

Total 330 08 775 13 570 01 
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Os critérios utilizados para a seleção da amostra foram: artigos publicados em 

português, inglês ou espanhol; artigos publicados nos referidos bancos de dados no período de 

2000 a 2010, que retratassem a temática das práticas de alimentação infantil de filhos de mães 

adolescentes, abrangendo experiências e atitudes frente ao aleitamento materno e/ou à 

alimentação complementar. 

Uma vez acessados os títulos e resumos das publicações, 22 artigos foram 

selecionados e adquiridos na íntegra. Três artigos não estavam disponíveis como texto 

completo e foram solicitados diretamente aos autores, que prontamente disponibilizaram suas 

publicações. De posse de todas as cópias, procedeu-se à leitura integral e crítica dos 22 artigos 

quanto aos critérios de inclusão, ficando a amostra final composta por 11 artigos científicos. 

Para facilitar a coleta de dados, foi desenvolvido um instrumento, preenchido para 

cada artigo da amostra final do estudo, contendo itens como título e autores, local de 

publicação, tipo de estudo, objetivos, resultados, implicações, limitações, dentre outros 

(APÊNDICE A). A utilização de tal instrumento permitiu a sucinta organização dos dados, 

facilitando a comparação dos estudos em tópicos específicos. Os resultados extraídos de cada 

estudo foram analisados de forma descritiva, discutidos à luz da literatura específica. 

 

Resultados e discussão 
 

A amostra final desta revisão integrativa foi composta por 11 artigos científicos, 

selecionados pelos critérios de seleção previamente descritos. Desses, a maioria foi 

identificada na base de dados MEDLINE, seguida pela base de dados LILACS e, por fim, 

Cochrane, com apenas um artigo encontrado. A caracterização de cada um desses artigos 

encontra-se descrita no quadro 1. 
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Base de 
dados 

Título Autor Periódico (ano) País 

MEDLINE Adolescent attitudes, beliefs and 
concerns regarding breastfeeding 

Nelson AM MCN Am J Matern 
Child Nurs (2009) 

Estados Unidos 

MEDLINE Breastfeeding experiences of urban 
adolescent mothers 

Wambach KA, 
Cohen SM. 

J Pediatr Nurs (2009) Estados Unidos 

MEDLINE The influence of adolescent 
mothers’ breastfeeding confidence 
and attitudes on breastfeeding 
initiation and duration 

Mossman M, 
Heaman M, Dennis 
C, Morris M. 

J Hum Lact (2008) Canadá  

LILACS Fatores relacionados às dificuldades 
no aleitamento materno entre mães 
adolescentes da Fundação Santa 
Casa de Misericórdia do Pará 

Marques RFSV, 
Cunha ICC, Aragón 
MG, Peixoto VS. 

Rev Para Med (2008) Brasil 

LILACS Promoção do aleitamento materno 
com mães adolescentes: 
acompanhando e avaliando essa 
prática 

Sepka GC, Gasparelo 
L, Fernandes e Silva 
AB, Mascarenhas 
TT. 

Cogitare Enferm (2007) Brasil 

MEDLINE Breastfeeding behaviors and 
experiences of 

Spear HJ. MCN Am J Matern 
Child Nurs (2006) 

Estados Unidos 

LILACS Amamentação entre mães 
adolescentes e não adolescentes, 
Monte Carlos, MG 

Frota DAL, 
Marcopito LF. 

Rev Saúde Pública 
(2004) 

Brasil 

MEDLINE Adolescent mothers and 
breastfeeding: experiences and 
support needs – na exploratory 
study 

Dykes F, Moran VH,  
Burt S, Edwards J. 

J Hum Lact (2003) Inglaterra 

LILACS/ 
MEDLINE 

A amamentação e a alimentação 
complementar de filhos de mães 
adolescentes são diferentes das de 
filhos de mães adultas? 

Vieira MLF,  
Pinto e Silva JLC, 
Barros Filho AA. 

J Pediatr (2003) Brasil 

Cochrane Home and videotape intervention 
delays early complementary feeding 
among adolescent mothers 

Black MM, Siegel 
EH, Abel Y, Bentley 
ME 

Pediatrics (2001) Estados Unidos 

MEDLINE African-American and Latina 
adolescent mothers’ infant feeding 
decisions and breastfeeding 
practices: a qualitative study 

Hannon PR, Willis 
SK, Bishop-
Townsend V, 
Martinez IM 

J Adolesc Health (2000) Estados Unidos 

Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados 

 

Pode-se observar, pois, a incipiência de artigos científicos publicados sobre o tema 

proposto. Apesar do elevado quantitativo de estudos sobre as práticas de alimentação infantil, 

ainda são escassos aqueles que focam os filhos de mães adolescentes, grupo considerado de 

risco para instituição de práticas de alimentação inadequadas. 

Importante salientar, ainda, que entre os poucos artigos encontrados, quase a totalidade 

versa sobre aleitamento materno. As palavras-chave mais utilizadas pelos autores foram 

“adolescente” e “aleitamento materno”, presentes em 10 (90,9%) estudos. Percebe-se, assim, 

que os descritores “nutrição do lactente” (encontrado em apenas um artigo) e “alimentação 

mista” (ausente nos estudos selecionados), apesar de serem os que melhor representam a 

alimentação no primeiro ano de vida, são pouco utilizados pelos pesquisadores. A nítida 
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carência de artigos sobre alimentação complementar sugere o pouco interesse dos 

pesquisadores com a temática, talvez porque durante décadas o foco da nutrição infantil tenha 

sido estudar a realidade do aleitamento materno. 

Ao analisar o país de origem dos estudos selecionados, percebe-se a predominância 

dos Estados Unidos, seguido do Brasil. Juntos, esses países respondem por mais de 80% das 

publicações. A ausência de publicações em língua espanhola evidencia a necessidade de 

pesquisas sobre práticas de alimentação infantil nos países que adotam este idioma, já que o 

tema adquire peculiaridades conforme o contexto sócio-cultural em que está inserido. Esta 

necessidade é enfatizada por estudo norte-americano(14), que buscou examinar decisões e 

práticas de aleitamento materno entre adolescentes latino-americanas e afro-americanas, 

reconhecendo a importância do valor cultural para as práticas de alimentação.  

Quanto à periodicidade das publicações, observa-se uma distribuição quase que 

uniforme de produção anual, já que, proporcionalmente, foi publicado aproximadamente um 

artigo por ano. No entanto, é possível notar que 36% das publicações concentraram-se nos 

últimos dois anos, o que pode sinalizar para uma tendência à maior ênfase nas práticas de 

alimentação de filhos de mães adolescentes. Dos periódicos identificados, apenas dois 

publicaram mais de um artigo sobre o tema, sendo um referente à Enfermagem materno-

infantil e o outro destinado a estudos sobre aleitamento materno. 

Verifica-se que todos os artigos apresentam os objetivos da pesquisa de forma clara, 

facilitando o entendimento do leitor. Apenas um estudo não expôs com clareza o problema de 

pesquisa; cinco (45,4%) dos artigos evidenciaram como problema de pesquisa a necessidade 

de estudos sobre alimentação infantil na perspectiva de mães adolescentes, reconhecendo a 

vulnerabilidade desse grupo.  

Em relação à abordagem metodológica empregada, identifica-se que cinco (45,4%) 

utilizaram metodologia quantitativa, cinco (45,4%) realizaram uma abordagem qualitativa e 

uma desenvolveu pesquisa quanti-qualitativa (descritiva). As abordagens quantitativa e 

qualitativa se apoiam, fornecendo um quadro mais geral do conhecimento das práticas 

alimentares. São métodos complementares, e não competitivos, devendo sua escolha ser 

baseada na natureza do problema de pesquisa(15). 

Entre os estudos quantitativos, três são não-experimentais, abrangendo estudo 

transversal e de coorte. Um utiliza o desenho quase-experimental, através de estudo 

correlacional e outro adota o desenho experimental, com um estudo caso-controle.  

Desperta a atenção o fato de que nenhum dos estudos qualitativos explicitou a 

utilização de algum referencial teórico para embasar a análise e interpretação do fenômeno 
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estudado. Apesar de um destes artigos referir a realização de uma “entrevista etnográfica”, 

não há qualquer menção a utilização da etnografia para análise dos dados. 

A maioria dos estudos (90,9%) optou por uma seleção amostral por conveniência, 

contabilizando um total de 883 adolescentes ao se somar as amostras dos 11 artigos. No 

entanto, apenas três (27,3%) justificam o tamanho amostral, ficando aos demais a incerteza da 

representatividade da população que se pretende investigar.  

A caracterização dos sujeitos, embora não esteja descrita em alguns estudos, 

apresentou aparente homogeneidade, onde a média de idade das adolescentes foi de 16,5 anos; 

a maioria apresentava baixa escolaridade, embora algumas ainda estivessem cursando o 

ensino médio; a renda familiar era baixa, sendo que poucas adolescentes contribuíam com 

essa renda; a maior parte era primípara e estava vivenciando pela primeira vez, portanto, a 

experiência de alimentar o filho. 

No que se refere à temática dos artigos, como já citado anteriormente, há 

predominância do tema aleitamento materno, onde se explora, principalmente, as experiências 

maternas (45,4%). Ainda, dois (18,2%) dos artigos focalizaram as dificuldades na 

amamentação, dois compararam a prática do aleitamento materno em adolescentes e não-

adolescentes, um analisou a influência da confiança e atitudes de gestantes na instituição do 

aleitamento materno e, por fim, outro avalia a eficácia de uma intervenção para retardar o 

início da alimentação complementar. O tema alimentação complementar, presente em dois 

estudos, mostrou-se como um “coadjuvante”, restrito à identificação dos alimentos 

consumidos na ocasião das entrevistas. 

O Ministério da Saúde reconhece a ênfase à promoção do aleitamento materno nas 

últimas décadas, ao mesmo tempo em que uma lacuna de informação se abria quanto à 

alimentação complementar(16). A alimentação da criança no primeiro ano de vida, por sua vez, 

se constitui elemento fundamental para garantir sua sobrevivência e crescimento adequado. 

Deste modo, além de receber o leite materno, a criança necessita de uma alimentação 

adequada e oportuna a partir dos seis meses de vida.  

A alimentação infantil, por sua vez, deve ser estudada em sua totalidade, o que 

significa investigar não somente o registro de frequência e quantidade dos alimentos 

consumidos, mas os fatores decisórios para escolha do alimento, as formas de preparar e 

oferecê-lo, contemplando os aspectos socioculturais envolvidos no fenômeno da 

alimentação(17). 

Dos cinco artigos que analisaram as experiências maternas em aleitamento materno, 

nenhum foi produzido no Brasil. Nesses, as adolescentes atribuíram a decisão de amamentar 
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aos benefícios do aleitamento materno, principalmente para a saúde da criança. Referiram, 

também, que esta decisão pertencia a elas, independente da opinião dos outros, embora 

algumas tenham admitido a influência de mães, profissionais, familiares, amigos e 

professores(14, 18-21). Naquelas pesquisas em que se trabalhou com adolescentes no pré e pós-

natal, é possível observar a baixa taxa de adesão ao aleitamento materno(14,22,23). Tal fato pode 

ser justificado pela ausência do título Hospital Amigo da Criança nas instituições sede das 

pesquisas, já que tal título caracteriza o hospital como incentivador da amamentação. 

Vários fatores também foram apontados como problemas para manutenção do 

aleitamento materno, entre eles dor nas mamas, cansaço, frustração, leite insuficiente, ou 

fraco, retorno à escola, limitação das atividades cotidianas, ou medo da criança recusar 

mamadeira e ficar muito dependente da mãe. Importante enfatizar que o constrangimento de 

amamentar em público foi um dos principais fatores referidos pelas adolescentes, relato este 

pouco comum no nosso país, já que esta percepção negativa de amamentar em público 

depende da cultura de cada grupo social. Em estudo realizado em Chicago(14), Estados 

Unidos, com adolescentes de diferentes etnias, várias adolescentes latinas referiram que esta 

cultura norte-americana de considerar o aleitamento materno em público constrangedor e 

vergonhoso não existe em seus países de origem.  

Ambos os artigos que focalizaram nas dificuldades em amamentar são nacionais e 

identificaram a dor, as dificuldades na pega e a posição inadequada como os principais 

problemas para a instituição da amamentação. A oferta de água e chá, principalmente por 

influência das avós, também surgem como importante fator para interrupção do aleitamento 

materno. O maior número de filhos, em um desses estudos, mostrou-se determinante para 

diminuir as dificuldades na amamentação(24,25). 

A cultura institucional frequentemente atribui à amamentação um processo natural e 

instintivo e pode contribuir para o surgimento de sentimentos conflituosos para a mãe que se 

depara com estas dificuldades. Os profissionais da saúde exercem, então, papel fundamental 

na promoção do aleitamento materno, na medida em que são capazes de reconhecer as 

vicissitudes do amamentar e apoiar a nutriz em seu processo decisório(26). 

A necessidade de uma rede de apoio para as jovens mães é salientada em uma das 

pesquisas, na qual se inclui o apoio emocional, encorajamento, apoio técnico/assistencial, 

orientações e apoio da rede social, onde se incluem família, amigos, pares, profissionais(19). 

Para problemas como retorno à escola ou constrangimento de amamentar em público, o uso 

de bombas de ordenha é frequentemente estimulado(13,17). Esta recomendação, por sua vez, 

ainda é pouco comum no Brasil, tendo em vista o elevado custo de tal equipamento, sendo 



  

 

27

orientada, então, a ordenha manual(16). Para estudo realizado em Manitoba, Canadá, as 

adolescentes que apresentavam maior confiança, principalmente no período pós-natal, tinham 

mais probabilidade de amamentar seus filhos; tal estudo recomenda que os profissionais 

sejam encorajados a promover a confiança no aleitamento materno, desde o pré-natal, 

dissipando mitos e oferecendo suporte necessário(23). 

Em uma pesquisa de intervenção, incluída na amostra, verificou-se que através de 

visitas domiciliares e exibição de vídeo com adolescentes nutrizes, as mães mostram-se quatro 

vezes mais propensas a aderir às recomendações de introdução da alimentação complementar 

a partir dos 4-6 meses de vida. O grupo de intervenção também se mostrou mais capaz de 

desafiar o preconceito cultural, e negociar com suas próprias mães o manejo da alimentação 

dos seus filhos(22). 

As avós podem influenciar negativamente no aleitamento materno, seja na duração ou 

no seu caráter exclusivo, o que pode ser justificado pelas experiências destas na alimentação 

dos seus filhos, já que há algumas décadas o aleitamento artificial era amplamente divulgado 

e praticado, juntamente com a oferta de água, chás e sucos, ao mesmo tempo em que se 

acreditava que o leite materno era fraco e insuficiente para nutrir uma criança(27). A influência 

de fatores sociais e culturais, portanto, não deve ser desconsiderada ao se elaborar ações para 

promoção do aleitamento materno e introdução da alimentação complementar adequada e em 

momento oportuno. Neste contexto, a visita domiciliar torna-se fundamental para orientar o 

papel da família e incentivar e apoiar a nutriz. 

Segundo a OMS, as taxas de baixo peso ao nascer são mais elevadas entre os filhos de 

adolescentes, e quanto mais jovem a mãe maior o risco de morte durante o primeiro mês de 

vida(10). Entre os estudos que compararam as práticas de aleitamento materno de adolescentes 

e não-adolescentes, não se evidenciaram diferenças estatísticas significativas entre os grupos. 

Os filhos de mães adolescentes, entretanto, apresentaram comprimento e peso ao nascer e 

IMC com um ano de vida menores que os de mães em idade adulta(4). A ocorrência de 

dificuldades para amamentar, ainda, foi mais frequente em mães adolescentes, mostrando-se 

fortemente associada ao desmame precoce(28).  

Estudo realizado em Campinas traz resultados que confirmam esta relação, onde mães 

adolescentes ofereceram leite materno por menos tempo aos seus filhos(29). Nos Estados 

Unidos, bem como em outros países desenvolvidos, as mães adolescentes continuam a ter as 

menores taxas de aleitamento materno(9). Além do risco mais elevado de desmamar seus 

filhos precocemente, as jovens mães também são mais propensas a erros na introdução 
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alimentar, seja pelo seu baixo poder aquisitivo ou pela simples repetição do seu hábito 

alimentar, geralmente inadequado(30). 

As adolescentes tendem a oferecer aos seus filhos alimentos comumente consumidos 

por elas, como refrigerantes, bolachas e salgadinhos, que são, por sua vez, inadequados para 

crianças menores de um ano(30). É na infância, no entanto, que o hábito alimentar é 

estabelecido, quando as crianças começam a receber a alimentação complementar. Nessa fase, 

as atitudes em relação à comida são normalmente aprendidas, transmitidas por pessoas cuja 

relação afetiva é grande, comumente a mãe(31). 

Compreender a experiência de alimentar o filho para a mãe adolescente implica em 

uma atuação mais eficaz do profissional da saúde, possibilitando-o modificar e redirecionar 

sua abordagem para esse grupo singular, oferecendo apoio sensível e especializado.  

 

Considerações finais 

 

A realização de uma revisão integrativa sobre práticas alimentares de filhos de mães 

adolescentes possibilitou o levantamento e análise de publicações no contexto mundial. Além 

do Brasil, nenhuma publicação latina foi identificada, revelando uma carência de estudos 

nestes países. A escassez de artigos demonstra que a pesquisa sobre este tema ainda não está 

consolidada, sobretudo no que diz respeito à alimentação complementar, desvelando uma 

lacuna na produção mundial sobre o tema.  

Novas pesquisas, portanto, precisam ser desenvolvidas com foco em mães 

adolescentes, devendo-se explorar a alimentação infantil além das avaliações de consumo. A 

realização de estudos em diferentes cenários possibilitaria o conhecimento da diversidade 

cultural, auxiliando o planejamento de ações específicas para cada grupo social. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Esta pesquisa está inserida em um estudo intitulado “Representações sociais das 

práticas alimentares entre adolescentes grávidas de uma comunidade em Recife – PE”, que 

tem por objetivo analisar a representação social de adolescentes grávidas sobre as práticas 

alimentares, bem como apreender a relação que as adolescentes fazem do tipo de alimentação 

com a sua saúde e do concepto, o que nos incitou a buscar entender as práticas alimentares do 

filho da mãe adolescente no primeiro ano de vida. 

Visando alcançar o objetivo apresentado, o percurso do estudo foi construído a partir 

do método qualitativo, já que tal abordagem se concentra nos significados que o sujeito atribui 

àquilo que está sendo pesquisado. A pesquisa qualitativa não se preocupa com generalizações, 

princípios e leis, mas com o específico, o individual, buscando uma compreensão, e não uma 

explicação, daquilo que se estuda (MARTINS; BICUDO, 2005). 

Assim, este tipo de abordagem se amolda a nossa pesquisa, uma vez que buscamos 

apreender os significados das vivências de mães adolescentes ao alimentarem seus filhos, a 

partir do seu real vivido. 

Nessa modalidade, segundo Martins e Bicudo (2005), não se fazem construções 

explicativas prévias, ou seja, o investigador não formula hipótese sobre o que é aquilo que 

busca, apenas procura perceber o fenômeno tal como o mesmo se mostra em termos de 

significados. À medida que os discursos vão se desenvolvendo, a realidade social vai sendo 

construída. Pope e Mays (2005) lembram que a pesquisa precisa ser aberta à possibilidade de 

que os conceitos que emergem podem ser distintos daqueles previstos no início. 

 

O contexto da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido em duas comunidades do bairro do Ibura (Lagoa Encantada 

e 27 de Novembro), assistidas pela Estratégia Saúde da Família, no município de Recife, 

Pernambuco. 

A cidade do Recife tem uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas, distribuídas 

numa extensão territorial de 209 km2, totalmente urbana. Seu território é dividido em seis 

Regiões Político-Administrativas, correspondentes na saúde aos Distritos Sanitários, que 

agregam bairros com maiores semelhanças territoriais (RECIFE, 2005). 
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No período de 2001 a 2007, o Distrito Sanitário VI teve o maior percentual de 

nascidos vivos filhos de mães adolescentes, com 23,9% (RECIFE, 2009). Ele contempla oito 

bairros da cidade, entre eles o bairro do Ibura, um dos mais populosos da cidade, com mais de 

30.000 habitantes, considerado ruim quanto aos determinantes da situação de saúde da mulher 

e da criança, numa escala de boa a muito ruim. A comunidade conta com uma Unidade de 

Saúde Tradicional e com sete Unidades de Saúde da Família (RECIFE, 2005). 

 

Os sujeitos do estudo 
 

Os sujeitos participantes do estudo corresponderam a mães adolescentes, cujos filhos 

encontravam-se na faixa etária de sete a onze meses de vida e estavam em acompanhamento 

no ambulatório de Puericultura. Delimitamos esta faixa etária para os lactentes por 

entendermos que aos sete meses a alimentação complementar já deve estar instituída, e por 

acreditarmos que é principalmente no primeiro ano de vida que os hábitos alimentares da 

criança são estabelecidos. 

Foram excluídas da amostra as mães que não eram as principais responsáveis pela 

alimentação da criança, bem como aquelas cujos filhos foram prematuros (idade gestacional 

menor que 37 semanas). 

