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RESUMO 

 
SANTELLE, O. Nutrir-se ou comer: diálogos e dilemas no cotidiano de clientes e 

de nutricionistas em restaurantes de refeição por peso. [Tese de Doutorado em 

Saúde Pública] São Paulo. Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012. 

 

A alimentação é uma necessidade biológica e um fenômeno social. Estudos recentes 

registram aumento no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

relacionadas à alimentação. No Brasil, pesquisas tem identificado que a alimentação 

fora do domicílio tem contribuído para o aumento do sobrepeso e da obesidade O 

restaurante de refeição por peso tornou-se um ambiente rotineiro de refeições para 

muitos trabalhadores e apresenta-se como um espaço promissor para ações de promoção 

da saúde. OBJETIVO: Identificar representações sociais sobre fatores que influenciam 

as escolhas alimentares de clientes de restaurantes de refeição por peso e apreender a 

percepção de nutricionistas sobre possibilidades de desenvolvimento de ações de 

educação nutricional nesses locais. MÉTODO: Estudo transversal, qualitativo, tendo 

como referencial teórico as representações sociais na ótica da psicologia social de 

Moscovici. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a primeira ocorreu em dois 

restaurantes comerciais no município de São Paulo com a participação de 60 sujeitos, 

adultos de ambos os gêneros, e na segunda foram entrevistadas duas nutricionistas que 

atuam na área de alimentação coletiva. Os dados foram coletados após a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Utilizou-se 

entrevista gravada, seguindo roteiro semiestruturado para: investigar os condicionantes 

das escolhas alimentares de clientes em restaurantes de refeições por peso, identificar as 

representações sociais sobre a relação alimentação, saúde e doença, identificar 

conhecimento sobre alimentação saudável e apreender a percepção dos sujeitos sobre a 

necessidade de mudanças na sua rotina de alimentação visando a promoção de sua 

saúde. Para a análise dos dados utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, 

com o apoio do software Qualiquantsoft. Os resultados foram discutidos em um 

encontro com nutricionistas que atuam no ramo de restaurantes de refeição por peso, 

para se pensar estratégias de promoção da saúde nesses locais. RESULTADOS: Foram 

identificadas seis categorias para fatores que determinam as escolhas da refeição em 

restaurantes de refeição por peso. Sobre a escolha entre o sabor e a saúde (43%) da 

amostra pensa na saúde quando escolhe a refeição, (30%) tentam equilibrar a saúde e o 

sabor e (27%) se decidem pelo sabor. O conhecimento sobre escolhas saudáveis foi 

representado pelas seguintes Ideias Centrais (IC): saladas, alimentos com pouca gordura 

e frutas (36%); equilíbrio entre os grupos alimentares e um prato colorido (33%); 

comida simples e alimentos crus (19%). Também foram identificadas as representações 

de que as escolhas saudáveis incluem alimentos naturais; que depende da necessidade 

do organismo. Quanto à percepção do sujeito sobre a necessidade de mudança na sua 

rotina alimentar foram identificadas 12 Ideias Centrais, que representam categorias de 

análise. Apresentamos as cinco categorias que apresentaram maior frequência de 

contribuições: Não vê necessidade de mudança porque já cuida da dieta (24%); Mudaria 

várias coisas (23%); Comeria menos carne e frituras (15%); Comeria menos doces 

(13%); Comeria menos pão e massas à noite (11,6%). As nutricionistas que atuam em 

restaurantes de refeição de autosserviço não se surpreenderam com o fato dos clientes 

conhecerem as bases da alimentação saudável. Quanto às razões dos sujeitos não 

utilizarem essa informação no seu cotidiano as nutricionistas entendem que o preparo da 

comida exige tempo e que eles não gostam de cozinhar. As profissionais acreditam que 



os clientes fazem associação da alimentação com a saúde ou doença, mas que não se 

importam com essa questão no momento de servir-se. Referem que é contraditório atuar 