Optamos por uma amostragem do tipo intencional ou proposital, na qual o pesquisador 

utiliza o conhecimento que tem da população para selecionar os casos a serem incluídos na 

amostra (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). A identificação de um grupo de adolescentes-

mães foi realizada mediante informação prévia pela referida instituição. O tamanho da 

amostra não visou a representatividade estatística, mas sim, o critério de saturação teórica, 

que Flick (2009) define como o momento em que a amostra não oferece mais o surgimento de 

novos dados. Portanto, a inclusão de outros participantes seria desnecessária, já que não 

resultaria em novas ideias.  

 

Procedimento para coleta de dados 
 

O trabalho de campo transcorreu no período de março a maio de 2010, iniciado com 

um estudo-piloto, um ensaio com quatro adolescentes, a fim de testarmos a viabilidade do 

instrumento e evitar imprevistos metodológicos durante a pesquisa. Realizamos o contato 
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prévio, no domicílio, com as mães adolescentes, que foram convidadas a participar do estudo. 

Como técnica de coleta de dados, utilizamos a entrevista semi-estruturada, realizada 

individualmente no domicílio das participantes, haja vista que as descrições feitas pelos 

sujeitos são os melhores instrumentos de acesso ao seu mundo-vida (MARTINS; BICUDO, 

2005). 

As entrevistas semi-estruturadas permitem estudar as representações e o sentido que os 

entrevistados atribuem a um determinado fenômeno. Sua técnica consiste em deixar que as 

pessoas falem quando interrogadas sobre um determinado tema, que deverá ser reformulado 

ao longo da entrevista a fim de redirecionar a discussão, sem deter-se estritamente ao assunto 

de partida (POULAIN; PROENÇA, 2003). 

A técnica da entrevista requer habilidade do pesquisador, como expõem Pope e Mays 

(2005), ao afirmarem que o entrevistador qualitativo deve ir além do tópico que está sendo 

discutido, explorando tanto quanto possível o que o entrevistado diz, a fim de revelar ideias 

que não foram previstas anteriormente. Martins e Bicudo (2005) referem que se deve lançar 

mão da entrevista sempre que se pretende desvelar a visão que uma pessoa possui acerca de 

uma determinada situação, sendo esta técnica o meio mais eficaz que se tem de obter dados 

significativos sobre o mundo-vida do entrevistado. 

A primeira parte da entrevista foi composta por questões fechadas, que serviram para 

contextualizar os sujeitos entrevistados, bem como obter dados referentes à criança e suas 

práticas de alimentação. A segunda parte compreendeu questões abertas, norteadoras, que 

serviram para acessar os significados que as mães adolescentes atribuem às práticas 

alimentares do filho (APÊNDICE B). As entrevistas foram registradas através de um gravador 

de áudio, mediante consentimento da entrevistada e, posteriormente, transcritas integralmente. 

A observação também foi adotada como técnica de coleta de dados, a fim de se 

apreender os comportamentos e as interações cotidianas. A observação na pesquisa qualitativa 

envolve a observação sistemática e detalhada do comportamento e da fala, então buscamos 

apreender gestos, expressões faciais, risos, silêncios e aspectos emocionais emergidos durante 

a entrevista (POPE; MAYS, 2005). 

No sentido de enriquecer e de complementar ainda mais o conhecimento e de superar 

as possíveis limitações do método individual, recorremos ao uso de material visual como 

instrumento de pesquisa, já que as figuras revelam uma abordagem ao mundo simbólico dos 

sujeitos e suas opiniões (FLICK, 2009). Para tanto, ao término das entrevistas, eram exibidas 

figuras de alimentos às participantes, no intuito de que as mesmas identificassem os alimentos 
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já ofertados ao filho. As figuras foram confeccionadas pela própria autora, em tamanho de 

10x15 cm, identificadas com legenda, contabilizando um total de 93 figuras (APÊNDICE C). 

Para facilitar a coleta e o registro destes dados, também utilizamos um roteiro 

previamente elaborado (APÊNDICE B), além de permanecer com a gravação, uma vez que 

novos diálogos eram estabelecidos, muitas vezes permitindo o acesso a informações não 

alcançadas nas entrevistas. Neste aspecto, os dados visuais também são considerados dados 

verbais. Esta fase da coleta, então, serviu como apoio para provocar, nas participantes, suas 

lembranças sobre determinado período a que as entrevistas se referem, além de possibilitar o 

relato de consumo de alimentos considerados supérfluos que, possivelmente por este motivo, 

eram omitidos nas entrevistas. 

A combinação de diferentes métodos – nesta pesquisa, a entrevista semi-estruturada, 

a observação e o recurso do material visual – consiste na triangulação metodológica, que pode 

ser aplicada como uma abordagem para ampliar e complementar sistematicamente as 

possibilidades de produção do conhecimento. A triangulação resume-se, pois, em uma 

alternativa para a validação, a qual amplia o espaço, a profundidade e a coerência nas 

condutas metodológicas (FLICK, 2009). 

 

Análise dos dados 
 

Para facilitar o processo de análise, as gravações foram transcritas pela própria 

pesquisadora, preservando-se as expressões de linguagem utilizadas pelos sujeitos. 

Os depoimentos foram categorizados de acordo com a técnica de análise de 

conteúdo, na modalidade análise temática. O tema é a unidade de significação que 

naturalmente se liberta do texto analisado, sendo uma possibilidade rápida e eficaz para se 

estudar opiniões, atitudes, valores, crenças e tendências. Fazer uma análise temática consiste, 

pois, em identificar os núcleos de sentido das unidades de significação cuja presença seja 

significativa para o objetivo elaborado (BARDIN, 2009). 

Seguindo o que propõem Martins e Bicudo (2005), esmiuçamos o material coletado 

com a finalidade de identificar as partes mais significativas dos depoimentos, que foram 

catalogadas por temas ou perspectivas da investigação, percorrendo os seguintes passos: 

primeiramente, realizamos a transcrição rigorosa do material gravado e, posteriormente, uma 

leitura exaustiva desse material, onde buscamos apreender os trechos mais significativos das 

falas; num terceiro momento, as falas mais significativas foram abstraídas e, de acordo com 
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suas semelhanças, agrupadas em temas; para cada tema correlacionamos as unidades dos 

significados recortados das falas de todos os sujeitos (APÊNDICE D), e, para uma maior 

compreensão dos temas, elaboramos um quadro contendo apenas os núcleos de sentido, 

destacados das unidades de significação (APÊNDICE E); por fim, os dados foram tratados 

através de interpretação, que compreendemos ser um modo de analisar o sentido das 

proposições, a fim de clarear os significados e sentidos das palavras.  

Para tanto, tomamos como referência a Teoria das Representações Sociais, no intuito 

de melhor compreender a realidade destas mulheres. Moscovici (2009) revela que a teoria das 

representações sociais fornece o referencial interpretativo tanto para tornar as representações 

visíveis, quanto para torná-las inteligíveis enquanto formas de prática social. 

 

Aspectos éticos e legais 
 

O estudo atende à Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, 

tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde/ 

UFPE, segundo Ofício no 091/2009 (ANEXO A) (BRASIL, 2002). O projeto maior ao qual 

está inserido, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico sob o no 475906/2008-0, em atendimento ao Edital MCT/CNPq – 014/2008 – 

Universal. 

A participação das mães no estudo ocorreu mediante seu consentimento prévio, 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE F), bem 

como do seu responsável, no caso dela ser menor de idade ou não emancipada. Os sujeitos 

obtiveram informações quanto aos objetivos do estudo e foram esclarecidas eventuais dúvidas 

quanto ao processo de pesquisa. Foi assegurada a possibilidade de desistência da participação 

em qualquer momento do estudo, garantindo-se, ainda, o anonimato das participantes. Para 

tanto, foram atribuídos nomes fictícios às participantes, acrescidos de um número para a 

identificação do filho, conforme ordem de entrevista (de 1 a 10). 

 

Referências 
 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 
 
 



  

 

38

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Conselho Nacional de 
Saúde. Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa. Série CNS - Cadernos 
Técnicos, série A, Normas e Manuais Técnicos, n. 133. Brasília: 2002. 
 
 
FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
 
MARTINS, J.; BICUDO, M.A.V. A Pesquisa qualitativa em psicologia - Fundamentos e 
recursos básicos. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2005. 

 
 

MOSCOVICI, S. Representações sociais - Investigações em psicologia social. 6. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
 
POLIT, D.F.; BECK, C.T.; HUNGLER, B.P. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: 
métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
 
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2005. 
 
 
POULAIN, J.; PROENÇA, R.P.C. Reflexões metodológicas para o estudo das práticas 
alimentares. R. Nutr., v. 16, n. 4, p. 365-86, 2003. 
 
 
RECIFE. Prefeitura do Recife. 7ª Conferência Municipal de Saúde. Plano Municipal de 
Saúde 2006-2009. Recife, 2005. 
 
 
______. Prefeitura do Recife. Perfil epidemiológico da criança e do adolescente. Recife: 
Secretaria de Saúde; Diretoria de Vigilância à Saúde, 2009. 

 

  



  

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  



  

 

40

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A sociedade e as representações alimentares 

 

O padrão alimentar, inicialmente determinado pelo instinto, foi progressivamente 

integrando-se firmemente na cultura. As influências recíprocas entre povos, processadas 

paulatinamente, impuseram padrões alimentares de uns sobre os outros. Se o homem, ser 

social, não pode ser considerado apenas biologicamente, tampouco sua alimentação pode ser 

assim considerada, uma vez que está incorporada a aspectos sociais, culturais e econômicos. 

“Há, na alimentação, um papel importante da cultura, evidenciada pelas tradições, 

preconceitos, tabus, uma experiência milenar de fatos acumulados e somados pelos povos, 

através da História” (CHAVES, 2009, p.29). 

Denomina-se prática, ou hábito, a disposição duradoura adquirida pela repetição 

frequente de um ato, uso ou costume (FERREIRA, 2010). Assim, considera-se prática 

alimentar o que os indivíduos usualmente comem ou, de modo mais amplo, como eles 

representam, selecionam, preparam e consomem os alimentos. Através dos tempos e nos 

diferentes contextos sociais e econômicos, as práticas alimentares do homem assumem 

características próprias, e se diferenciam dos animais fundamentalmente por transformar a 

alimentação em um acontecimento social, capaz de suscitar inúmeros aspectos culturais, como 

o status social que alguns alimentos trazem (STEFANELLO, 2008). 

No interior de uma mesma sociedade, a alimentação delimita os grupos sociais, na 

medida em que, diante da ampla diversidade de alimentos, apenas alguns são selecionados, 

sendo que um determinado alimento pode ser aceito por um grupo social, mas rejeitado por 

outro. Esta relação articula-se com as representações simbólicas que revelam a arbitrariedade 

das culturas e, sobretudo, participam da construção da identidade social dos grupos quando, 

em biótopos semelhantes, as escolhas são diferentes de uma cultura para a outra (POULAIN; 

PROENÇA, 2003). 

As práticas alimentares encontram-se, pois, permeadas de um valor simbólico e 

cultural cuja existência desempenha papel importante na formação de representações sociais 

acerca dos alimentos, nos diferentes grupos sociais. As representações sociais estão 

relacionadas ao pensamento simbólico e a toda forma de vida mental que pressupõe 

linguagem (MOSCOVICI, 2009). Quando se estuda o conhecimento popular, no caso, das 
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práticas alimentares, estuda-se algo que liga sociedade, ou indivíduos, a sua cultura, sua 

linguagem, seu mundo familiar. 

O termo “representações sociais”, muito utilizado na psicologia social, refere-se 

frequentemente, ao mesmo tempo, à teoria e ao objeto por ela estudado. Quando se fala em 

representações sociais remete-se ao conhecimento produzido no senso comum; não a 

qualquer conhecimento, mas àquele que é compartilhado, articulado, que se constitui em uma 

teoria leiga a respeito de determinados objetos sociais. Por outro lado, a teoria das 

representações sociais refere-se a um modelo teórico, proposto por Moscovici, o qual se 

constitui um conhecimento científico que visa compreender e explicar a construção desse 

conhecimento leigo, do senso comum. A teoria das representações sociais visa, portanto, 

compreender o fenômeno das representações sociais (SANTOS, 2005). É possível que os 

sujeitos de diferentes grupos sociais tenham representações peculiares para cada alimento ou 

grupo alimentar, as quais interferem diretamente na composição da dieta e da saúde daquele 

grupo. 

As representações não são criadas por um indivíduo isolado. No entanto, uma vez 

criadas, elas adquirem vida própria, circulam, e possibilitam o nascimento de novas 

representações, enquanto velhas representações morrem. Para se compreender uma 

representação, portanto, torna-se imprescindível começar com aquela, ou aquelas, das quais 

ela nasceu (MOSCOVICI, 2009). 

A aparente ausência de lógica do conhecimento do senso comum só pode ser 

entendida na medida em que se compreende o contexto social no qual ele foi produzido 

(SANTOS, 2005). Desvelar a complexidade das práticas alimentares infantis exige, assim, a 

conscientização de que não basta saber o conteúdo do conhecimento, mas, sobretudo, 

entender o seu processo de construção, entendendo a mãe/cuidador como pertencente a um 

grupo familiar que historicamente vem representando comportamentos acerca dos alimentos. 

Entender a construção do conhecimento da alimentação do lactente no Brasil, por sua 

vez, nos remete a fatos históricos referentes à própria construção da sociedade brasileira, pois 

como bem nos afirma Chaves (2009), o alimento integra-se na cultura de maneira 

preponderante e acompanha todas as fases e transformações da humanidade. 

As influências que interferiram na cultura, de um modo geral, não deixaram à margem 

as práticas alimentares. Desse modo, estas práticas foram sendo partilhadas socialmente entre 

os grupos e as representações aí construídas orientaram e vem orientando a prática da 

alimentação da criança nos diferentes grupos sociais. 
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Breve histórico das práticas de alimentação infantil no Brasil 

 

Antes da invasão territorial e cultural europeia no Brasil, a sociedade indígena 

representava o aleitamento materno como prática socialmente difundida por um período de 

cerca de 18 meses. Além do leite materno, os pequenos índios comiam frutas e farinhas 

mastigadas pelas mães, a fim de facilitar-lhes a digestão (DEL PRIORI, 2006). 

Na ocasião do descobrimento do Brasil, as mulheres europeias trazem para o Novo 

Mundo o hábito de não amamentarem seus filhos, por considerarem este um ato indigno pra 

uma dama, além de debilitar a mulher, trazendo-lhe malefícios à estética e à beleza física, e 

comprometer a vida do casal, já que o ato sexual poderia corromper a qualidade do leite 

materno (SOUZA; ALMEIDA, 2005). 

A concepção de família, muito distinta da atual, caracterizava o pai como o pivô da 

vida familiar. A mulher era tida como ser inferior, submisso, a quem faltava capacidade 

intelectual, sendo, por isto, confinada ao lar. A criança, por sua vez, era ignorada e privada do 

tipo e quota de afeição que, atualmente reconhecemos como indispensáveis ao seu 

desenvolvimento físico e emocional. Aos olhos da Igreja, ela era o resultado da 

concupiscência humana, representando a incapacidade do homem em renunciar aos prazeres 

do mundo. Ao pai-proprietário interessava apenas o filho adulto (COSTA, 2004). A oferta dos 

melhores alimentos disponíveis na casa, por sua vez, priorizava o pai em detrimento da 

criança, uma vez que o mesmo representava a força do grupo familiar. 

Nesse cenário, as amas de leite representavam a alternativa mais apropriada, 

socialmente aceita, para assegurar a alimentação do lactente. Os filhos eram, então, entregues 

às escravas, e viviam em precárias condições de higiene e com péssima alimentação, o que 

reforça a pouca importância que a família destinava aos filhos-criança na época.  

Como afirma Badinter (1998), não eram poucas as crianças que voltavam da casa das 

amas enfermas ou agonizantes, quando não, mortas. Era costume da época envolver os 

infantes com uma larga faixa que lhes imobilizava braços e pernas, por se acreditar que 

protegia a coluna vertebral e deixava o bebê com aparência de ser mais gordo, por fazer subir 

a gordura para debaixo do queixo. Os resultados desse empacotamento, no entanto, eram os 

piores, com o aparecimento de lesões de pele, dificuldade respiratória, por restringir a 

expansão pulmonar, e até digestivas, ocasionando vômitos. Não bastasse, permaneciam em 

contato com seus excrementos por dias inteiros, ou mais. Se as amas trabalhassem fora ou 

tivessem mais de uma criança para cuidar, o que era bem comum, penduravam-nas em um 
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prego, pela roupa, durante horas, no intuito de evitar que se acidentassem. Quando essas 

sofridas crianças resistiam aos cuidados desastrosos e a falta de higiene, ainda precisavam 

sobreviver à má alimentação. 

A possibilidade de uma ama pegar mais de uma criança para aleitar, além da sua 

própria, significava menor quantidade de leite para cada bebê e, consequentemente, a 

introdução precoce de alimentos para os quais o organismo infantil ainda não estava 

preparado (KOUTSOUKOS, 2009). É provável que na ânsia de assegurar o rendimento por 

aleitar o filho de outra mulher, ou por seguir exigências de prioridade, as amas amamentassem 

primeiro os filhos alheios e, somente após, seu próprio filho, o que, apesar de desconhecido na 

época, proporcionava ao seu filho a oferta do leite posterior, mais rico em gordura, 

garantindo-lhe maior ganho de peso. Nesta época, a criança “gordinha” já era representada 

como saudável e com maior chance de sobreviver à infância. 

No Brasil, aliás, a prática mais comum era a criança permanecer na casa dos seus pais, 

embora também sendo criada e alimentada pela ama. As mulheres africanas, então, 

introduzem o hábito de oferecer às crianças alimentos engrossados com farinha, como o 

mingau de tapioca. De acordo com o poder aquisitivo da família, o bebê recebia papa de 

farinha de mandioca, de goma, araruta, banana machucada, creme de arroz e fubá de milho. 

Os alimentos eram oferecidos aos pequenos com os próprios dedos, o indicador em anzol. Na 

transição para a alimentação semi-sólida, a técnica de pré-digestão dos alimentos também era 

empregada, embebidos na saliva dos adultos, significando mais um cuidado do que uma falta 

de higiene (DEL PRIORI, 2006). 

A autora revela ainda que, na tradição africana, até os três anos, as crianças comiam 

pirão de leite ou farinha seca com açúcar pela manhã, e leite com jerimum ou escaldado de 

carne no almoço, sendo o feijão cozido servido com farinha e machucado à mão o prato 

especial. Tão logo surgissem os dentinhos, a criança iniciava-se no cardápio familiar, não 

havendo distinções entre a alimentação infantil e a adulta. 

Os hábitos de alimentação, até o século XVIII, destinavam-se quase que 

exclusivamente a satisfazer a demanda de nutrição, não se ampliando para a dimensão de 

estreitamento das relações afetivas, coerção educativa ou regulação recíproca de condutas 

(COSTA, 2004). A preocupação materna para com a alimentação do filho era tão somente de 

engordar a criança, diminuindo o risco de perdê-los precocemente. O simbolismo da má 

nutrição crônica possibilitou, possivelmente, a representação da superalimentação com papas 

engrossadas com farinha como a garantia de sobrevivência da criança, o que, no entanto, não 

evitava os altos índices de morte na infância. 
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A alimentação infantil assume contornos de maior relevância no cenário social e 

científico brasileiro no início do século XIX, quando o Estado atribui pela primeira vez em 

sua história, significado econômico e político para a vida da criança. Nesse momento, 

inaugura-se uma aliança entre a medicina higienista (novo segmento médico), que buscava 

independência e ascensão social, e o Estado, que precisava estabelecer uma nova ordem 

social, bem como reverter os índices de mortalidade infantil, que se constituía risco à 

construção da nação e à segurança nacional, pelo temor do despovoamento de pessoas brancas 

no país (SOUZA; ALMEIDA, 2005). 

Os médicos consolidaram seu papel por meio de um discurso que condenava o 

exercício tradicional da maternidade, conformando um novo papel feminino, que ultrapassava 

os limites da esfera doméstica e adquiria um novo caráter, de missão patriótica e função 

pública, configurando-se, assim, a mãe moderna (FREIRE, 2008). 

A nova ordem médica vai, então, produzir na família normas capazes de formar 

cidadãos individualizados, “domesticados” e colocados à disposição da cidade, do Estado, da 

pátria. A medicina higienista eleva a mulher à categoria de mediadora entre os filhos e o 

Estado, colocando-a como principal responsável pela sobrevivência da prole. Para tanto, 

condenaram veementemente o emprego das amas de leite (COSTA, 2004). Desta forma, é 

possível visualizar que um novo discurso científico sobre o aleitamento materno pela mãe 

biológica começa a circular entre a população leiga, na tentativa de mudar a antiga 

representação da amamentação como algo indigno às mulheres mais favorecidas 

economicamente. 

No afã de “europeizar” o país e de se “civilizar” a família brasileira, o que incluía 

necessariamente a diminuição do número de pessoas negras ao seu redor, as críticas foram-se 

intensificando. O debate público sobre a amamentação materna não só levantava mais 

acusações sobre a ama de leite como figura transmissora de doenças físicas e morais, como 

também começou a modificar a autoimagem das mulheres como mães. Culpa e medo foram 

explorados na tentativa de criar a “mãe higiênica” (KOUTSOUKOS, 2009). 

Consideradas as responsáveis diretas pelo bem e pelo mal das crianças, os médicos 

culpavam as mulheres por se apegarem às práticas da medicina popular, fonte de erros e 

abusos segundo a interpretação da medicina científica. Começaram, assim, a lenta e gradual 

tarefa de educar as mães, buscando transformá-las em suas aliadas não só na luta para 

preservar a vida das crianças, mas também na disseminação do saber médico, fundamental 

para garantir o crescimento e o desenvolvimento infantil adequados (MARTINS, 2008). 
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A puericultura surge, então, como um conjunto de técnicas que pretendiam 

diferenciar-se do senso comum e assegurar a maneira cientificamente mais correta de cuidar 

das crianças. Os cuidados à criança pequena, ensinados de mãe para filha ao longo dos 

tempos, foram apropriados pela pediatria, disseminando-se a ideia de que a família deveria 

seguir preceitos médicos (BONILHA; RIVORÊDO, 2005). 

Podemos inferir que tal processo de aculturação não se constituiu uma tarefa fácil, já 

que desmerecia as práticas e os saberes da mulher sobre a criação dos próprios filhos. A 

transformação das representações sociais não costuma ser tranquila, mas carregada de uma 

batalha ideológica entre o conhecimento científico e a resistência do saber popular. 

O estabelecimento de um meio de comunicação entre os especialistas e as mães foi 

fundamental para a construção do “saber puericultor”. Para tanto, os puericultores escreviam 

seções em jornais e revistas femininas, faziam palestras e, principalmente, utilizavam o rádio, 

meio de comunicação de massas do início do século XX (MARTINS, 2008). 

A alimentação das crianças recebeu atenção especial, sendo obstinadamente vinculada 

ao papel materno. A amamentação foi estimulada apoiando-se indistintamente nos seus 

atributos naturais e em diversos elementos de ordem religiosa, moral ou patriótica, o que não 

garantiu a efetividade das ações de promoção do aleitamento materno. As mulheres resistiram 

em assumir a amamentação de seus filhos e insistiram em delegar tal tarefa às amas de leite, 

fato que culminou com a construção da representação do leite fraco e da hipogalactia como 

justificativas para o desmame precoce, aceitas culturalmente sob a complacência higienista. 

Vale salientar, como relata Freire (2008), que a prática do aleitamento materno já não 

era frequente entre as classes média e alta urbanas no período, o que, possivelmente, levava os 

médicos a controlar e justificar as práticas já adotadas pelas mulheres segundo a racionalidade 

científica. Isso expressaria a aparente contradição de um discurso que insistia na defesa do 

aleitamento materno e simultaneamente divulgava outras alternativas. 

Na impossibilidade de a mãe aleitar o filho, recomendava-se o aleitamento 

mercenário, desde que a ama de leite fosse devidamente examinada e aprovada por um 

médico. Como ultima opção, encontrava-se o aleitamento artificial, que poderia ser indireto 

ou direto. No indireto, a criança recebia o leite de vaca, cabra, ovelha ou jumenta, oferecido 

em copo, colher ou mamadeira, diluído em água cuja quantidade era reduzida gradativamente. 

No aleitamento artificial direto, por sua vez, não havia risco de o leite estragar já que o bebê 

mamava diretamente no animal, de preferência em cabras, que eram mais dóceis e tinham o 

volume das tetas mais adequados para o tamanho da criança, não devendo ser empregado 

antes do infante ter atingido cinco meses (KOUTSOUKOS, 2009).  
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A prática do aleitamento direto no animal, no entanto, foi veementemente rejeitada 

pelos higienistas no final do século XIX, surgindo, consequentemente, a preocupação com o 

aperfeiçoamento dos processos de conservação do leite animal, procedentes de estábulos 

distantes da área urbana e passível de adulteração com água de procedência duvidosa. Nesse 

período passou-se a introduzir alimentos sólidos de forma cada vez mais precoce e empregar 

o leite condensado para a alimentação de recém-nascidos (SOUZA; ALMEIDA, 2005).  

Como os mingaus e papas de farinha já eram habitualmente usados pelas mães, aos 

médicos restava associar ao costume a justificativa científica. O esforço em fixar os limites 

entre o conhecimento popular e o científico possibilitou identificar no “perigo das farinhas” 

um argumento complementar no embate tradição/modernidade que se travava no período. As 

práticas ordinárias de alimentação foram substituídas pela prática científica da nutrição, sendo 

as mulheres instruídas a seguirem regras no preparo de chás, mingaus, cozidos e sopas 

(FREIRE, 2008). 

No início do século XX a ascensão da burguesia e o advento da industrialização no 

país dão início a uma sociedade de consumo na qual as classes menos favorecidas incorporam 

hábitos da elite. A partir da década de 1920, diante da recusa social ou da impossibilidade de 

amamentar, ascende a prática do aleitamento artificial, sob a forma do leite industrializado, 

alternativa higienicamente segura comparado às amas de leite ou ao leite animal in natura. 

Não bastasse esse argumento, a indústria introjetou o valor cultural de seu produto como a 

opção ideal para a mulher urbana e moderna; no meio acadêmico, influenciou a difusão de 

informações científicas por meio de campanhas promocionais. A prescrição frequente dos 

leites industrializados, substituindo ou, na melhor das hipóteses, complementando o leite 

materno, passou a constituir-se elemento de profilaxia da desnutrição infantil e das doenças 

diarréicas (SOUZA; ALMEIDA, 2005). 

Uma análise das produções da literatura médica, publicadas em meados do século XX 

sob a forma de manuais, destinados a ensinar as mães a cuidar de seus filhos, revelou que tais 

manuais caracterizavam-se pelo caráter rigoroso e imperativo, transformando ações simples 

como a preparação de mingaus, sucos ou sopas em tarefas complexas. Forneciam ainda 

receitas com leite em pó, disponíveis no mercado brasileiro desde a década de 20, como o 

Lactogeno®, Nestogeno®, Glaxo® e Pelargon®. É somente a partir da década de 40 que os 

manuais começam a apresentar estilo mais amigável e menos autoritário, em parte devido a já 

estabelecida autoridade médica (MARTINS, 2008). 

Nos artigos científicos da época era frequente a presença de nomes comerciais dos 

produtos, e o leite de vaca acidificado, denominado leitelho, era citado como superior ao leite 
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materno, em face da possibilidade de ajustar o aporte de nutrientes ofertados pela adição de 

açúcares e farinhas. Em 1953 foram apresentados na VIII Jornada Brasileira de Pediatria e 

Puericultura as “Recomendações relativas aos alimentos a serem usados”, que orientavam a 

oferta de água ou chás caseiros desde o primeiro dia de vida, e a introdução gradual de caldo 

fresco de frutas a partir do segundo mês. Independente do uso de leite materno ou artificial, 

recomendava-se a oferta de frutas e legumes tão logo iniciasse o terceiro mês de vida. 

Aproveitando o movimento de construção de verdades científicas, a indústria de alimentos 

institui os baby-foods como ideais para alimentação infantil por seu caráter asséptico e por 

conter vitaminas e sais minerais essenciais ao lactente (SOUZA; ALMEIDA, 2005). 

Certamente, o aconselhamento científico no que concerne aos cuidados e à alimentação das 

crianças, solidificou representações compartilhadas, inicialmente pelas famílias mais 

abastadas, sobre a necessidade do complemento ao leite materno. Essa representação ainda 

permanece nas nutrizes e, não raro, nos profissionais da saúde, o que facilmente impõe o 

desmame precoce. 

Na década de 50, as vantagens de natureza nutricional e bacteriológica destacaram-se 

na propaganda dos alimentos infantis. As propagandas de alimentos complementares, ou 

baby-foods, ascenderam, bem como a presença de imagens de crianças na rotulagem de 

alimentos (MONTEIRO, 2006). Tornam-se popular, ainda, os concursos de robustez infantil, 

que facilmente estimulavam as mães para a competição e, principalmente, promoviam os 

produtos da indústria de alimentos (MARTINS, 2008). 

Estudo realizado por Amorim (2005) em revistas femininas de grande circulação entre 

as décadas de 60 e 80, retrata que as peças publicitárias veiculadas traziam imagens de bebês 

robustos, frequentemente loiros de olhos claros, em meio a latas de leite, em situações de 

alegria, em contato com a natureza ou nos braços de mães bem vestidas, despreocupadas e 

dedicadas aos filhos. Cada quadro construído, segundo a análise da autora, estimula a 

transposição do cotidiano e o desejo do receptor da mensagem de viver uma situação 

semelhante. 

Um exemplo é a revista Pais e Filhos, em circulação até os dias atuais. Destinada à 

“família moderna”, orientando pais a cuidarem adequadamente de seus filhos, não escapou do 

assédio da indústria de alimentos, com suas agressivas estratégias de marketing. Em matéria 

publicada em maio de 1972 tenta-se desmistificar possíveis medos quanto à indústria de 

alimentos. Trazendo a imagem de uma criança rodeada de doces, enlatados e catchup, a 

reportagem, intitulada “Claro, ele pode comer tudo!”, inicia: 
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Se você é uma daquelas mães que proíbe seu filho de comer chocolate, se 
acha que sorvete é apenas uma gulodice que vai cortar o apetite e se pensa 
que ovo faz mal ao fígado, está na hora de revisar os seus conceitos. Além 
de já termos ultrapassado os preconceitos alimentares que vinham de outras 
gerações, temos, hoje, uma indústria de alimentos avançadíssima, que não 
deve inspirar medo nenhum. Pois é isso mesmo: nem comida congelada, 
nem enlatados podem fazer mal. Seu filho pode comer de tudo e deve 
mesmo fazê-lo desde já: cada alimento contém uma contribuição ao 
organismo e nenhum alimento em particular é um alimento completo. 
Aprenda, aqui, tudo que diz respeito à alimentação infantil. (PAIS E 
FILHOS, 1972, p.47) 

 

Além do incentivo ao consumo, é possível observar nessas publicações as práticas 

alimentares instituídas na época. Ao tratar da alimentação do recém-nascido, por exemplo, 

apesar de reconhecer o leite materno como o alimento mais aconselhável, informa que “Não 

há inconveniente em dar uma mamadeira se você estiver ausente na hora da mamada”, e logo 

inicia a discorrer sobre a variedade de leites em pó disponíveis no mercado, que cada vez mais 

sofrem modificações no sentido de ficarem mais parecidos com o leite materno. A oferta de 

água para o bebê que mama também era recomendada, pura ou adoçada, principalmente em 

dias quentes. Sucos de laranja, tomate e cenoura também eram estimulados logo no primeiro 

mês de vida, a fim de suprir as necessidades de vitamina C, A e D e complexo B, 

supostamente insuficientes no leite materno (PAIS E FILHOS, 1972, p.90). 

O aleitamento materno sob livre demanda, longe de ser uma prática usual, era um ato 

condenável, por se acreditar que o não estabelecimento de um horário fixo de alimentação 

acarretaria em uma busca cada vez mais frequente ao peito, por gula, e o leite deixaria de ser 

suficiente para saciar o bebê. As práticas da época, portanto, pouco favoreciam para o sucesso 

do aleitamento materno e, ainda, contribuíam indistintamente para a introdução precoce e 

errônea da alimentação complementar. 

Mesmo em seção destinada a esclarecer dúvidas sobre questões alimentares é possível 

evidenciar o valor atribuído aos leites artificiais, quando nutricionistas indicam, sem nenhuma 

cautela, a substituição do leite materno por leites industrializados. Ao explicar o cardápio 

alimentar de uma criança de 14 meses, o leite é identificado, ainda nessa idade, como a base 

da alimentação (PAIS E FILHOS, 1972). Ainda hoje, aliás, é possível perceber esta 

representação do leite como alimento completo e principal na dieta da criança, independente 

da idade em que se encontre. 

O incentivo ao consumo dos leites industrializados sob a égide das campanhas 

publicitárias baseava-se na garantia de saúde e bem-estar, o que pode ser evidenciado nas 
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mensagens “Ninho faz crianças saudáveis, mães felizes” ou “Eles crescem alegres, sadios, 

confiantes. Porque você dá o que tem de melhor a seus filhos” (PAIS E FILHOS, 1972). 

Por sua vez, a popularização da televisão no final da década de 70 potencializa a 

penetração da propaganda de leite em pó e de alimentos complementares tipo “sopinhas e 

papinhas” em meio à população. Além disso, a mulher vivenciou intensas transformações, 

deixando de ser mera reprodutora e cuidadora para assumir um papel na produção da renda 

familiar, fato que impulsionou a indústria de alimentos a promover produtos que se 

adequassem a esse estilo de vida (MONTEIRO, 2006). 

Amorim (2005) considera que as indústrias de alimentos, especialmente a Nestlé®, 

promoveram, além do próprio incentivo ao consumo, a interiorização de normas e valores 

sociais, apropriando-se do momento histórico, político e cultural pelo qual passava a 

sociedade brasileira. Disseminou-se, assim, o aleitamento artificial com leite em pó em 

detrimento do aleitamento materno, concomitantemente a introdução de novos hábitos 

alimentares por meio da difusão de alimentos complementares. 

É possível afirmar que a indústria leiteira participou de forma ativa na construção de 

novas representações acerca da alimentação infantil, ao difundir para a população conceitos 

sobre as “vantagens” do aleitamento artificial através de propaganda enérgica em todos os 

meios de comunicação da época. Tais representações não se detiveram apenas à população 

leiga. A indústria foi tão articulada, que reformulou a representação dos profissionais da 

saúde, que diante de qualquer dificuldade sentiam-se, ou ainda se sentem, seguros em 

recomendar fórmulas infantis como substitutos do leite materno. 

A avassaladora influência das indústrias na alimentação das crianças perdurou até o 

início da década de 80, quando, então, importantes organismos internacionais começaram a 

considerar a estreita relação de uma má nutrição com os elevados índices de mortalidade 

infantil. Segundo Amorim (2005), a realização da Reunião Conjunta sobre Alimentação de 

Lactentes e Crianças na Primeira Infância, com a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, configurou-se como um marco na mobilização de governos e sociedade na 

promoção da saúde e nutrição infantil, tendo como recomendação principal o apoio e o 

incentivo ao aleitamento materno. Esses mesmos organismos criaram o Código Internacional 

do Marketing de Substitutos do Leite Materno, que o Brasil transformou em normas em 1988. 

Nos últimos 30 anos observamos a evolução das políticas nacionais pró-aleitamento 

materno, porém incipiente estímulo à alimentação complementar adequada. A influência 

negativa da mídia na alimentação infantil ainda é uma realidade que, combinada com o estilo 

de vida urbano, configura a transição nutricional vivenciada no país. Pesquisa realizada por 
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Almeida, Nascimento e Quaioti (2002) evidenciou que a televisão promove amplamente o 

consumo de produtos alimentícios, com predominância de produtos com altos teores de 

gorduras e/ou açúcares, o que pode estar contribuindo para uma mudança nos hábitos 

alimentares de crianças e jovens. 

Uma nova representação é concebida, com a super valorização dos alimentos 

industrializados, que cada vez mais precocemente são introduzidos na dieta das crianças. A 

praticidade e o sabor desses alimentos dissimulam os baixos valores nutricionais e as altas 

taxas calóricas, com seus consequentes danos à saúde, caracterizando o recente cenário de 

redução progressiva da desnutrição e aumento da obesidade. 

O atual modo de vida urbano configura-se pela escassez de tempo para preparo e 

consumo de alimentos, pela presença de novos produtos com maior facilidade na conservação 

e preparo, pela diversidade de itens alimentares, cada vez mais saborosos, pela diminuição da 

socialização dos rituais alimentares, cujo ambiente tende a se deslocar de casa para 

estabelecimentos comerciais, como restaurantes, lanchonetes e padarias. Os fast-foods, por 

sua vez, encontram nesta sociedade contemporânea o ambiente favorável para sua expansão: 

são ágeis, poupam o tempo de preparo e são facilmente deslocáveis para qualquer espaço. A 

influência do modelo norte-americano como referência de modernidade contribui para este 

cenário (CAVALCANTI; MELO, 2008). 

O consumo exagerado de alimentos industrializados, de fast-foods e de alimentos 

hipercalóricos no geral, conformou a transformação alimentar urbana. Em estudo sobre a 

evolução do padrão alimentar no Brasil, realizado por Monteiro, Mondini e Costa (2000), 

evidenciou-se tendência crescente na proporção de calorias lipídicas na dieta do Norte, 

Nordeste e Centro-Sul, assim como o aumento do colesterol dietético e ácidos graxos 

saturados nas regiões metropolitanas do país. O consumo de legumes, verduras, frutas e sucos 

naturais, por outro lado, estagnou ou reduziu, enquanto ascendeu o consumo de açúcar 

refinado e refrigerantes. 

Nota-se, ainda, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que alimentos 

tradicionais na dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão, perdem importância nas últimas 

três décadas, enquanto o consumo de produtos industrializados, como biscoitos e 

refrigerantes, aumenta em 400% (IBGE, 2004). Tais fatos apontam para mudanças dos 

hábitos alimentares da família, que refletem na alimentação da criança, com aumento do 

espaço para alimentos de fácil preparo, que garantem economia de tempo e facilidade para a 

mulher trabalhadora, mas que, por outro lado, resultam em adversidades na saúde infantil. 
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A ingestão de alimentos com alta densidade energética pode prejudicar a qualidade da 

dieta, acarretando aumento do peso e deficiência de micronutrientes. O consumo desse tipo de 

dieta, por sua vez, é facilitado na população menos favorecida pela relação negativa entre 

preço e densidade energética (BRASIL, 2009). 

Um olhar nas práticas alimentares da criança através dos tempos nos faz perceber que, 

apesar de hoje o cardápio alimentar se espelhar nos costumes atuais, com o alto consumo de 

alimentos industrializados, ainda é possível, e comum, observar antigas práticas, como a 

oferta de chás e engrossados de farinha, com a frequente introdução precoce de alimentos 

sólidos e semi-sólidos. A valorização dos industrializados, no entanto, talvez seja mais danosa 

do que as errôneas práticas herdadas de séculos passados, já que esta nova representação não 

se confronta com as antigas; ela se associa, trazendo mais prejuízos para a alimentação e 

saúde da criança. 

Conhecer a origem de uma representação social, embora tarefa difícil, melhora nossa 

compreensão quanto a sua construção e persistência ao longo dos anos. Não há facilidade em 

abandonar um conhecimento de senso comum, transmitido de geração em geração, 

principalmente quando este conhecimento popular já foi, um dia, uma verdade científica. 
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PRÁTICAS ALIMENTARES NO PRIMEIRO ANO DE VIDA: REPRE SENTAÇÕES 

SOCIAIS DE MÃES ADOLESCENTES 

Eating habits in the first year of life: social representations of young mothers 

 

Resumo 

Objetivo: Analisar as representações sociais de mães adolescentes sobre as práticas 
alimentares do filho no primeiro ano de vida. Métodos: Trata-se de estudo descritivo e 
exploratório, construído a partir do método qualitativo. Teve como sujeitos 10 mães 
adolescentes, residentes em duas comunidades da cidade de Recife, Pernambuco, cujos filhos 
encontravam-se na faixa etária de sete a doze meses de vida. Os dados foram coletados por 
meio de entrevista semi-estruturada, além da utilização de material visual. A análise seguiu a 
técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, apoiando-se no referencial da Teoria das 
Representações Sociais. Resultados: Dessa análise, emergiram quatro temas: conflito do 
amamentar versus consagração do mingau; estabelecendo a alimentação complementar do 
filho; discurso cristalizado: “danoninho vale mais que um bifinho”; a (in)definição dos 
hábitos alimentares maternos: implicações para a alimentação infantil. Conclusões: As 
representações que conduzem as práticas maternas na escolha, preparo e oferta dos alimentos 
seguem uma lógica particular, onde as adolescentes reinterpretam os discursos técnicos nos 
termos da sua cultura. 

Descritores: Adolescente; Aleitamento materno; Alimentação mista; Nutrição do lactente; 
Hábitos alimentares; Educação em saúde. 

 

Abstract 

Objective: To analyse the social representations of adolescent mothers on child eating habits 
in the first year of life. Methods: It is descriptive and exploratory study, built from the 
qualitative method. Its subjects were 10 adolescent mothers living in two communities in the 
city of Recife, Pernambuco, whose children were aged seven to twelve months. Data were 
collected through semi-structured interview, besides the use of visual material. The analysis 
followed the technique of content analysis, thematic modality, relying on the framework of 
Social Representations Theory. Results: That analysis revealed four themes: the conflict of 
breastfeeding versus consecration of porridge; establishing complementary feeding of the 
child; crystallized speech: “yogurt is better than a little steak”; the (un)definition of maternal 
eating habits: implications for infant feeding. Conclusions: The representations that drive 
maternal practices in selecting, preparing and offering food follow a particular logic, where 
adolescents reinterpret technical speeches in terms of their culture. 

Descriptors: Adolescent; Breastfeeding; Mixed feeding; Infant nutrition; Food habits; Health 
education.2  
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Introdução 
 

A alimentação infantil está intimamente associada ao perfil de saúde e nutrição, 

principalmente nos primeiros anos de vida. O aleitamento materno exclusivo durante os seis 

primeiros meses de vida e complementado, com alimentação oportuna e adequada, até os dois 

anos de idade ou mais é o recomendado pela OMS para as crianças de todo o mundo(1). 

A adoção de práticas alimentares adequadas nos primeiros anos de vida é de suma 

importância, já que essa é a época em que os hábitos alimentares são estabelecidos e irão 

repercutir na adolescência e na idade adulta(2). A alimentação não é um mero ato biológico, 

mas se constitui uma prática socialmente elaborada, relacionada à cultura e às relações 

familiares. O comportamento alimentar da criança é influenciado, principalmente, pelo 

ambiente familiar, representado pela figura materna. A mãe desenvolve um papel fundamental 

em relação ao cuidado com o filho, sendo que a maternidade na adolescência configura-se 

como um fator de risco para a ocorrência de agravos nutricionais no concepto(3,4). 

As ideias e crenças alimentares estão enraizadas nos grupos sociais (família, amigos) 

podendo ser compartilhadas pelas adolescentes que deles fazem parte. As representações que 

daí se desenvolvem estão profundamente incorporadas em suas ações e exercem uma coerção 

que se estende a todos os membros de uma comunidade. Entendendo, então, que uma 

representação é fundada no contexto social em que está inserido o indivíduo e que a mesma 

orienta uma prática, é possível supor que a mãe adolescente estabelece de forma inadequada a 

alimentação de seu filho, a partir do que é compartilhado como alimentação adequada para as 

crianças pelo seu grupo(5). Todavia, vale pontuar que a mãe adolescente não é refém desta 

representação e como sujeito pode, a partir de novas vivências (orientações dos profissionais 

de saúde), re-elaborar suas representações acerca da alimentação infantil. 

A partir destas observações, faz-se necessário desvelar as representações sociais que 

estão conduzindo a prática das mães adolescentes no estabelecimento da alimentação de seus 

filhos. Essa compreensão poderia contribuir para uma abordagem mais eficaz à jovem mãe 

para, assim, promover efetivamente a saúde da criança. O objetivo deste estudo é analisar as 

representações sociais das práticas alimentares da criança no primeiro ano de vida na 

perspectiva de mães adolescentes. 
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Metodologia 
 

O percurso deste estudo descritivo e exploratório foi construído a partir do método 

qualitativo, já que tal abordagem se concentra nos significados que o sujeito atribui àquilo que 

está sendo pesquisado(6). 

A investigação foi desenvolvida em duas comunidades do bairro do Ibura, em Recife, 

Pernambuco, assistidas pela Estratégia Saúde da Família. Esse bairro, um dos mais populosos 

da cidade, é considerado ruim quanto aos determinantes da situação de saúde da mulher e da 

criança, numa escala de boa a muito ruim(7). Os sujeitos participantes corresponderam a 10 

mães adolescentes, cujos filhos encontravam-se na faixa etária de sete a doze meses de vida. 

Foram excluídas da amostra as mães que não eram as principais responsáveis pela 

alimentação da criança, bem como aquelas cujos filhos foram prematuros. O tamanho 

amostral não visou a representatividade estatística, mas sim o critério de saturação teórica(8). 

O trabalho de campo transcorreu no período de março a maio de 2010, utilizando-se 

como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, seguindo roteiro previamente 

elaborado, guiado por duas questões norteadoras: como foi sua vivência na alimentação do 

seu filho, desde o dia em que ele nasceu? Qual a sua opinião sobre a alimentação que oferece 

para seu filho hoje? As entrevistas, realizadas individualmente no domicílio das participantes, 

foram gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra. 

No sentido de enriquecer e de complementar o conhecimento sobre o tema e de 

superar as possíveis limitações do método individual, realizamos a triangulação 

metodológica(8), recorrendo ao uso de material visual. Para tanto, ao término das entrevistas, 

eram exibidas figuras de alimentos (em tamanho 10 x 15 cm) às participantes, no intuito de 

que as mesmas identificassem os alimentos já ofertados ao filho. Além de permanecer com a 

gravação, também utilizamos um roteiro semi-estruturado para facilitar o registro destes 

dados. 

Esta fase da coleta serviu como apoio para provocar, nas participantes, suas 

lembranças sobre determinado período a que as entrevistas se referem, além de possibilitar o 

relato de consumo de alimentos considerados supérfluos que, possivelmente por este motivo, 

eram omitidos nas entrevistas. 

Os depoimentos foram categorizados de acordo com a técnica de análise de 

conteúdo, na modalidade análise temática(9). Os temas emergidos foram interpretados à luz da 

Teoria das representações sociais, por ser esta capaz de fornecer o referencial interpretativo 
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tanto para tornar as representações visíveis, quanto para torná-las inteligíveis enquanto formas 

de prática social(5). 

A pesquisa está inserida em uma pesquisa maior, aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFPE (ANEXO A), sob o CAAE 0006.0.172.000-09, conforme especifica a 

Resolução 196/96. Visando garantir o anonimato, foram atribuídos nomes fictícios às 

participantes, acrescidos de um número para a identificação do filho, conforme ordem de 

entrevista (de 1 a 10). 

 

Resultados e discussão 
 

A idade das mães variou de 14 a 19 anos, sendo que seis viviam com companheiro. A 

renda familiar entre um e dois salários mínimos foi relatada por cinco mulheres. Nenhuma 

trabalhava fora do domicílio. Considerando a escolaridade, uma adolescente não era 

alfabetizada e seis tinham ensino fundamental incompleto. Apenas quatro estavam estudando. 

Quanto ao número de filhos, sete eram primíparas, duas tinham dois filhos e uma, três filhos. 

Metade das adolescentes afirmou ter planejado a gravidez, e todas as adolescentes da amostra 

realizaram pré-natal na última gestação. A fim de identificar as mães em seus contextos 

individuais, traçamos um sucinto perfil das mesmas (APÊNDICE G). 

Entre as crianças, a idade esteve compreendida entre sete e 11 meses, sendo que oito 

ainda recebiam leite materno. Para uma maior compreensão de suas práticas de alimentação, 

elaboramos três quadros com o perfil de consumo alimentar dessas crianças (APÊNDICE H). 

A partir dos discursos das adolescentes, foram identificadas quatro categorias 

temáticas: conflito do amamentar versus consagração do mingau; estabelecendo a alimentação 

complementar do filho; discurso cristalizado: “danoninho vale mais que um bifinho”; a 

(in)definição dos hábitos alimentares maternos: implicações para a alimentação infantil. 

 

TEMÁTICA 1: Conflito do amamentar versus consagração do mingau 

 

Os discursos revelaram que a prática do aleitamento materno mostra-se controversa e 

conflituosa. Embora comumente a amamentação seja iniciada, o que estas mulheres almejam, 

na verdade, é a instituição do aleitamento artificial, representado pelo mingau. 
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O que mais pareceu influenciar a oferta do leite materno foi seu caráter protetor de 

doenças: 

... ele é saudável (...) com o leite (materno) ela tá bem mais protegida. (Thaísa9) 

No caso de Carina, esta qualidade servia-lhe de consolo, por ter amamentado o filho 

contra a sua vontade, por imposição da família: 

... Agora que eu tô gostando, porque leite de peito evita doenças (...) graças a Deus meu filho não 

tem doença. 

Os relatos de incômodo advindos da prática do aleitamento materno, no entanto, 

parecem superar qualquer qualidade que este possa apresentar:  

... ainda tá um pouquinho chato, que eu não posso sair um minuto por causa do peito. (Carina10) 

... Bom, bom, não é muito bom, não, porque a gente não dorme direito, é um horror. (Patrícia1) 

... Ele mamava tanto, de instante em instante, chega dava agonia. (Rita3) 

... Ele chorava, num dormia direito, era a noite todinha mamando. (Mônica4) 

... chorava direto, acordava de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 (...) eu já não aguentava mais. 

(Virgínia5) 

... Ele fica mamando de instante em instante (...) Eu queria parar de dar de mamar. E também às 

vezes eu quero sair (...) e ele não deixa, porque fica chorando atrás de peito. (Flávia7) 

Estas versões contraditórias que emergem do discurso são indicadores da incorporação 

do discurso técnico, difundido principalmente pelos profissionais da saúde e pela mídia que, 

apesar de influenciar a representação, ainda não é suficiente para conduzir ao sucesso do 

aleitamento materno(10). 

O saber científico, ao divulgar a superioridade do leite materno, mostra-se 

tradicionalmente com o máximo possível de objetividade. O senso comum, por sua vez, 

baseia-se nas práticas interativas do dia a dia, que produzem as representações sociais, 

fundadas na tradição de um grupo, dentro de uma lógica diferente(11). Neste caso, o desafio da 

ciência é transpor a prática do aleitamento materno para o dia a dia, com a aflição e a 

sensação de impotência de muitas vezes não se conseguir dominar e solucionar as 

dificuldades reais enfrentadas pela mulher que amamenta. 

Seguindo a lógica do senso comum, essas mulheres buscam justificativas para a 

interrupção ou complementação do aleitamento materno: 

... eu não tinha leite (...) Ela ficava chorando com muita fome (...) Perdeu até peso, ficou bem 

magrinha. (Daniele2) 
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... Porque o leite de peito, assim, ele mamou, ele mija, foi-se embora, aí depois tá com fome de novo. 

É feito água, é bem fraquinho. (Mônica4) 

... O leite tava fraco, não tava enchendo a barriga dela. (Virgínia5) 

... ele não quis mais o peito (...) Chorava, esperneava, gritava, não queria pegar de jeito nenhum. 

(Vanessa8) 

... Mamou, já tá urinando, pronto, já dá fome. (Carina10) 

Essas falas apontam que embora a amamentação seja iniciada, e muitas vezes mantida, 

diante das dificuldades essas adolescentes buscam o que lhes é familiar e invocam o leite 

artificial. O mingau, então, passa a ser retratado em sua imponência, como a solução para os 

problemas que o leite materno não consegue sanar: 

... Quando a gente deu o leite ela dormiu, parou de chorar. (Daniele2) 

... No mingau (...) ele dorme a noite todinha. Aí eu ficava mais aliviada, não me preocupava mais. 

(Mônica4) 

... pra ele dormir mais noite tranquila. (Flávia7) 

... tive que dar mingau pra ele não ficar com fome (...) Mingau é a parte do soninho dele, pra ele 

dormir a noite inteira. (Vanessa8) 

... não passava 20 minutos dormindo. Aí eu fiz uma mamadeira, dei a ela, ela passou uma hora 

dormindo (...) O mingau dela é sagrado. (Patrícia1) 

A consagração do mingau, citada nos discursos, revela que sua representação social 

ainda é muito forte em nossa sociedade. Apesar de reconhecerem as recomendações de 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, o que estas adolescentes enfatizam nesse 

período não é necessariamente o início da alimentação complementar, mas do aleitamento 

artificial: 

... O povo diz que é bom até os seis meses, né, mamar? Aí eu dei até os seis meses, pra ver se ele 

pegava mamadeira depois de seis meses. Quem disse que ele pegou? (Rita3) 

No caso de Flávia, tentou-se superar o “risco” de recusa da criança ao leite artificial ao 

oferecê-lo precocemente. Para ela, a “fase do mingau” parece ser mais importante do que 

qualquer benefício do leite materno nos primeiros meses de vida: 

...A primeira alimentação, eu dei o mingau (...) com dois meses, um mês e meio (...) Pra ele não se 

acostumar só no peito, porque depois que tivesse nessa fase de tomar o mingau ele não ia querer, aí 

eu já acostumei logo. 
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Para as que não conseguem estabelecer o aleitamento artificial, segue o desespero e o 

desapontamento: 

... Dei numa seringa e ele botou pra fora (...) Me arretei (...) Todo mundo pega mamadeira, menos 

esse menino! (Rita3) 

... ele prefere mais o peito, eu é que fico tentando dar mingau a ele (...) mas ele não aceitou de jeito 

nenhum, ele não quis não. (Luana6) 

... até agora ele não se acostumou não, só quer estar no peito direto, direto, direto (...) é peito, peito, 

peito. (Flávia7) 

... Eu queria dar logo a ele o mingau, mas ele não pega nem a pau mamadeira. (Carina10) 

A resistência em compartilhar uma nova representação é natural(12). Os conhecimentos 

científicos que circulam sobre os benefícios do leite materno são ativamente neutralizados 

através de sua ancoragem em conhecimentos tradicionais; o discurso técnico, então, não é 

objetivado com uma representação que iria orientar a prática dos sujeitos. Assim, sendo a 

aceitação do aleitamento materno sobretudo uma questão cultural, não é adequado inferir que 

o processo de comunicação entre os profissionais da saúde e as mães seja falho, mas que 

possivelmente as orientações dadas exercem influências culturalmente significativas, que 

mostrarão frutos progressivamente. 

Adotar o aleitamento materno como opção ideal para a alimentação da criança nos 

primeiros meses de vida, segundo os discursos analisados, implica em superar obstáculos, 

como os intervalos de sono mais curtos e as limitações do lazer e das atividades habituais da 

adolescente, percebidos como dificultadores do aleitamento materno exclusivo. 

 

TEMÁTICA 2: Estabelecendo a alimentação complementar do filho 

 

Embora o ato de saciar a fome seja natural e instintivo, as práticas alimentares são 

aprendidas, situando-se na esfera da cultura e, no caso da criança, mais precisamente na esfera 

familiar(13). O primeiro, e talvez mais crítico, evento social da vida de uma criança ocorre em 

sua interação com a mãe, na situação de alimentação. Quando a mulher escolhe o modo como 

vai alimentar seu filho expressa, nessa decisão, influências do seu estilo de vida, de sua 

personalidade, da sua história individual e do seu grupo social(14). 

A aparente ansiedade em ver o filho alimentando-se de forma semelhante à família, 

faz com que, muitas vezes, esta introdução dos alimentos complementares se dê de forma 

precoce, antes dos seis meses de idade, fato verificado também em outros estudos(15-17). 
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... Quando ela fez 4 meses, tomou Mucilon. Depois ela começou a comer tudo. (Daniele2) 

... Com quatro meses já tava dando comidinha a ele. (Mônica4) 

... Com quatro meses eu dei caldo de feijão (...) Eu pensava que ela não ia comer (...) mas comeu 

tudo. (Virgínia5) 

A introdução precoce de alimentos complementares favorece o desmame precoce e o 

risco de oferta de alimentos gordurosos e açucarados no primeiro ano de vida, além de, muitas 

vezes, não fornecer o aporte necessário de micro e macronutrientes. Ainda, expõe a criança a 

alérgenos e patógenos, possibilitando o aparecimento de doenças alérgicas e infecciosas(16,17). 

Estudo realizado em três capitais brasileiras(17) evidenciou que as mães estabeleciam 

as práticas alimentares do filho, predominantemente, baseadas em sua própria experiência de 

vida ou na da sua família, ficando os profissionais da saúde em segundo plano. A fala de 

Virgínia, ao esclarecer o motivo de ter oferecido água de coco aos dois meses, demonstra o 

quanto a influência da família pode ser determinante: 

... Eu dei água de coco, porque minha sogra e minha mãe falavam pra mim que era bom, que eu 

tinha que dar. Como eu não sabia, eu dava. 

Quando se trata da oferta de chá, por ocasião das cólicas, percebemos o quanto a 

influência família/profissional da saúde se confunde, numa mescla entre o saber popular e o 

saber científico: 

... Dava chá de erva doce... mas o chá não adiantava, aí eu dava chá com o remédio. (Rita3) 

... Só chorava quando tinha cólica, aí dava remédio, chá, ela parava. (Daniele2) 

Para a introdução da alimentação complementar, o Ministério da Saúde recomenda a 

oferta, a partir do sexto mês, de frutas e da primeira papa salgada, constituída de cereais e 

tubérculos, leguminosas, carne e hortaliças. Excepcionalmente, no caso de crianças não 

amamentadas, essa introdução deve ocorrer após os quatro meses de idade. Os sucos naturais 

podem ser oferecidos após as refeições principais, e não em substituição a elas(18). 

A despeito dessas recomendações, que devem ser a referência para as orientações dos 

profissionais da saúde, observamos que as adolescentes estudadas seguem uma lógica própria, 

tanto na escolha dos alimentos, quanto no seu preparo e oferta. 

Ao escolher os alimentos que irão compor o cardápio dos filhos, frequentemente as 

mulheres fazem associação com a saúde das crianças, selecionando os alimentos que julgam 

ser “fortes”: 

... eu gosto muito de fazer mingau com inhame, minha mãe diz que é forte que só. (Patrícia1) 

... Feijão é forte (...) pra não dar anemia. (Rita3) 



  

 

63

... Cenoura, tomate, batatinha, jerimum, suco de beterraba, é bom pra ele, pra saúde dele, porque 

tem bastante ferro (...) que a doutora disse que ele está pálido demais. (Mônica4) 

... ela come tudo, papa, feijão, inhame, macaxeira, verduras, couve, frutas, pirão, são coisas fortes, 

que tem ferro, tem zinco, essa coisas assim, que fazem bem pro corpo dela. (Virgínia5) 

... O feijão é forte, a carne também. (Flávia7) 

... O feijão fortalece, deixa mais forte. É sempre bom uma alimentação forte, pra ele ficar bem 

coradinho. (Vanessa8) 

Destaca-se, entretanto, que as representações dos alimentos são comumente ancoradas 

em representações mais arcaicas, onde o caráter “forte” de um alimento pode estar associado 

tanto com o “bom” – porque protege o organismo de doenças – quanto com o “perigoso” – 

porque sua força pode “sobrecarregar” o organismo(19). Neste caso, o alimento é representado 

sob o simbolismo da “comida pesada”: 

... Tenho vontade de dar macaxeira, mas vovó diz que é muito pesado (...) fica com a barriga 

inchada. (Rita3) 

... um feijãozinho à noite eu não dou a ele, que tá de noite (...) é muito pesado. (Luana6) 

... Tenho medo de dar macaxeira, de dar dor de barriga, ficar com a barriga inchada, que é de noite. 

A médica disse que ela pode já comer, mas sendo que já é tarde, a hora da janta. (Daniele2) 

... janta, dependendo da janta, pra não ser muito pesado, porque ela é novinha. (Thaísa9) 

Notamos que a representação da comida pesada é fortemente vinculada ao horário em 

que se come, como bem define Thaísa: 

... Comida pesada é comida que vem com gordura, comida que leva muita massa, especialmente à 

noite. Porque à noite a gente come, não faz muito serviço, então a comida vai se acumulando ali, e 

você fica pesada, se sente cansada. 

A associação da comida pesada com o horário do jantar é, possivelmente, um dos 

fatores que desencorajam a oferta da segunda refeição de sal, cuja ausência foi evidenciada 

em estudo quantitativo como a principal inadequação da dieta das crianças(20). Observamos, 

assim como no referido estudo, que tal refeição é substituída pelo mingau: 

... Quando é de três horas (da tarde), eu dou danone, faço um mingau. E antes dele dormir eu faço 

mais um mingau. (Flávia7) 

... umas cinco da tarde eu dou um danoninho, aí depois eu começo a dar mingau novamente. 

(Vanessa8) 
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Apesar de muitas vezes reconhecerem os alimentos saudáveis, a questão econômica 

também é um importante fator limitador de uma alimentação adequada e saudável: 

... Saudável demais não é não, mas é a que tem (...) Nem sempre tem uma verdura pra dar a ela, nem 

sempre tem aquela sopinha (...) dou uma vez perdida. Aí eu dou mais mucilon com leite. (Patrícia1) 

... Às vezes eu faço papinha e dou a ele (...) Quando tem, quando não tem é o peito e macarrão. 

(Mônica4) 

Aos profissionais da saúde cabe o desafio de auxiliar neste processo, considerando as 

necessidades, e possibilidades, da mulher, da criança e da família, tendo o cuidado de não se 

apoderar do conhecimento, mas construí-lo junto à mãe adolescente. 

Por possuir uma linguagem tradicionalmente técnica, alguns profissionais podem estar 

desconsiderando em suas orientações conceitos básicos e de forma prática, de preparo da 

dieta, noções de consistência e quantidade e opções de diversificação alimentar, 

principalmente para a mãe adolescente, contribuindo para as frequentes inadequações da dieta 

da criança. 

... Eu boto caldo do feijão com macarrão, carne, verduras, fica igual a uma sopa. (Daniele2) 

... Comecei dar macarrão, carne, tudo no liquidificador. (Mônica4) 

... comecei a passar jerimum, essas verdurinhas, com feijão, no liquidificador, e as carnes. (Luana6) 

... Eu botava no feijão chuchu, batata, cenoura, botava tudinho no liquidificador, botava na 

mamadeira, ele comia tudinho. (Flávia7) 

... Comecei com a sopinha de legumes, batida no liquidificador. Comecei na mamadeira. (Vanessa8) 

Os alimentos devem ser oferecidos amassados com garfo e, progressivamente, em 

pedaços, nunca liquidificados ou peneirados. A oferta de uma dieta liquidificada, além de não 

atingir a densidade energética necessária, prejudica o processo de desenvolvimento da 

mastigação(18,21). A representação do alimento liquidificado, no entanto, é uma realidade, que 

se traduz numa prática comum e imprescindível para que a criança não engasgue, conforme 

justificativas: 

... Eu passo no liquidificador (...) porque ele só tem dois dentinhos, aí é mais fácil pra ele engolir (...) 

eu acho mais fácil pra ele, porque uma vez eu inventei de dar machucado e ele entalou-se, aí eu não 

dei mais, só no liquidificador. (Mônica4) 

... Eu fui dar amassadinho, ele se engasgou. Aí eu passo na peneira a batatinha, o jerimum, 

tudinho. Até a papa eu passo na peneira. O menino depois de grande morrer engasgado, Deus me 

livre! (Rita3) 
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... Pra ele não se engasgar, eu passava no liquidificador (...) Porque não tinha dente (...) Eu tinha 

medo que ele se engasgasse. (Luana6) 

... Batia no liquidificador pra ele não se entalar. (Flávia7) 

... batia no liquidificador, porque era melhor (...) pra ela digerir mais rapidinho(...) Por a 

gargantinha dela ser pequena, pode ser que ela engasgasse (...) Batia no liquidificador e dava na 

mamadeira. (Thaísa9) 

Além de temer que a criança se engasgue, a oferta dos alimentos liquidificados, 

frequentemente em mamadeira, é referida como sendo mais fácil de ofertar, tanto para a 

criança quanto para a mãe adolescente: 

... Ficava mais fácil dele comer. (Luana6) 

... era mais fácil dele comer, já que ele não tinha paciência de comer com a colher. Na mamadeira ele 

comia de uma vez só. Era mais fácil. (Vanessa8) 

O período de transição da dieta é uma fase crítica no estabelecimento dos hábitos 

alimentares da criança, que exige disponibilidade e paciência para que seja bem sucedido, 

como relata Vanessa: 

... Quando comecei a dar comida no pratinho, era meio difícil porque ele não parava quieto, se 

melava todo, não tinha paciência, começava a gritar, chorar (...) Tinha todo aquele processo da 

paciência. Tentava, tentava, de tanto tentar (...) Brincando, aquela coisa do aviãozinho, aí ele 

acabou começando a comer direitinho. 

A utilização de estratégias de entretenimento para que a criança aceite o alimento, 

como o conhecido “aviãozinho”, devem ser desaconselhadas, uma vez que distraem a atenção 

da criança e comprometem a percepção dos alimentos(15). Ao contrário, é importante que, 

durante a socialização e o aprendizado alimentar, a criança seja estimulada a perceber os 

alimentos valendo-se de todos os seus sentidos, não só pelo seu aroma e sabor, mas também 

pela visualização e manipulação de sua comida. 

A tendência natural da criança de se interessar e querer pegar o alimento, no entanto, 

não parece ser bem aceita pelas adolescentes estudadas: 

... Eu boto ele deitado e dou comidinha a ele deitado. Ele come tudinho. Tem que dar deitado. 

Porque se for sentado, ele quer brincar, quer se levantar, fica querendo pegar no prato, que ele é 

muito inquieto. Muito agoniado. Se eu dou a comidinha a ele sentado, ele fica se melando, botando 

pra fora. E deitado ele não vê a comida, come direitinho. (Carina10) 
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A visível falta de paciência de Carina, na realidade, é uma característica da 

adolescência, que tende a se manter mesmo com a maternidade, e interfere no cuidado da 

criança(22). Neste caso, além do risco iminente de uma sufocação, a mãe, ao inibir os sentidos 

visual e táctil da criança, pode, a longo prazo, contribuir negativamente para a aceitação 

alimentar, formando um “círculo vicioso de impaciência”: 

... Ele não quer comer direito. No começo ele comia, eu acho até que foi olhado do povo. Foi olho 

grande mesmo (...) Quando eu faço as coisas para ele que ele não quer comer, aí eu fico logo 

estressada (...) é muito difícil dar as coisas a ele. Tem vez que ele não quer comer e se arreta, mete a 

mão no prato, derruba. (Rita3) 

... Era estressante, porque dar uma coisa só também não era muito bom, porque ia chegar um dia que 

ele ia enjoar. Eu tinha que tá experimentando outras coisas pra ele. (Vanessa8) 

A despeito da dieta monótona de papinha de farinha láctea, arrozina e leite de manhã, de 

tarde e de noite oferecida ao filho, Rita atribui a sua recusa alimentar ao “olho grande do povo”, 

conteúdo do imaginário social, que foge a sua responsabilidade. Vanessa, por sua vez, 

reconhece a variedade alimentar como um importante fator para evitar a monotonia alimentar 

e a consequente rejeição ao alimento. 

Em geral as crianças, precocemente, tendem a recusar alimentos que não lhe são 

familiares. Todavia, exposições frequentes conduzem à aceitação do alimento. Muitos pais 

não interpretam esse comportamento como sendo normal e representam a rejeição inicial pelo 

alimento como uma aversão permanente, desistindo de oferecê-lo à criança(18). 

Algumas mães, no entanto, já incorporam o discurso científico e reconhecem que a 

aprendizagem alimentar perpassa as repetidas exposições ao alimento: 

... Ela não queria comer, comidinha mesmo, ela não queria comer muito não. Mas vai insistindo, 

insistindo, aí come. (Patrícia1) 

... A gente às vezes dá uma comida diferente, aí a primeira vez que você dá, ela rejeitou, tente daqui 

a dois, três, cinco dias, até ela ir se acostumando, pra não ter que comer só um tipo de comida. 

(Thaísa9) 

As mulheres reinterpretam e reordenam os discursos dos profissionais da saúde nos 

termos de sua cultura, a partir do mundo do dia a dia. Assim, cada ator social atribui 

relevância a determinados temas, aspectos ou situações de acordo com a sua própria história 

anterior(15,23). Através da representação elaborada, portanto, as mães adolescentes não só 

estabelecem as práticas alimentares do filho como atribuem significados a sua ação, de acordo 
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com sua história de vida e com o conhecimento herdado da experiência de interação com os 

que as cercam. 

 

TEMÁTICA 3: Discurso cristalizado: “danoninho vale mais que um bifinho” 

 

Há mais de 20 anos, uma propaganda veiculada na mídia clamava “Danoninho vale 

por um bifinho”, deixando implícita a ideia de que o produto não apenas fazia bem à saúde, 

com o valor nutritivo de um pequeno bife, mas deveria ser parte do cardápio alimentar 

cotidiano da criança, a quem o produto se destinava. Essa propaganda foi proibida, mas não a 

tempo de evitar que tal mensagem se ancorasse à alimentação infantil e se cristalizasse no 

imaginário social. 

Embora as adolescentes não tenham presenciado tal propaganda, a representação do 

danoninho, como popularmente é conhecido o queijo petit suisse (naqueles casos em que se 

toma o produto pela marca), solidificou-se, como resultado da objetivação, onde o que parecia 

abstrato a uma geração, torna-se familiar e concreto para a seguinte(5). 

... É uma coisa normal, né? Toda criança gosta. (Virgínia5) 

... Danone, ele gosta muito (...) O que ele costuma mais comer é feijão, arroz e carne, e o danone. 

(Flávia7) 

... Comecei com a sopinha (...) na mamadeira. Depois eu comecei a dar danone, na colherzinha. 

(Vanessa8) 

Percebemos nas falas o quanto o danoninho se incorpora à dieta da criança, como se 

fosse essencial ofertá-lo desde o período de transição da dieta, compondo o leque de 

alimentos complementares. 

No entanto, sua oferta é desaconselhada no primeiro ano de vida, principalmente pelo 

seu poder alergênico. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Defesa do 

Consumidor(24) avaliou a qualidade de queijos tipo petit suisse sabor morango de oito marcas 

distintas, e constatou que todos os produtos tinham açúcar em excesso, muito acima do ideal 

recomendado para o consumo diário em crianças. Além disso, nem sempre os produtos são 

ricos em minerais, como consta nos rótulos e nas propagandas. No entanto, conhecer os riscos 

do consumo no primeiro ano de vida não impede que as mães o ofertem:  

... Com cinco meses eu já tava dando danoninho a ele. Dei, vi que ele não tinha tido problema, aí 

continuei dar danoninho (...) Porque toda criança gosta. (Carina10) 
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Carina parece testar a oferta do danoninho e, com satisfação, comprovar que ele não 

fez mal ao seu filho. As contradições que afloram nas falas parecem demonstrar um processo 

de resistência à mudança de suas representações: 

... Se eu pudesse, eu daria todo dia. Daria, porque é bom mesmo. É gostoso (...) Não como 

alimentação, mas pra enganar o estômago. (Patrícia1) 

... Acho saudável pra ele, é gostoso, tipo uma sobremesa (...) não vai encher totalmente a barriga 

dele, porque se deixar ele toma dois, três. Ele toma e fica pedindo mais. Mas eu só dou um. 

(Flávia7) 

... Danone é bom. Especialmente numa hora em que você tá muito ocupada, você dá pra enganar a 

criança (...) Ela gosta muito. É um lanche, pra enganar, enquanto faz a comidinha dela. (Thaísa9) 

... Danoninho eu gosto de dar assim, um lanchezinho, só pra quebrar galho até o almoço (...) Porque 

não é forte. Mas dá pra disfarçar um pouquinho, dá pra encher um pouquinho. (Carina10) 

O produto é representado ora como um alimento saudável e gostoso ora como um 

paliativo à refeição principal, mas nem por isso dispensável. Tanto, que mesmo diante da 

recusa dos filhos, as adolescentes estudadas insistem na oferta do danoninho: 

... Eu tento dar um danoninho, pra enganar o estômago dele. Mas só que ele não come, não quer. 

(Vanessa8) 

... Eu dava o danoninho na colher, mas ele não queria, aí eu dava na seringa (...) Depois que eu 

dava, ele botava o danone todinho pra fora, golfava tudinho. Aí eu parei de dar. (Rita3) 

É inegável, ainda, o valor simbólico de status que o danoninho confere, já que se 

associa ao universo alimentar dos mais favorecidos(13). Mesmo ante a restrição financeira para 

ter acesso ao produto, as mulheres fazem verdadeiros sacrifícios para não deixar de ofertá-lo 

aos filhos: 

... De primeiro quem comia danone era eu, hoje em dia são eles (filhos) (...) Quando posso, dou um 

danonezinho (...) quando eu compro uma bandeja, um dia eu dou, outro dia eu não dou. (Patrícia1) 

... Tem danones que são bons, apropriados pro problema dela (prisão de ventre), porém são 

também caros, eu não posso comprar (...) não tem como comprar. Então a gente compra o básico, o 

normalzinho. (Thaísa9) 

Torna-se difícil encaixar novas orientações, já que as condutas alimentares estão 

incorporadas na interioridade dos sujeitos e encapsuladas pelo aspecto afetivo e pelo prazer 

que emanam(13). Restringir a oferta do danoninho no primeiro ano de vida nos remete de 

encontro às representações sociais, ou à própria produção cultural, de uma comunidade, que 

tende a resistir a conceitos, conhecimentos e atividades que ameaçam destruir sua 
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identidade(12). Sob esta luz, a resistência torna-se um ruído no processo comunicativo, 

distorcendo e impedindo que as orientações dos profissionais da saúde sejam comunicadas 

adequadamente. 

 

TEMÁTICA 4: A (in)definição dos hábitos alimentares maternos: implicações para a 

alimentação infantil 

 

O adolescente vivencia intensos processos de mudanças e redefinição, e a alimentação 

não escapa a essa fase. Mesmo quando os hábitos alimentares da família são elogiáveis, o 

mesmo não se pode afirmar do filho adolescente, que tende a rejeitar os hábitos alimentares 

da família e a adotar os hábitos do seu grupo de convivência, comumente consumidores de 

alimentos “da moda”. 

O imediatismo e a busca pelo prazer e pela novidade são marcas do seu 

comportamento, além da vulnerabilidade às propagandas veiculadas na mídia, que contribuem 

para a substituição de alimentos in natura por produtos industrializados e processados, 

frequentemente mais calóricos e menos nutritivos(25). 

... (Gosto de) Chocolate, biscoito, pizza, cachorro-quente... (Rita3) 

... A maioria das vezes tomo refrigerante (...) Fazer bem , não faz não, mas é costume. Já virou 

rotina (...) Eu não como muita coisa saudável (...) É pastel, coxinha, essas coisas. A única hora que 

eu como bem é no almoço. (Vanessa8) 

... É difícil eu comer fruta (...) eu não como nenhum tipo de verdura. (Thaísa9) 

A valorização e o alto consumo da chamada junk food (“comida lixo”, numa tradução 

literal do inglês) pelas adolescentes estudadas, em detrimento dos alimentos naturais e mais 

saudáveis, acaba por interferir na escolha e oferta dos alimentos para o filho: 

... Feijão com arroz e salsichinha, que ele vai longe! (Luana6) 

... Tudo que eu como eu dou a ela também (...) Quando eu como biscoito, eu dou a ela. Ela come um 

pedaço e chora, porque quer o saco. (Daniele2) 

... Esse menino não pode ver nada não, fica chorando se a gente não dá (Chocolate, biscoito, 

pizza) (...) Ele fica olhando, aí eu tenho pena. Mas eu não dou muito não (...) Só dei porque ele 

ficou olhando. (Rita3) 

... picolé, essas coisas assim, eu dou quando eu tô comendo. (Vanessa8) 

... ele gosta é muito de Nissin Miojo, que nem o pai (...) Eu sei que não é bom, mas quando a gente 

tá comendo o menino fica chorando! Pra não magoar, né? Aí só dá um pouquinho. (Carina10) 
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Percebemos nas falas que, comumente, esse tipo de alimento é ofertado à criança 

durante o consumo pelos pais, principalmente pela mãe. É pouco provável, pois, que mães 

com hábitos alimentares inadequados estabeleçam uma alimentação infantil adequada. 

Em geral, as bases do comportamento alimentar surgem durante o período de transição 

da dieta, quando as crianças começam a receber a alimentação complementar(16,21,26), 

transmitidas pelos referenciais familiares e mantidos pela cultura, crenças e valores. Neste 

raciocínio, as representações sociais do alimento se formam desde a infância, enraizadas na 

cultura e na linguagem materna(5). 

A fala de Carina sugere o quanto a linguagem materna pode influenciar o 

comportamento alimentar do filho, ao transferir para a criança a sua opinião, negativa, sobre 

as verduras: 

... Verdura, tem dia que ele come, tem dia que não (...) porque enjoa também, né? Querendo ou não, 

verdura é bom, mas não tem gosto. Pra criança, assim, que não tem paladar. 

Estudo realizado em Campinas, São Paulo(3), evidenciou que a alimentação 

complementar de filhos de mães adolescentes são similares à de filhos de mulheres adultas. 

No entanto, o mesmo não investigou o consumo de supérfluos, ao contrário de estudo 

realizado no sul do país(4), onde se observou que as mães adolescentes ofertam mais 

refrigerante, café, biscoitos e salgadinhos, com diferença estatisticamente significante quando 

comparadas às mães adultas. A oferta desses alimentos também foi evidenciada em nosso 

estudo: 

... Chocolate quem mais comeu foi ela! (...) Salgadinho eu dou de vez em quando, café não dou muito 

não. Já dei sorvete, danone, guaraná... tudo! (Patrícia1) 

... Ele gosta muito de coca-cola (...) Ele gosta (de café), mas eu não dou muito. (Flávia7) 

... O pirulito eu dou à tardezinha, assim, quando tá perto do banho dele (...) Salgadinho eu dou só 

um pouquinho, não dou direto. (Carina10) 

O Ministério da Saúde recomenda que açúcar, café, enlatados, embutidos, frituras, 

refrigerantes, balas, salgadinhos, biscoitos recheados e demais alimentos ricos em açúcar, 

gordura e corantes devem ser evitados nos primeiros anos de vida, já que o consumo desses 

tipos de alimentos está associado à obesidade, dislipidemias, alteração da pressão arterial, 

além do risco de alergias e contaminação(18). 

O marketing das indústrias, no entanto, estimula o consumo destes alimentos que, por 

serem saborosos e bem aceitos, além de dotados de valor simbólico diverso, como de status, 
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são incorporados na dieta das crianças. Os meios de comunicação de massa aceleram essa 

tendência, ao fixar na mente das pessoas representações “superimpostas” (5). 

Por outro lado, ao analisarmos o senso comum, deparamo-nos não apenas com a 

lógica e com a coerência, mas também com a contradição(19), onde, apesar de ofertar tais 

alimentos, consideram-nos “besteira”: 

... Besteira, mas como toda criança gosta (...) Eu dou mais pra distrair ele (...) pra ele não estressar. 

(Vanessa8) 

... é uma coisa que ela tá comendo e não tá fazendo nenhum sentido pra ela. (Thaísa9) 

As representações sociais circulam, entrecruzam, dissipam e se cristalizam 

continuamente em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria dos alimentos que 

consumimos(5) e, portanto, conhecer as representações sociais de um grupo, neste caso, mães 

adolescentes, e o simbolismo que atribuem a determinado alimento, facilita a atuação do 

profissional da saúde na promoção da alimentação infantil adequada. 

Diante da compreensão de que as práticas alimentares perpassam o mero ato 

biológico, torna-se necessário que os profissionais da saúde estejam aptos a promover a 

alimentação infantil adequada, se possível desde o período pré-natal, ampliando as 

representações plasmadas ao conhecimento popular, de modo a adaptar o discurso técnico e 

normativo. O precioso papel desses profissionais, no entanto, não dispensa a necessidade de 

políticas públicas de incentivo à alimentação saudável, principalmente com o controle das 

propagandas de alimentos não saudáveis destinados a crianças e adolescentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão integrativa sobre as práticas alimentares no primeiro ano de vida de filhos de 

mães adolescentes suscitou a reflexão quanto à carência de estudos que contemplem este 

grupo, sobretudo no que tange à alimentação complementar, apontando para a necessidade de 

pesquisas que explorem a alimentação infantil além das avaliações de consumo, abarcando os 

aspectos culturais e sociais que permeiam esta prática. 

A realização, então, de uma pesquisa com abordagem qualitativa, cujo resultado 

consideramos como uma aproximação da realidade, que está em constante movimento, foi 

fundamental para expandir nossa compreensão dos significados que estas adolescentes 

imputem as suas experiências. O referencial interpretativo das representações sociais permitiu 

não só compor o fenômeno das práticas alimentares, mas situar a figura materna no 

estabelecimento da alimentação do filho. 

A análise compreensiva dos depoimentos revelou que as práticas alimentares, do 

aleitamento materno à alimentação da família, são revestidas pelo simbolismo e pelas 

representações que o sujeito atribui aos alimentos. Diante das vicissitudes da amamentação, as 

mães adolescentes buscam no mingau o que lhes é familiar e seguro, já que o aleitamento 

materno é representado como uma ameaça ao sentido de ordem e sensação de controle sobre a 

criança.  

Para a escolha, preparo e oferta dos alimentos, ressignificam as orientações dos 

profissionais e seguem uma lógica própria que, não raro, está em desacordo com o ideal. 

Apesar de reconhecerem e escolherem, dentro de suas possibilidades econômicas, alimentos 

“fortes” para os filhos, que fazem bem à saúde, em determinadas situações consideram-nos 

“pesados” e os evitam. O preparo da comida liquidificada, por sua vez, está entranhada pelo 

simbolismo do medo do engasgo, além de ser mais fácil de ofertar, tarefa essa reconhecida 

como estressante pelas adolescentes. 

Percebemos também que os hábitos de consumo da família, mesmo de alimentos não 

saudáveis, são transferidos à criança. Esse tipo de alimento vem imbuído em valores 

simbólicos diversos, muitos resultantes da influência da mídia, que desempenha função 

relevante na vida cultural de uma sociedade. Neste caso, o queijo petit suisse, o popular 

danoninho, mostrou-se como o melhor exemplo de uma representação produzida e 

disseminada pela mídia e cristalizada pela sociedade. 

Entendemos que os resultados ora obtidos podem ser reprodutíveis em outros grupos e 

situações. Compreendemos as práticas alimentares como um fenômeno multifacetado, sendo 
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salutar que o papel das políticas públicas e dos profissionais da saúde seja ampliado de modo 

a garantir hábitos alimentares saudáveis na infância e, também, na idade adulta. 

O tema aleitamento materno, sendo essencialmente sociocultural, deve ser integrado 

aos currículos escolares, local onde deve se implementar, também, a promoção da 

alimentação saudável. Para tanto, torna-se essencial o maior controle das propagandas de 

alimentos não saudáveis veiculados na mídia, destinados principalmente para crianças e 

adolescentes. 

O incentivo à adoção de hábitos alimentares saudáveis deve ser reforçado às futuras 

mães durante as consultas de pré-natal, além de dar início às orientações quanto à alimentação 

do filho. É indispensável, entretanto, que os profissionais da saúde estendam suas orientações 

para além do discurso técnico e normativo, valorizando o conhecimento de senso comum e 

construindo uma relação de confiança com a mãe. Agindo assim, aos poucos, conseguiremos 

ampliar, enriquecer e reelaborar as representações existentes acerca das práticas alimentares 

no primeiro ano de vida. 
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APÊNDICE A – Instrumento para coleta de dados 

 

Dados gerais de identificação 

Título do artigo: _____________________________________________________________ 

Periódico: __________________________________________________________________ 

Autores: ___________________________________________________________________ 

País: __________________      Idioma: _____________________      Ano: ______________ 

Caracterização metodológica 

Instituição sede do estudo: _____________________________________________________ 

Tipo de pesquisa: ____________________________________________________________ 

Objetivo: ___________________________________________________________________ 

Amostra: Tipo de seleção ______________________________________________________ 

                Tamanho amostral (n) _________________________________________________ 

                Características _______________________________________________________ 

                Critérios de inclusão/exclusão __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tratamento/análise dos dados: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Resultados 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Implicações 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Limitações 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista 

 

Dados maternos 

Identificação____________________________________________ 

Idade_____________ 

Atualmente vive:  (  )Com companheiro     (  )Sem companheiro     (  )Viúva 

Trabalha fora do lar:  (  )Sim    (  )Não        Teve direito à licença maternidade? _______ 

Renda familiar mensal (salário mínimo): (  )< 1       (  )1-2       (  )2-4       (  )> 4 

Principal fonte da renda: (  )Própria      (  )Companheiro      (  )Outro _______________ 

Sabe ler e escrever?  (  )Sim    (  )Não          Está estudando?  (  )Sim    (  )Não 

Qual a última série que completou? ____________________ 

Recebe ajuda nos cuidados com a criança?  (  )Sim    (  )Não      De quem?________________ 

Quem escolhe e compra os alimentos oferecidos à criança?____________________________ 

Quem prepara e oferece o alimento à criança?_____ 

 

Dados obstétricos 

Gestação _________________   Paridade _______________   Aborto______________ 

A gravidez foi planejada?  (  )Sim    (  )Não 

Número de filhos vivos: _____________                    Se óbito, causa:_______________ 

Fez pré-natal nesta última gestação?  (  )Sim    (  )Não             Número consultas:______ 

Em que mês de gestação iniciou as consultas? _______________ 

Tipo de parto:  (  )Pélvico    (  )Cesáreo 

 

Dados da criança 

Nome_______________________________    Idade________________ 

Peso ao nascer________________________    Sexo:  (  )Masculino    (  )Feminino 

Teve algum problema de saúde no nascimento? (  )Sim    (  )Não    Se sim, qual?______ 

Está mamando no peito?  (  )Sim    (  )Não 

Se sim, o leite materno é o único alimento que recebe? (  )Sim    (  )Não    

(Identificar se aleitamento materno exclusivo, predominante ou aleitamento materno) 

Se não, até que idade a criança recebeu só o leite materno? 

Até quando recebeu o leite materno junto com outros alimentos? __________________ 

Quando iniciou a introdução de alimentos sólidos ou semi-sólidos? ________________ 

Qual alimento você ofereceu primeiro? _______________________________________ 

Alguém da família ensinou sobre a alimentação que devia ser oferecida?(  )Sim   (  )Não 

Se sim, quem? __________________ 

Foi orientada por profissional da saúde sobre a alimentação da criança? (  )Sim    (  )Não 
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Se sim, quem orientou? _________________________ 

Costuma levar seu filho para as consultas agendadas no Posto? (  )Sim    (  )Não 

 

Questões norteadoras 

1 Fale-me de sua vivência na alimentação do seu filho, desde o dia em que ele nasceu. 

2 Qual a sua opinião sobre a alimentação que oferece para seu filho hoje? 
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Roteiro das Figuras 
 
1 Desses alimentos, quais o seu filho recebeu primeiro, ainda quando mamava? 
Água de coco (  ) 
Chá (  ) 

Frutas (  ) 
Leite (  ) 

Papa de legumes (  ) 
Papinha Nestlé® (  ) 

Sopa (  ) 

 
Se leite, qual o tipo? 
Lata (  )                                    Fórmula infantil (  )                          Saquinho (  )         
 
Associado a algum desses itens? 
Arrozina® (  ) 
Aveia (  ) 

Cremogema® (  ) 
Farinha láctea (  ) 

Amido de milho (  ) 
Mucilon® (  ) 

 
 

 
 
2 Desses, quais você já ofereceu a seu filho? 
Achocolatado pó (  ) 
Biscoito (  ) 
Bolacha (  ) 
Bolo (  ) 
Café (  ) 
Chiclete (  ) 
Chocolate (  ) 

Confeito (  ) 
Queijo petit suisse (  ) 
Dudu (  ) 
Iogurte (  ) 
Leite achocolatado (  ) 
Macarrão instant (  ) 
Mel (  ) 

Mortadela (  ) 
Picolé (  ) 
Pipoca (  ) 
Pirulito (  ) 
Presunto (  ) 
Refresco pó (  ) 
Refrigerante (  ) 

Requeijão (  ) 
Salgadinho (  ) 
Salsicha (  ) 
Sardinha (  ) 
Sorvete (  ) 
 
 

 
 
3 Entre todos estes, quais você ofereceu ontem? 
Abacate (  ) 
Abacaxi (  ) 
Achocolatado pó (  ) 
Açúcar (  ) 
Água de coco (  ) 
Arroz (  ) 
Arrozina® (  ) 
Aveia (  ) 
Banana (  ) 
Batata doce (  ) 
Batata inglesa (  ) 
Berinjela (  ) 
Beterraba (  ) 
Biscoito (  ) 
Bolacha (  ) 
Bolo (  ) 
Café (  ) 
Cajú (  ) 
Caldo tablete (  ) 
Carambola (  ) 
Carne (  ) 
Cenoura (  )  

Chá (  ) 
Chiclete (  ) 
Chocolate (  ) 
Coentro (  ) 
Confeito (  ) 
Couve-folha (  ) 
Cremogema® (  ) 
Cuscuz (  ) 
Queijo petit suisse (  ) 
Dudu (  ) 
Extrato de tomate (  ) 
Farinha (  ) 
Farinha láctea (  ) 
Feijão (  ) 
Frango (  ) 
Goiaba (  ) 
Inhame (  ) 
Iogurte (  ) 
Jambo (  ) 
Jerimum (  ) 
Laranja (  ) 
Leite (  ) 

Leite achocolatado (  ) 
Limão (  ) 
Maçã (  ) 
Macarrão (  ) 
Macarrão instant (  ) 
Macaxeira (  ) 
Amido de milho (  ) 
Mamão (  ) 
Manga (  ) 
Manteiga (  ) 
Maracujá (  ) 
Margarina (  ) 
Mel (  ) 
Melancia (  ) 
Melão (  ) 
Milho (  ) 
Morango (  ) 
Mortadela (  ) 
Mucilon® (  ) 
Óleo/azeite (  ) 
Ovo (  ) 
Pão (  ) 

Peixe (  ) 
Pêra (  ) 
Picolé (  ) 
Pimentão (  ) 
Pipoca (  ) 
Pirulito (  ) 
Papinha Nestlé® (  ) 
Presunto (  ) 
Queijo (  ) 
Refresco pó (  ) 
Refrigerante (  ) 
Repolho (  ) 
Requeijão (  ) 
Salgadinho (  ) 
Salsicha (  ) 
Sardinha (  ) 
Sorvete (  ) 
Tempero pó (  ) 
Tomate (  ) 
Uva (  )

 
 
4 Tem algum alimento que você ofereceu e não está aqui? 
 
 
5 Tem algum que você gostaria de dar, mas ainda não deu? Por que? 
 



  

 

82

APÊNDICE C - Figuras 
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APÊNDICE D - Quadro de temas 

Temas identificados 
Recorte das falas 

(Buscando as unidades de significação) 

① 
Conflito do amamentar 
versus Consagração do 

mingau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom, bom, não é muito bom, não (amamentar), porque a gente não dorme 
direito, é um horror/.../ Porque ela mamava muito... não passava 20 
minutos dormindo. Aí eu fiz uma mamadeira, dei a ela, ela passou uma 

hora dormindo/.../ O mingau dela é sagrado. (Patrícia) 

 

Era uma tristeza, eu ficava agoniada porque eu não tinha leite/.../ Ela 
ficava chorando com muita fome/.../ Perdeu até peso, ficou bem 

magrinha/.../ Quando a gente deu o leite (modificado) ela dormiu, parou 
de chorar. Só chorava quando tinha cólica, aí dava remédio, chá, ela 
parava/.../ Eu acho o mingau ruim pra ela, mas eu tenho que dar. 
(Daniele) 

 

Ele mamava tanto, de instante em instante, chega dava agonia/.../ O povo 
diz que é bom até os 6 meses, né, mamar? Aí eu dei até os seis meses, pra 
ver se ele pegava mamadeira depois de 6 meses. Quem disse que ele pegou? 
Aí tá mamando. Eu acho que vou dar de mamar a ele até os dois anos. O 
povo num diz que bom é até dois anos?/.../ Dava chá de erva doce... mas o 
chá não adiantava, aí eu dava chá com o remédio/.../ Ele não pegou 
mamadeira não. Senão, se ele tivesse pego, eu ainda tava estudando/.../ 
Dei mingau, mingau de arrozina com farinha láctea e o leite ninho. Quem 

disse que ele tomou? (risos) Me arretei... Todo mundo pega mamadeira, 
menos esse menino!/.../ Dei numa seringa e ele botou pra fora... eu quero 

sair e não posso! (Rita) 

 

Eu não consigo tirar o peito dele, que eu não tenho grana, que eu tô 
querendo. Eu não tenho dinheiro pra comprar leite, nem massa. Aí vai no 
peito/.../ O pai dele disse ‘tu tá matando ele de fome’... aí eu comecei a dar 
o mingau, que ele chorava demais/.../ Porque o leite de peito, assim, ele 
mamou, ele mija, foi-se embora, aí depois tá com fome de novo. É feito 
água, é bem fraquinho... Ele chorava, num dormia direito, era a noite 
todinha mamando. No mingau, não, ele dorme a noite todinha. Aí eu 
ficava mais aliviada, não me preocupava mais/.../ O mingau é o que ele 
come mais/.../ vivo na beira do fogo... com ele no braço, mexendo o mingau 

dele. (Mônica) 
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Eu pensei que eu não tinha leite. Saía aquele líquido, assim, transparente... 
aí foi chegando leite/.../ Eu dava o peito e dava outra coisa, porque... o 

organismo dela já não aceitava tanto o leite (materno), aí ficava com 
fome, chorava direto, acordava de 10 em 10 minutos, de 5 em 5... eu já não 
aguentava mais/.../ O leite tava fraco, não tava enchendo a barriga dela. 
Ela chorava direto, não queria largar o peito. Foi quando eu fiz o suco de 
laranja e depois fiz o mingau, bem ralinho/.../ Eu dei água de coco, porque 
minha sogra e minha mãe falavam pra mim que era bom, que eu tinha que 

dar. Como eu não sabia, eu dava. (Virgínia) 

 

No começo, todo peito fere, porque eu não tinha bico, aí feriu... passei a dar 
a ele leite de peito na mamadeira... quando meu peito já tinha sarado eu 
botei ele no peito de volta. Só o peito até os seis meses/.../ Hoje, ele prefere 
mais o peito, eu é que fico tentando dar mingau a ele... mas ele não aceitou 

de jeito nenhum, ele não quis não. (Luana) 

 

A primeira alimentação, eu dei o mingau, porque se eu deixasse ele no peito 
ele ia se acostumar e não ia querer tomar mingau. Aí dei com dois meses, um 
mês e meio. Fazia bem ralinho/.../ Pra ele não se acostumar só no peito, 
porque depois que tivesse nessa fase de tomar o mingau ele não ia querer, aí 
eu já acostumei logo. E pra ele dormir mais noite tranquila/.../ eu botava 
uma colherinha pequenininha, pequena mesmo, de leite, botava um 
pouquinho só de Mucilon, botava um pinguinho de açúcar/.../ Porque 
minha irmã e minha mãe sempre diziam que era pra fazer ralinho, que ele 
não tava com idade ainda pra tomar mingau grosso. Aí eu só fazia 
ralinho.../.../ Mas só que até agora ele não se acostumou não, só quer estar 
no peito direto, direto, direto... é peito, peito, peito/.../ Ele fica mamando 
de instante em instante... Eu queria parar de dar de mamar. E também às 
vezes eu quero sair, assim, com meu marido e ele não deixa, porque fica 

chorando atrás de peito. (Flávia) 

 

Eu não tinha bico. Foi mais difícil. Ele sentia muita fome, porque não saia 
tanto leite. Mas chegou uma época que eu fiquei com muito leite que ele se 
engasgava quando ia comer. Quando deu uns três meses ele não quis mais o 
peito/.../ Chorava, esperneava, gritava, não queria pegar de jeito 
nenhum/.../ Aí eu tive que dar mingau pra ele não ficar fome/.../ Mingau é 

a parte do soninho dele, pra ele dormir a noite inteira. (Vanessa) 

 

É uma experiência ótima... saber que o pouco que ela puder mamar tá sendo 
bom pra ela, mesmo que ela esteja introduzindo outros alimentos, é bom, 
por causa dos dentes, por causa dos glóbulos, pra fortalecer os ossinhos 
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② 

Estabelecendo a 
alimentação 

complementar do filho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dela/.../ O leite (materno), ele é saudável... com o leite ela tá bem mais 
protegida/.../ Sempre ofereço leite (artificial) nas refeições dela... porque é 
como se ela, quando ela sai do peito, ela sempre vai sentir o gosto de um 
leite. Aí sempre dá a ela um cuscuzinho com leite, um inhame com leite, um 

mingauzinho também, de mucilon. Não grosso, mas ralinho. (Thaísa) 

 

Foi um pouquinho chato... ele não sabia pegar direito e foi aquela agonia. 
Feriu o bico do meu peito/.../ Desde que nasceu, ele é agitadozinho. Eu 
também sou. Eu botava ele no peito, ele não pegava/.../ Mamou, já tá 
urinando, pronto, já dá fome/.../ Eu queria dar logo a ele o mingau, mas ele 
não pega nem a pau mamadeira... Minha família não queria não, que eu 

desse (mingau). Por mim, desde que nasceu eu já queria dar o leitezinho a 
ele, mas num deixou não... O pai também ‘vai dar não’... Ficava ‘vai dar de 

mamar pra ele até ele não querer mais, até dois, três anos’. (Eu) Ficava 
com raiva/.../ Agora que eu tô gostando, porque leite de peito evita 
doenças... graças a Deus meu filho não tem doença... Agora eu tô me 
acostumando mais um pouquinho/.../ Mas ainda tá um pouquinho chato, 

que eu não posso sair um minuto por causa do peito. (Carina) 

 

 

 

Quando tem, come/.../ ruim é quando não tem/.../ Ela não queria comer, 
comidinha mesmo, ela não queria comer muito não. Mas vai insistindo, 
insistindo, aí come/.../ Eu machucava feijão com jerimum, botava dentro 
um molhinho, pouca gordura, principalmente galinha, que tem muita 
gordura, ela comia um pouquinho. Era mais de suco, mais de comida menos 

pesada/.../ Saudável demais não é não (a alimentação), mas é a que 
tem... Nem sempre tem uma verdura pra dar a ela, nem sempre tem aquela 
sopinha... eu gosto muito de fazer mingau com inhame, minha mãe diz que 
é forte que só. Nem sempre eu dou, dou uma vez perdida. Aí eu dou mais 
mucilon com leite/.../ Se eu pudesse, eu daria todo dia uma verdurinha, 
assim, batata, cenoura, galinha, que ela gosta de galinha, e o mingau dela, 

que é sagrado/.../ Alimentação é a base de tudo.  (Patrícia) 

 

Quando ela fez 4 meses, tomou Mucilon. Depois ela começou a comer 
tudo... ela almoça igual a gente. Eu boto caldo do feijão com macarrão, 
carne, verduras, fica igual a uma sopa, ela come tudo/.../ Da primeira vez 
que ela comeu, foi passado no liquidificador, mas ela não gostava de 
mamadeira... ela gosta mais de comer na colher do que na mamadeira/.../ 
Tenho medo de dar macaxeira, de dar dor de barriga, ficar com a barriga 

inchada, que é de noite. A médica disse que ela pode já comer (macaxeira), 
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mas sendo que já é tarde, a hora da janta/.../ Ela nunca teve nada, nunca 

ficou doente/.../ Pra ela crescer forte, saudável... (Daniele) 

 

Fazia papinha de farinha láctea, arrozina e leite de manhã, de tarde e de 
noite. Ele comia tudinho, mas depois... /.../ Ele não quer comer direito. No 
começo ele comia, eu acho até que foi olhado do povo. Foi olho grande 
mesmo... Agora ele come bem pouquinho, só quer mais mamar/.../ Quando 
eu faço as coisas para ele que ele não quer comer, aí eu fico logo 
estressada/.../ Agora é muito difícil dar as coisas a ele. Tem vez que ele não 
quer comer e se arreta, mete a mão no prato, derruba/.../ Feijão é forte... 
pra não dar anemia/.../ Eu dou feijão a ele, mas é de vez em quando, 
porque vó bota sazón dentro do feijão, aí eu não gosto de dar a ele, que é 
forte. Eu gosto de dá sem tempero a ele/.../ Eu fui dar amassadinho, ele se 
engasgou. Aí eu passo na peneira a batatinha, o jerimum, tudinho. Até a 
papa eu passo na peneira. O menino depois de grande morrer engasgado, 
Deus me livre! Quando ele tiver dente ele vai comer normal/.../ O povo diz 
que é bom ameixa, pra fazer cocô/.../ Tenho vontade de dar macaxeira, mas 

vovó diz que é muito pesado... fica com a barriga inchada. (Rita) 

 

Com quatro meses já tava dando comidinha a ele... Comecei dar macarrão, 
carne, tudo no liquidificador. Tem vez que quer, tem vez que não come/.../ 
Eu passo no liquidificador... porque ele só tem dois dentinhos, aí é mais 
fácil pra ele engolir/.../ Minha mãe diz ‘não pode’, eu digo ‘tá, tá, tá, não 
bati no liquidificador, não’. Aí eu vou, e passo... Eu passo porque eu acho 
mais fácil pra ele, porque um vez eu inventei de dar machucado e ele 
entalou-se, aí eu não dei mais, só no liquidificador/.../ Às vezes eu faço 
papinha e dou a ele... quando tem, quando não tem é o peito e macarrão/.../ 
O único dinheiro que eu pego, é pra leite, é fralda, é massa pra ele/.../ Ele 
toma mingau de manhã, de meio-dia e à noite/.../ batatinha, machuco e dou 
a ele, raspo uma maçã, dou suquinho/.../ Se a gente oferece três 
colherzinhas, quatro, ele come e não quer mais! Aí também eu não vou 
forçar. Já o mingau, ele toma o mingau todinho/.../ Cenoura, tomate, 
batatinha, jerimum, suco de beterraba, é bom pra ele, pra saúde dele, porque 
tem bastante ferro... que a doutora disse que ele está pálido demais/.../ Eu 
vivo na beira do fogo, porque eu não tenho ninguém pra ficar olhando ele. 
(Mônica) 

 

Com quatro meses eu dei caldo de feijão... Eu pensava que ela não ia comer. 
Botei na colher e fui dando na boca dela. Ela se lambuzou toda, mas comeu 
tudo. Foi fácil/.../ Hoje em dia ela come tudo, papa, feijão, inhame, 
macaxeira, verduras, couve, frutas, pirão, o que você der ela tá comendo... 
são coisas fortes, que tem ferro, tem zinco, essa coisas assim, que fazem bem 
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pro corpo dela/.../ É importante pra várias coisas, pro sangue, pra mente, 

pra tudo. (Virgínia) 

 

Só o peito até os seis meses, depois eu comecei a dar comidinha, a dar feijão, 
só o caldinho/.../ Porque não tinha dente... Eu tinha medo que ele se 
engasgasse. Aí eu dei só o caldo mesmo. Depois foi que eu comecei a passar 
jerimum, essas verdurinhas, com feijão, no liquidificador, e as carnes... Pra 
ele não se engasgar, eu passava no liquidificador. Ficava tipo uma 
papinha. Eu oferecia na colher. Ficava mais fácil dele comer/.../ O feijão é 
o que ele mais gosta, de tudinho/.../ De meio dia eu dou um pouquinho de 
feijão com arroz e salsichinha, que ele vai longe!/.../ Nem tudo que eu e 
meu marido come eu dou a ele, que é muito pesado... um feijãozinho à noite 
eu não dou a ele, que tá de noite. Aí é mais esses outros, mingau, 
bolachinha, uma banana... O macarrão tem o óleo pra fazer o molho, eu 
também tenho medo de dar a ele, pra não dar diarreia/.../ O jerimum, a 
cenoura, vontade eu tenho, mas lá em casa não tem geladeira, se estraga. 
Mas uma vez perdida eu dou a ele, beterraba, jerimum... que ele gosta. 

Acho saudável, e é o que ele mais gosta. (Luana) 

 

Quando ele fez uns 6 meses, fiquei dando suco de laranja mimo. Depois eu 
fui dando outras coisas... Eu botava no feijão chuchu, batata, cenoura, 
botava tudinho no liquidificador, botava na mamadeira, ele comia 
tudinho/.../ Batia no liquidificador pra ele não se entalar/.../ O que ele 
costuma mais comer é feijão, arroz e carne, e o danone/.../ Tem dia que eu 
dou comida a ele, ele bota pra fora, não quer nem saber/.../ Tem mãe de 14 
anos que é demente, deixa o menino morrendo de fome, não tem hora pra 
comer. Eu não, dou sempre no horário certo. 10 horas dou maçã, mamão, 
aveia... Meio dia, o almoço dele. Quando é de três horas, eu dou danone, 
faço um mingau. E antes dele dormir eu faço mais um mingau/.../ Eu cuido 
dele, dou o banho dele, dou comer a ele, mas tem mãe que só pensa nela/.../ 
O feijão é forte, a carne também/.../ Se não se alimentar fica fraco. 
(Flávia) 

 

Do mucilon, ele começou a comer outras coisas, suco, sopinha de legumes, 
mamão. Agora ele come de tudo, até almoçar ele almoça/.../ Comecei com a 
sopinha de legumes, batida no liquidificador. Comecei na mamadeira... era 
mais fácil dele comer, já que ele não tinha paciência de comer com a colher. 
Na mamadeira ele comia de uma vez só. Era mais fácil/.../ Quando comecei 
a dar comida no pratinho, era meio difícil porque ele não parava quieto, se 
melava todo, não tinha paciência, começava a gritar, chorar... Tinha todo 
aquele processo da paciência. Tentava, tentava, de tanto tentar... 
Brincando, aquela coisa do aviãozinho, aí ele acabou começando a comer 
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direitinho... Mas agora já está comendo melhor/.../ Era estressante, porque 
dar uma coisa só também não era muito bom, porque ia chegar um dia que 
ele ia enjoar. Eu tinha que tá experimentando outras coisas pra ele/.../ Na 
hora do almoço boto feijão, macarrão ou arroz e o molho da carne, porque aí 
não tem perigo dele mastigar a carne... Depois do almoço, um suquinho de 
novo, umas cinco da tarde, eu dou um danoninho, aí depois eu começo a dar 
mingau novamente/.../ O feijão fortalece, deixa mais forte. É sempre bom 
uma alimentação forte, pra ele ficar bem coradinho/.../ Acho legal pra 

saúde dele, fundamental pra o crescimento saudável. (Vanessa) 

 

No começo batia no liquidificador, porque era melhor... pra ela digerir mais 
rapidinho... Por a gargantinha dela ser pequena, pode ser que ela 
engasgasse... Batia no liquidificador e dava na mamadeira. Mas agora ela 
já come. Não tem dente ainda nenhum, mas já come amassadinho, que é pra 
ela sentir a diferença do macarrão pro arroz, caldinho de feijão/.../ Comida 
pesada é comida que vem com gordura, comida que leva muita massa, 
especialmente à noite. Porque à noite a gente come, não faz muito serviço, 
então a comida vai se acumulando ali, e você fica pesada, se sente 
cansada/.../ Ela come tudo que uma criança já grandinha come... almoça 
normal, janta, dependendo da janta, pra não ser muito pesado, porque ela é 
novinha. /.../ Essas coisas passam de geração em geração/.../ A gente às 
vezes dá uma comida diferente, aí a primeira vez que você dá, ela rejeitou, 
tente daqui a dois, três, cinco dias, até ela ir se acostumando, pra não ter 
que comer só um tipo de comida/.../ Ver que a alimentação que ela vem 
comendo, vem ajudando o crescimento dela, é ótimo, é uma maravilha/.../ 
Então é uma maravilha ver que ela come, se sente bem. Ela às vezes tá tão 
tristinha, aí come, começa a cantar, começa a dançar, começa a conversar, 

fica alegre. (Thaísa) 

 

Com cinco meses eu já tava dando danoninho. Com seis meses mesmo que eu 
fui dando verdurinha, batata, dando suco, verdura... E agora come de 
tudo!/.../ Eu boto ele deitado e dou comidinha a ele deitado. Ele come 
tudinho. Tem que dar deitado. Porque se for sentado, ele quer brincar, quer 
se levantar, fica querendo pegar no prato, que ele é muito inquieto. Muito 
agoniado. Se eu dou a comidinha a ele sentado, ele fica se melando, 
botando pra fora. E deitado ele não vê a comida, come direitinho/.../ A 
doutora falava que passasse no liquidificador, que os primeiros 
alimentozinhos tem que ser tudo pastoso. Aí eu dava tudo pastoso. Mas 
agora ele só come machucado. As verdurinhas dele é tudo machucada/.../ 
Pra dar comida a ele tem que ter molho, de galinha, de carne... Todo tipo de 
carne ele gosta/.../ Carne tem vitamina/.../ A carne dele também não é 
muito gordurosa, que também não pode dar comida gordurosa muito à 
criança... gordura faz tanto mal à criança, até como a gente mesmo/.../ Às 
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③ 

Discurso cristalizado: 
“danoninho vale mais 

que um bifinho” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vezes eu dou só um purezinho, só batata. Às vezes cozinho as verduras 
tudinho... Dou mais macarrão com galinha... Dou também feijãozinho a 
ele, peixe... Dou frutas também. Ele gosta acerola, gosta de limão... tudo de 
fruta!/.../ As comidas são saudáveis... Eu não só dou besteira!/.../ É 

importante a alimentação pra criança. (Carina) 

 

 

 

De primeiro quem comia danone era eu, hoje em dia são eles (filhos)/.../ 
Quando posso, dou um danonezinho... quando eu compro uma bandeja, um 
dia eu dou, outro dia eu não dou. Porque ela gosta, aí eu dou... Se eu 
pudesse, eu daria todo dia. Daria, porque é bom mesmo. É gostoso. Eu 
daria todo dia, mas não dá/.../ Não como alimentação, mas pra enganar o 

estômago. (Patrícia) 

 

Eu dava o danoninho na colher, mas ele não queria, aí eu dava na seringa... 
Porque na colher ele quer comer sozinho, ele quer fazer tudo só. Aí eu dava 
na seringa. Depois que eu dava, ele botava o danone todinho pra fora, 

gofava tudinho. Aí eu parei de dar. (Rita) 

 

É uma coisa normal (danoninho), né? Toda criança gosta. (Virgínia) 

 

Danone, ele gosta muito... O que ele costuma mais comer é feijão, arroz e 
carne, e o danone/.../ Acho saudável pra ele, é gostoso, tipo uma 
sobremesa... não vai encher totalmente a barriga dele, porque se deixar ele 
toma dois, três. Ele toma e fica pedindo mais. Mas eu só dou um. Ele gosta 

muito. (Flávia) 

 

Comecei com a sopinha... na mamadeira. Depois eu comecei a dar danone, 
na colherzinha/.../ Do danone ele gostou, mas não é sempre que ele quer. 
Eu tento dar um danoninho, pra enganar o estômago dele. Mas só que ele 

não come, não quer. (Vanessa) 

 

Danone é bom. Especialmente numa hora em que você tá muito ocupada, 
você dá pra enganar a criança. Tem danones que são bons, apropriados pro 

problema dela (prisão de ventre), porém são também caros, eu não posso 
comprar... Porque a gente depende só da minha mãe. A gente supre as 
necessidades maiores, não tem como comprar. Então a gente compra o 
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④ 

A (in)definição dos 
hábitos alimentares 

maternos: implicações 
para a alimentação 

infantil 
 

básico, o normalzinho. Ela gosta muito. É um lanche, pra enganar, 

enquanto faz a comidinha dela. (Thaísa) 

 

Com cinco meses eu já tava dando danoninho a ele. Dei, vi que ele não 
tinha tido problema, aí continuei dar danoninho... Porque toda criança 
gosta... Eu comendo danoninho, ele ficou querendo, aí eu dei. Danoninho 
eu gosto de dar assim, um lanchezinho, só pra quebrar galho até o almoço... 
Porque não é forte. Mas dá pra disfarçar um pouquinho, dá pra encher um 

pouquinho. (Carina) 

 

 

 

De primeiro quem comia danone era eu, hoje em dia é eles/.../ Chocolate 
quem mais comeu foi ela!/.../ Salgadinho eu dou de vez em quando, café 

não dou muito não. Já dei sorvete, danone, guaraná... tudo! (Patrícia) 

 

Tudo que eu como eu dou a ela também/.../ Quando eu como biscoito, eu 

dou a ela. Ela come um pedaço e chora, porque quer o saco/.../ Ele (pai) 
diz que ela é muito novinha pra comer essas coisas, que vai engordar mais 

ainda. (Daniele) 

 

(Gosto de) Chocolate, biscoito, pizza, cachorro-quente... Até ele quer 
comer, mas eu não dou não/.../ Esse menino não pode ver nada não, fica 
chorando se a gente não dá/.../ Presunto, eu acho que faz mal. Sei lá, muito 
novinho pra comer presunto. Aí vovó ‘mas tu não deu um pedaço de jujuba 
a ele, um pedaço de chocolate!’. Ele fica olhando, aí eu tenho pena. Mas eu 

não dou muito não... Só dei porque ele ficou olhando... (Rita) 

 

Nem tudo que eu e meu marido come eu dou a ele, que é muito pesado/.../ 
Ele costuma comer feijão com arroz e salsichinha, que ele vai longe! 
(Luana) 

 

Ele gosta (de café), mas eu não dou muito, que eu só gosto de café quente. 

Eu só boto o dedo assim (na boca dele) e ele fica lambendo/.../ Ele gosta 
muito de coca-cola/.../ Farinha láctea minha mãe diz que não pode dar, que 
ele é muito novinho, que vai fazer mal pra barriga dele. Eu acho assim, que 

eu podia dar, mas só que ela não quer que eu dê, aí eu tenho medo. (Flávia) 
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Quadro 2. Quadro de temas 
 

  

 

A maioria das vezes tomo refrigerante... Fazer bem , não faz não, mas é 
costume. Já virou rotina/.../ Eu não como muita coisa saudável... É pastel, 
coxinha, essas coisas. A única hora que eu como bem é no almoço/.../ 
Besteira, mas como toda criança gosta... Eu dou mais pra distrair ele. 
Quando ele tá estressado, tem que botar alguma comida na mão, pra ele 
ficar muito tempo e distrair. Agora picolé, essas coisas assim, eu dou 
quando eu tô comendo. Mas o resto, salgadinho, pirulito, é raro eu dar, é 
mais quando eu viajo. Quando a gente tá viajando eu dou na mão dele pra 

ele não estressar. (Vanessa) 

 

Jamais (ofertaria guloseimas), porque são coisas absurdas, 
especialmente chiclete, o café, picolé, dudu também. Jamais teria 
importância de dar, jamais. Em momento nenhum. Porque é uma coisa que 
ela tá comendo e não tá fazendo nenhum sentido pra ela/.../ É difícil eu 

comer fruta... eu não como nenhum tipo de verdura. (Thaísa) 

 

Verdura, tem dia que ele come, tem dia que não... porque enjoa também, né? 
Querendo ou não, verdura é bom, mas não tem gosto. Pra criança, assim, 
que não tem paladar/.../ Eu não só dou besteira!/.../ Mas ele gosta é muito 
de Nissin Miojo, que nem o pai (...) Eu sei que não é bom, mas quando a 
gente tá comendo o menino fica chorando! Pra não magoar, né? Aí só dá 
um pouquinho (...) O pirulito eu dou à tardezinha, assim, quando tá perto 
do banho dele. Ele chupa tudinho/.../ O povo diz que não é bom dar muita 
coisa, assim, enlatada, né? Sardinha... eu já não acho bom. Mortadela, 
essas coisas de porco, não é bom dar à criança/.../ Café não pode, que café 
tem cafeína/.../ Salgadinho eu dou só um pouquinho, não dou direto. 

(Carina) 
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APÊNDICE E  - Quadro de núcleos 
 

 

Temas Núcleos de sentido 

Conflito do 
amamentar versus 
Consagração do 

mingau 
 

Só peito até seis meses; experiência ótima; bom para ela; saudável; 
evita doenças; não é muito bom; um horror; uma tristeza; chato; 
difícil; agonia; raiva; não aguentava mais; não tinha leite; não dorme; 
chorava demais; fome; perdeu peso; magrinha; feito água; bem 
fraquinho; não sabia pegar; não queria mais o peito; queria parar de 
dar de mamar; quero sair e não posso; só quer estar no peito; de 
instante em instante; no peito ele ia se acostumar e não ia querer 
mingau; o mingau é sagrado; tenho que dar; parou de chorar; dorme a 
noite todinha; noite mais tranquila; mingau é a parte do soninho dele; 
mais aliviada; mingau é o que ele come mais; tentando dar mingau; 
fase de tomar mingau; não pega nem a pau mamadeira; todo mundo 
pega mamadeira, menos esse menino. 

Estabelecendo a 
alimentação 

complementar do 
filho 

Com quatro meses dei caldo de feijão; só o caldo; medo que 
engasgasse; depois de seis meses comecei a dar comidinha; 
machucava feijão com jerimum; no começo batia no liquidificador; é 
mais fácil; igual a uma sopa; passo na peneira; só no liquidificador; 
para ele não se entalar; não tinha paciência de comer com a colher; 
batia no liquidificador e dava na mamadeira; dou comida a ele 
deitado; não queria comer; come bem pouquinho; não vou forçar; 
bota pra fora; não tinha paciência; inquieto; agoniado; fico estressada; 
vivo na beira do fogo; dar uma coisa só ia enjoar; brincando do 
aviãozinho; almoça igual a gente; come tudo; coisas fortes; inhame é 
forte; é bom ameixa; feijão fortalece; tem bastante ferro; ficar 
coradinho; carne tem vitamina; verdura não tem gosto; criança não 
tem paladar; feijão com arroz e salsichinha; não pode comida 
gordurosa; medo de dar macaxeira; comida pesada; ruim é quando 
não tem; quando não tem é o peito e macarrão. 

Discurso 
cristalizado: 

“danoninho vale 
mais que um 

bifinho” 

Se eu pudesse, daria todo dia; ele gosta muito; toda criança gosta; é 
bom mesmo; gostoso; saudável; são também caros; pra enganar o 
estômago; pra quebrar galho; pra enganar a criança; pra disfarçar um 
pouquinho; tento dar um danoninho; dava o danoninho na seringa; 
botava o danone todinho pra fora; se deixar ele toma dois, três. 
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Quadro 3. Quadro de núcleos 
  

A (in)definição dos 
hábitos 

alimentares 
maternos: 

implicações para a 
alimentação 

infantil 

Não como muita coisa saudável; chocolate, biscoito, pizza, cachorro-
quente; difícil eu comer fruta; não como nenhum tipo de verdura;   
tudo que eu como eu dou a ele também; quando eu como biscoito, eu 
dou a ela; só dei porque ele ficou olhando; picolé eu dou quando eu 
estou comendo; pirulito dou à tardezinha; gosta de Nissin Miojo; 
salgadinho, pirulito; Coca-cola; café; chocolate; salsichinha; pra 
distrair; pra ele não estressar; só um pouquinho; eu não só dou 
besteira; sei que não é bom. 
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APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Práticas alimentares no primeiro ano de vida: representações sociais de mães adolescentes 

 
 

Pesquisadora: Ana Paula de Lima 
Orientadora: Profa Dra Maria Gorete Lucena de Vasconcelos 
Contato: 3091-5190  
 
 

Este estudo será realizado pela aluna de Pós-Graduação do curso de Mestrado em 
Saúde da Criança e do Adolescente, da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Paula de 
Lima. O mesmo tem por objetivo analisar as representações de mães adolescentes acerca das 
práticas alimentares do filho no primeiro ano de vida. 

Concordando em participar do estudo, você será apenas entrevistada, respondendo se 
quiser às perguntas que lhe serão feitas. Essa conversa será gravada para que não seja perdida 
nenhuma informação. O material da gravação ficará sob a responsabilidade da pesquisadora, e 
seu nome será mantido em segredo, respeitando-se sua privacidade. 

As informações fornecidas durante a entrevista serão utilizadas somente para fins 
científicos e trará inúmeros benefícios tanto para a população quanto para a equipe da saúde, 
pois possibilitará uma melhor compreensão das práticas de alimentação e uma melhor 
assistência à mãe adolescente e à criança. 

Sinta-se livre para decidir se quer ou não participar do estudo, podendo desistir da 
participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo na assistência prestada na Unidade de 
Saúde. Se tiver dúvida sobre sua participação, poderá esclarecer com a pesquisadora. 
 

Eu, ________________________________________, afirmo que li e compreendi as 
informações acima descritas e concordo livremente em participar do estudo.  
 
 

Recife, ____ de ______________ de _____ 

 
 
 
 

________________________________ 
Participante 

 
 
 
________________________________ 

Responsável 
 
 
 
 

 
 
 
 
________________________________ 

Pesquisador 
 
 
 

________________________________ 
Testemunha 
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APÊNDICE G - Contextualização dos sujeitos 

 
 

Patrícia, 18 anos, vivia com companheiro e seus dois filhos, sobrevivendo com uma renda 

mensal de menos de um salário mínimo, proveniente de auxílio financeiro do governo. Sua 

mãe é quem, muitas vezes, comprava-lhe comida, destinada às crianças. Com sua filha mais 

nova, de 11 meses, amamentou exclusivamente por apenas 12 dias, pois logo iniciou leite 

artificial para a criança dormir mais. Lamentava não ter feijão/ legumes/ verduras todo dia 

para ofertar aos filhos, mas não deixava de ofertar o mingau, que considerava sagrado. 

Daniele tinha 17 anos e morava, junto com companheiro e sua filha de nove meses, na casa 

dos pais. Estava cursando o último ano do ensino médio, e contava com a ajuda da mãe e da 

sogra para cuidar do filho. Ainda amamenta, mas ao final do primeiro mês, já oferecia leite 

artificial e sucos à criança. Afirmava, com orgulho, que a filha já se alimentava de modo 

semelhante à família, mas não ofertava guloseimas, já que o companheiro não permitia. 

Rita, 17 anos, teve uma gravidez não planejada e optou por encerrar o relacionamento com 

o pai da criança e continuar na casa dos pais, onde mora com seu filho. Estabeleceu 

aleitamento materno predominante até o sexto mês, período no qual vislumbrava o início do 

mingau. Após várias tentativas frustradas de ofertar o mingau, decidiu continuar o 

aleitamento materno até os dois anos, já que “o povo diz que é bom”. Estava tendo 

dificuldades em ofertar a alimentação complementar, já que criança recusava a dieta, 

atribuindo a questão ao “olho grande do povo”, alheia ao fato de ofertar dieta monótona e 

peneirada. 

Mônica tinha 19 anos, três filhos vivos e uma história de dois abortos. Morava com seus 

filhos na casa dos pais, em precária situação de vida. Não sabia ler nem escrever. 

Lamentava constantemente não ter ajuda para cuidar dos filhos, já que mãe era idosa e seu 

pai doente mental. Amamentava o filho mais novo, de nove meses, porque não tinha 

condição financeira de comprar leite e “massa”. Ofertava alimentos liquidificados, porque 

era mais fácil. Afirmou que se tivesse condições, daria aos filhos alimentos prontos, 

industrializados, para não precisar ficar na beira do fogo preparando comida. 
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Virgínia tinha 18 anos e vivia com companheiro quando decidiram ter um filho. Com 11 

meses, à época da entrevista, sua filha ainda mamava, sendo que a oferta do leite materno 

deixou de ser exclusiva no segundo mês. Aos três meses iniciou alimentos semi-sólidos e 

não achou difícil a introdução da alimentação complementar. Ofertava alimentos que 

“faziam bem” e, por este motivo, não ofertava guloseimas ou industrializados, à exceção do 

danone, que julgava ser um alimento normal no cardápio de uma criança. 

Luana, 17 anos, vivia com companheiro e filho de oito meses, com uma renda de menos de 

um salário mínimo. Amamentou exclusivamente até o sexto mês, quando começou a ofertar 

a alimentação complementar e o mingau, mesmo mantendo o aleitamento materno. Não 

oferecia legumes e tubérculos com frequência, devido à ausência de geladeira na casa, fato 

que não a impedia de ofertar salsicha no almoço, acompanhando o arroz e o feijão. 

Flávia tinha 14 anos, vivia com companheiro e planejou o nascimento do seu filho. Não 

contava com ajuda de familiares para cuidar do filho de 11 meses. Considerava-se uma boa 

mãe e falava não ser “demente”, como outras mães de sua idade. Ofertou leite artificial em 

torno do segundo mês, para quando chegasse a “época do mingau” ele já estar acostumado. 

Lamenta o filho não ter se acostumado e ainda preferir o leite materno. Aos seis meses 

iniciou os alimentos complementares liquidificados, para criança não se engasgar. À 

exceção da sardinha, já ofereceu ao filho todas as guloseimas e industrializados exibidos 

nas figuras. 

Vanessa, 16 anos, engravidou na primeira relação sexual. Foi morar com o pai do bebê, 

porém relação não durou muito tempo, e voltou a morar, com seu filho, na casa dos pais. 

Desmamou aos 3 meses, quando começou a ofertar mingau e frutas e legumes 

liquidificados. Achava mais fácil oferecer na mamadeira, mas já conseguia oferecer com 

colher. Ofereceu a maioria das guloseimas/supérfluos exibidos nas figuras, mas só para 

distraí-lo ou quando ela própria estava comendo. Não considerava sua alimentação 

saudável. 

Thaísa, 19 anos, vivia com seus dois filhos na casa da mãe, aposentada. Estava acima do 

peso e com problemas de saúde (hipertensão) e reconhecia que sua alimentação era a 

grande vilã, já que abusava no consumo de massas e não consumia frutas e verduras. Ainda 

amamentava sua filha mais nova, de 10 meses e acreditava que a alimentação desta deveria 
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sempre conter leite, porque a criança precisava sentir sempre o gosto do leite nas refeições. 

Achava absurda a oferta de guloseimas a crianças, apesar de já ter ofertado algumas. 

Carina, 17 anos, vivia com o filho na casa de seus pais. Apesar de não viver com o pai do 

bebê, contava com a ajuda dele para cuidar do filho. Desejava ter introduzido mingau desde 

o início, porque o filho era “muito agoniado no peito”, mas não obteve apoio do namorado 

e da família, mantendo aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Referia, com 

amargura, que criança não aceitava mamadeira (mingau). Só conseguiu oferecer 

alimentação complementar ao filho quando o colocou deitado, impedindo, assim, que 

visualizasse ou tocasse a comida. Reconhecia que alguns alimentos não eram saudáveis, 

mas oferecia porque criança chorava quando a via comendo e dava, então, para não magoá-

lo. 
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APÊNDICE H - Perfil de alimentação das crianças 

 

Criança/ 
Idade de 

oferta 

Alimento 

1 
 

12 
dias 

2 
 
1 

mês 

3 
 

10 
dias 

4 
 
1 

mês 

5 
 
2 

meses 

6 
 
6 

meses 

7 
 
6 

meses 

8 
 
3 

meses 

9 
 
6 

meses 

10 
 
6 

meses 

Leite 
integral X   X   X    

Leite 
modificado  X      X   

Mucilon® X      X    

Arrozina®    X       

Chá   X        

Água de 
coco     X      

Refeição de 
sal      X     

Suco         X  

Frutas          X 

Quadro 4. Perfil de alimentação das crianças, segundo primeiro alimento recebido, além do leite 
materno. 
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Criança/ 
Idade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimento 

1 
 

11 
meses 

2 
 
9 

meses 

3 
 
7 

meses 

4 
 
9 

meses 

5 
 

11 
meses 

6 
 
8 

meses 

7 
 

11 
meses 

8 
 

11 
meses 

9 
 

10 
meses 

10 
 
8 

meses 

Achocola-
tado em pó 

integral 

X      X  X  

Biscoito 
recheado X X X   X X X X X 

Café X      X    

Bombons X  X X  X X X  X 

Chocolate X  X   X X X  X 

Queijo p. sui 
sse/Iogurte X X X  X X X X X X 

Dudu/Pico-
lé/Sorvete X  X    X X  X 

Leite acho-
colatado       X  X  

Macarrão 
instantâneo X   X  X X X X X 

Mel X  X    X    

Mortadela/P
resunto      X X    

Salgadinho/ 
Pipoca X   X  X X X X X 

Refresco em 
pó X      X X   

Refrige-
rante X      X X  X 

Enlatados        X   

Quadro 5. Perfil de alimentação das crianças, segundo alimentos já consumidos pelo menos uma vez. 
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Criança/ 
Idade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimento 

1 
 

11 m 

2 
 

9 m 

3 
 

7 m 

4 
 

9 m 

5 
 

11 m 

6 
 

8 m 

7 
 

11 m 

8 
 

11 m 

9 
 

10 m 

10 
 

8 m 

Leite 
materno 

 X X X X X X  X X 

Leite 
modificado 

          

Leite 
integral 

X   X  X X X X X 

Mucilon/Arro
zina/F. láctea X   X  X X X X X 

Arroz/ 
Macarrão 

X X  X X  X X X  

Farinha 
mandioca 

        X  

Tubérculos X   X X  X X X X 

Pão/Bolo/ 
Bolachas 

X X X  X X X X X X 

Legumes X    X  X X X  

Verduras    X X  X  X X 

Frutas  X   X X X X  X 

Feijão X X   X  X X X  

Carne    X   X  X  

Frango X X X     X  X 

Peixe           

Salsicha      X     

Ovos           

Margarina/Ó 
leo/Manteiga

ga 

X   X     X X 

Açúcar X X  X  X   X X 

Tempero 
pó/tablete 

X         X 

Extrato de 
tomate 

X X  X     X  

Quadro 6. Perfil de alimentação das crianças, segundo recordatório de 24 horas. 
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ANEXO A - Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B  - Normas para submissão à Revista Brasileira de Enfermagem 

 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES  

 

ISSN 0032-7167 versão impressa  

ISSN 1984-0446 versão online 

Tipos de Artigos 

 

A Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), recebe submissões de artigos nos idiomas 
Português, Inglês e Espanhol segundo as seguintes seções: 

- Editorial, 
- Pesquisa,  
- Revisão,  
- Ensaio,  
- Reflexão,  
- Relato de Experiência,  
- Atualização,  
- História da Enfermagem,  
- Página do Estudante,  
- Cartas ao Editor. 

 

Preparo dos Manuscritos 

 

A REBEn adota as orientações das Normas de Vancouver. Estas normas estão disponíveis na 
URL: http://www.icmje.org/index.html. 

O arquivo contendo o manuscrito deve ser elaborado no Editor de Textos MS Word com a 
seguinte configuração de página: margens de 2 cm em todos os lados; fonte Arial ou Times, 
tamanho 12 com espaçamento entrelinhas de 1,5 pt. 

a) Página dos Metadados: Deverá conter os seguintes metadados e na seguinte ordem: 1) 
título do artigo (conciso, porém informativo) nos três idiomas (português, inglês e espanhol; 
2) nome do(s) autor(es), indicando em nota de rodapé o(s) título(s) universitário(s), ou 
cargo(s) ocupado(s), nome do Departamento e Instituição aos quais o trabalho deve ser 
atribuído, Cidade, Estado e endereço eletrônico; 3) resumo, abstract, resumen e, 4) 
descritores nos três idiomas. 

Resumos e Descritores: o resumo deverá conter até no máximo 120 palavras, contendo 
objetivo da pesquisa, metodologia adotada, procedimentos de seleção dos sujeitos do estudo, 
principais resultados e as conclusões. Deverão ser destacados os novos e mais importantes 
aspectos do estudo. Abaixo do resumo incluir 3 a 5 descritores segundo o índice dos 
Descritores em Ciências da Saúde - DeCS (http://decs.bvs.br). Todos os artigos deverão 
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incluir resumos em português, inglês e espanhol. Apresentar sequencialmente os três resumos 
nesta página de identificação. 

b) Ilustrações, abreviaturas e símbolos: as tabelas: devem ser numeradas consecutivamente 
com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. O mesmo se aplica aos 
quadros e figuras (fotografias, desenhos, gráficos, etc). Para ilustrações extraídas de outros 
trabalhos, previamente publicados, os autores devem providenciar a respectiva permissão. 
Utilize somente abreviações padronizadas. Evite abreviações no título e no resumo. Os 
termos por extenso aos quais as abreviações correspondem devem preceder sua primeira 
utilização no texto, a menos que sejam unidades de medidas padronizadas. 

c) Notas de Rodapé: deverão ser indicadas em ordem alfabética, iniciadas a cada página e 
restritas ao mínimo indispensável. 

d) Citação de Referências Bibliográficas: numerar as referências de forma consecutiva de 
acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Identificar as 
referências no texto por números arábicos entre parênteses e sobrescritos. Quando tratar-se de 
citação sequencial separe os números por traço (ex: 1-5); quando intercalados, use vírgula 
(ex: 1,5,7). 

d) Exemplos de Listagem das Referências 

Livros como um todo 
Foucault M. Microfísica do poder. 10a. ed. Vol 7. Rio de Janeiro: Graal; 1992. 

Capítulo de livro 
Garcia TR. Diagnósticos de enfermagem: como caminhamos na pesquisa. In: Guedes MVC, 
Araújo TL, organizadores. O uso do diagnóstico na prática da enfermagem. 2a. ed. Brasília: 
ABEn; 1997. p. 70-6. 

Teses, dissertações e monografias 
Galvão CM. Liderança situacional: uma contribuição ao trabalho do enfermeiro-líder no 
contexto hospitalar [tese]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo;1995. 

Trabalhos de congressos e de seminários: anais, livros de resumos 
Barreira IA, Batista SS. Nexos entre a pesquisa em história da enfermagem e o processo de 
cientificação da profissão. ln: Anais do 51o. Congresso Brasileiro de Enfermagem; 1999 out 
2-7; Florianópolis (SC), Brasil. Florianópolis: ABEn; 2000. p. 295-311. 

Artigos de periódicos 
Artigo Padrão 
Rossato VMD, Kirchhof ALC. O trabalho e o alcoolismo: estudo com trabalhadores. Rev 
Bras Enferm 2004;57(3): 344-9. 
 

Com mais de seis autores 
Fernandes JD, Guimarães A, Araújo FA, Reis LS, Gusmão MC, Margareth QB, et al. 
Construção do conhecimento de enfermagem em unidades de tratamento intensivo: 
contribuição de um curso de especialização. Acta Paul Enferm 2004;17(3): 325-32. 
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Instituição como autor 
Center for Disease Control. Protection against viral hepatitis. Recomendations of the 
immunization. Practices Advisory Committee. MMWR 1990;39(RR-21): 1-27. 

Material eletrônico 
Artigo de revista em formato eletrônico 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];(1):[24 screens]. Available from: 
http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm 
 

Matéria publicada em site web 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2002. Rio de Janeiro; 2002. [citado em: 
12 jun 2006]. Disponível em:http://www.ibge.gov.br 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 
Solicita-se aos autores, sempre que possível e quando solicitado, incluir duas ou mais 
referências de publicações da REBEn no manuscrito. 

f) Aspectos Éticos 

Nas pesquisas que envolvem seres humanos os autores deverão deixar claro a aprovação do 
projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa institucional, bem como o processo de obtenção do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes (Resolução no. 196 do 
Conselho Nacional de Saúde de 10 out. 1996). 

Endereço para Submissão 

 

Os manuscritos deverão ser submetidos pelo Sistema de Submissão Online disponível no 
site:http://submission.scielo.br/index.php/reben/login acessando o link Submissão Online. O 
usuário/autor responsável pela submissão deverá cadastar-se previamente no sistema. Toda a 
tramitação das etapas do processo editorial será realizada por meio deste sistema. 

Ao submeter o manuscrito o autor deverá firmar eletronicamente que o artigo não está sendo 
submetido paralelamente a outro periódico. Este procedimento elimina a necessidade do 
envio de cartas de Responsabilidade de Autoria e Transferência de Direitos Autorais. 

Durante as etapas do processo editorial, aos autores poderá ser solicitada uma descrição dos 
papéis de cada autor na elaboração do artigo, lembrando que a participação na coleta de 
dados e na elaboração técnica do artigo não se constitui em autoria. Todos os autores do 
artigo, em caso de publicação, deverão ser assinantes da REBEn. 

 

 
© 2009 Associação Brasileira de Enfermagem 

SGAn - Av. L2 Norte - Quadra 603 - Módulo B. 
70830-030 - Brasília - DF - Brasil  

Tel.: + 55 61 3226-0653 
Fax: + 55 61 3226-4473 

reben@abennacional.org.br 
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ANEXO C – Comprovação de envio de artigo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página inicial > Usuário > Autor > Submissões Ativas 

 

 

Submissões Ativas 

• ATIVO 

  

• ARQUIVO 

  

ID 
MM-DD 
ENVIAR SEC AUTORES TÍTULO STATUS 

  

REBEN-
1301 

09-11 REV Lima, Vasconcelos, 
Javorski 

PRÁTICAS ALIMENTARES NO 
PRIMEIRO ANO DE VIDA 

EM AVALIAÇÃO   

  

1 a 1 de 1 Itens 
 

Iniciar Nova Submissão 

CLIQUE AQUI para iniciar os cinco passos do processo de Submissão. 
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ANEXO D - Normas para submissão ao Jornal de Pediatria 

 

Tipos de artigos publicados 

O Jornal de Pediatria aceita a submissão espontânea de artigos originais, comunicações 
breves, artigos especiais e cartas ao editor. 

Editoriais e comentários, que geralmente referem-se a artigos selecionados, são 
encomendados a autoridades em áreas específicas. O Conselho Editorial também analisa 
propostas de comentários submetidas espontaneamente. 

Artigos originais incluem estudos controlados e randomizados, estudos de testes diagnósticos 
e de triagem e outros estudos descritivos e de intervenção, bem como pesquisa básica com 
animais de laboratório. O texto deve ter no máximo 3.000 palavras, excluindo tabelas e 
referências; o número de referências não deve exceder 30. O número total de tabelas e figuras 
não pode ser maior do que quatro. 

Artigos que relatam ensaios clínicos com intervenção terapêutica (clinical trials) devem ser 
registrados em um dos Registros de Ensaios Clínicos listados pela Organização Mundial da 
Saúde e pelo International Committee of Medical Journal Editors. Na ausência de um registro 
latino-americano, o Jornal de Pediatria sugere que os autores utilizem o 
registro www.clinicaltrials.gov, dos National Institutes of Health (NIH). O número de 
identificação deverá ser apresentado ao final do resumo. 

Comunicações breves são artigos curtos, com um limite de 1.500 palavras, excluindo 
referências e tabelas, que descrevem observações experimentais que não justificam a 
publicação como artigo original. Excepcionalmente, serão considerados nessa categoria 
relatos de casos de pacientes ou situações singulares, doenças raras ou nunca descritas, assim 
como formas inovadoras de diagnóstico ou tratamento. Dependendo do tópico, o texto pode 
ser organizado como um artigo original (ver acima) ou seguir o formato de relato de caso, ou 
seja: iniciar por uma introdução breve que situa o leitor quanto à importância do assunto e 
apresenta os objetivos da apresentação do(s) caso(s); por um relato resumido do caso; e por 
comentários que discutem aspectos relevantes e comparam o relato com outros casos descritos 
na literatura. O número máximo de referências é 15. Não incluir mais de duas figuras ou 
tabelas. O resumo deve ser estruturado conforme o tipo de artigo (ver Diretrizes para a 
Preparação do Original). 

Cartas ao editor devem comentar, discutir ou criticar artigos publicados no Jornal de 
Pediatria. O tamanho máximo é de 1.000 palavras, incluindo no máximo seis referências 
bibliográficas. Sempre que possível, uma resposta dos autores será publicada junto com a 
carta. 

Artigos de revisão – avaliações críticas e ordenadas da literatura em relação a temas de 
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importância clínica, com ênfase em fatores como causas e prevenção de doenças, seu 
diagnóstico, tratamento e prognóstico – são em geral escritos, mediante convite, por 
profissionais de reconhecida experiência. Metanálises se incluem nesta categoria. Autores não 
convidados podem também submeter ao Conselho Editorial uma proposta de artigo de 
revisão, com um roteiro. Se aprovado, o autor pode desenvolver o roteiro e submetê-lo para 
publicação. Artigos de revisão devem limitar-se a 6.000 palavras, excluindo referências e 
tabelas. As referências bibliográficas deverão ser atuais e em número mínimo de 30. 

Artigos especiais são textos não classificáveis nas categorias acima, que o Conselho Editorial 
julgue de especial relevância. Sua revisão admite critérios próprios, não havendo limite de 
tamanho ou exigências prévias quanto à bibliografia. 

 

Instruções para envio de material para publicação 

Os manuscritos devem ser enviados preferencialmente através do site de submissão de 
artigos http:// www.jpededitorial.com.br 

O autor responsável pela correspondência deve efetuar seu cadastro antes de submeter seu 
artigo. Excepcionalmente, aceitaremos a submissão de artigos via e-mail. 

 

Diretrizes para a Preparação do Original 

Orientações gerais 

O original – incluindo tabelas, ilustrações e referências bibliográficas – deve estar em 
conformidade com os “Requisitos Uniformes para Originais Submetidos a Revistas 
Biomédicas”, publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas1,2 (ver a 
última atualização, de fevereiro de 2006, disponível em 
http://www.jped.com.br/port/normas/normas_07.asp). 

Cada seção deve ser iniciada em nova página, na seguinte ordem: página de rosto, resumo em 
português, resumo em inglês, texto, agradecimentos, referências bibliográficas, tabelas (cada 
tabela completa, com título e notas de rodapé, em página separada), figuras (cada figura 
completa, com título e notas de rodapé em página separada) e legendas das figuras. 

A seguir, as principais orientações sobre cada seção: 

Página de rosto 
A página de rosto deve conter todas as seguintes informações: 
a) título do artigo, conciso e informativo, evitando termos supérfluos e abreviaturas; evitar 
também a indicação do local e da cidade onde o estudo foi realizado, exceto quando isso for 
essencial para a compreensão das conclusões; 
b) título abreviado (para constar na capa e topo das páginas), com máximo de 50 caracteres, 
contando os espaços; 
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c) nome de cada um dos autores (o primeiro nome e o último sobrenome devem 
obrigatoriamente ser informados por extenso; todos os demais nomes aparecem como 
iniciais); 
d) titulação mais importante de cada autor; 
e) endereço eletrônico de cada autor; 
f) informar se cada um dos autores possui currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq; 
g) a contribuição específica de cada autor para o estudo; 
h) declaração de conflito de interesse (escrever “nada a declarar” ou a revelação clara de 
quaisquer interesses econômicos ou de outra natureza que poderiam causar constrangimento 
se conhecidos depois da publicação do artigo); 
i) definição de instituição ou serviço oficial ao qual o trabalho está vinculado para fins de 
registro no banco de dados do Index Medicus/MEDLINE; 
j)  nome, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico do autor responsável pela 
correspondência; 
k) nome, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico do autor responsável pelos contatos 
pré-publicação; 
l) fonte financiadora ou fornecedora de equipamento e materiais, quando for o caso; 
m) contagem total das palavras do texto, excluindo o resumo, agradecimentos, referências 
bibliográficas, tabelas e legendas das figuras; 
n) contagem total das palavras do resumo; 
o) número de tabelas e figuras. 
 
Resumo 
O resumo deve ter no máximo 250 palavras ou 1.400 caracteres, evitando o uso de 
abreviaturas. O resumo das comunicações breves deve ter no máximo 150 palavras. Todas as 
informações que aparecem no resumo devem aparecer também no artigo. O resumo deve ser 
estruturado3, conforme descrito a seguir: 
 
Resumo de artigo original 
Objetivo:  informar por que o estudo foi iniciado e quais foram as hipóteses iniciais, se houve 
alguma. Definir precisamente qual foi o objetivo principal e informar somente os objetivos 
secundários mais relevantes. 
Métodos: informar sobre o delineamento do estudo (definir, se pertinente, se o estudo é 
randomizado, cego, prospectivo, etc.), o contexto ou local (definir, se pertinente, o nível de 
atendimento, se primário, secundário ou terciário, clínica privada, institucional, etc.), os 
pacientes ou participantes (definir critérios de seleção, número de casos no início e fim do 
estudo, etc.), as intervenções (descrever as características essenciais, incluindo métodos e 
duração) e os critérios de mensuração do desfecho. 
Resultados: informar os principais dados, intervalos de confiança e significância estatística. 
Conclusões: apresentar apenas aquelas apoiadas pelos dados do estudo e que contemplem os 
objetivos, bem como sua aplicação prática, dando ênfase igual a achados positivos e negativos 
que tenham méritos científicos similares. 
 
Abaixo do resumo, fornecer de três a seis descritores, que são palavras-chave ou expressões-
chave que auxiliarão a inclusão adequada do resumo nos bancos de dados bibliográficos. 
Empregar descritores integrantes da lista de “Descritores em Ciências da Saúde”4, elaborada 
pela BIREME e disponível nas bibliotecas médicas ou na Internet (http://decs.bvs.br). Se 
não houver descritores adequados na referida lista, usar termos novos. 
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Abreviaturas 
Devem ser evitadas, pois prejudicam a leitura confortável do texto. Quando usadas, devem ser 
definidas ao serem mencionadas pela primeira vez. Jamais devem aparecer no título e nos 
resumos. 
 
Texto 
O texto dos artigos originais deve conter as seguintes seções, cada uma com seu respectivo 
subtítulo: 
a) Introdução: sucinta, citando apenas referências estritamente pertinentes para mostrar a 
importância do tema e justificar o trabalho. Ao final da introdução, os objetivos do estudo 
devem ser claramente descritos. 
b) Métodos: descrever a população estudada, a amostra e os critérios de seleção; definir 
claramente as variáveis e detalhar a análise estatística; incluir referências padronizadas sobre 
os métodos estatísticos e informação de eventuais programas de computação. Procedimentos, 
produtos e equipamentos utilizados devem ser descritos com detalhes suficientes para permitir 
a reprodução do estudo. É obrigatória a inclusão de declaração de que todos os procedimentos 
tenham sido aprovados pelo comitê de ética em pesquisa da instituição a que se vinculam os 
autores ou, na falta deste, por um outro comitê de ética em pesquisa indicado pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. 
c)  Resultados: devem ser apresentados de maneira clara, objetiva e em seqüência lógica. As 
informações contidas em tabelas ou figuras não devem ser repetidas no texto. Usar gráficos 
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méritos científicos similares. Incluir recomendações, quando pertinentes.
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