em ações de educação em saúde porque os restaurantes têm metas para vendas, e que 

estas iniciativas poderão ser possíveis se houver projetos aprovados em parceria com os 

responsáveis da empresa. As nutricionistas apresentaram como ações alternativas: atuar 

na produção das preparações reduzindo sal e gordura; desenvolver um projeto em 

parceria com o pessoal do setor financeiro; adaptar receitas reduzindo a densidade 

calórica e fazendo testes de aceitabilidade com os clientes. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A maioria dos sujeitos valorizou o aspecto visual e estético relacionados à 

apresentação dos alimentos no balcão de autosserviço, sua aparência e qualidade como 

fatores decisivos para suas escolhas alimentares. A variedade na oferta de alimentos, o 

tempo reduzido de espera para tomar sua refeição, o preço e a fome influenciam a 

qualidade e a quantidade de alimento a ser consumido. De uma forma geral, os sujeitos 

que almoçam em restaurantes de refeição por peso convivem com o dilema de decidir-

se entre o sabor e a saúde e que o nutricionista convive com o conflito entre as metas de 

venda e a promoção da saúde de sua clientela. As representações sociais demonstram 

que essa clientela conhece conceitos básicos da alimentação saudável. Os sujeitos 

reconhecem a necessidade de melhorar sua alimentação para promover sua saúde, 

contudo referem dificuldades para alterar sua rotina. Apontam causas sociais como 

morar sozinho, não saber cozinhar, não ter tempo para essas tarefas e também falta de 

motivação para essas mudanças.  Frente à urgência do enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis no Brasil, recomenda-se que o tema educação nutricional 

para escolhas saudáveis em restaurantes de autosserviço seja explorado em outras 

pesquisas.  

  

 

Descritores: Alimentação coletiva; Consumo alimentar; Doenças crônicas não 

transmissíveis; Promoção da saúde; Educação nutricional; Educação em saúde.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
SANTELLE, O. Nourish or eat: dialogues and dilemmas in the everyday of 

customers and nutritionists in meal by weight restaurant  

 

 

The feeding is a biological necessity and a social phenomenon. Recent studies register 

increase in the development non–transmissible chronic diseases related to the feeding.  

In Brazil, research has identified that out-of-home feeding has contributed for the 

increase of the overweight and the obesity. The meal by weight restaurant became a 

routine environment of meals for many workers and is presented as a promising space 

for action of health promotion. OBJECTIVE: Identify social, cultural and symbolic 

questions that support the alimentary choices of customers who frequent meal by weight 

restaurant, aiming to contribute with subsidies to instrument the educative interventions 

in the area of the feeding. Identify nutritionist´s perceptions about possibilities of health 

promotion actions in meal by weight restaurant. METHOD: Transversal study, 

qualitative, supported for the theory of the social representations and for the theory of 

the social determination of the health-illness process. The research was developed in 

two commercial restaurants in the city of São Paulo with the participation of 60 adult 

subjects of both genders, and two nutritionists who acts in the area of collective feeding. 

The data were collected after approval of the Committee of Ethics in Research of the 

Faculty of Public Health of the University of São Paulo and after signature of Term of 

Free and Clarified Assent. Recorded interview was used, following semi-structured 

script to investigate the conditions of the alimentary choices of subjects who frequents 

meal by weight restaurant, to explore the social representations on the feeding- health-

illness relation, to identify knowledge about healthful feeding and to know the 

perception of the subject on the necessity of changes in your feeding routine to promote 

his health. For data analysis was used the technique of Discourse of the Collective 

Subject, with the support of Qualiquantsoft software. The results were discussed in a 

meeting with nutritionists who acts in the meal by weight restaurant, to think health 

promotion strategies in these places. RESULTS: Six categories were identified for 

factors that determine the choices of meals in meal by weight restaurant. About the 

decision between the taste and health, (43%) of the sample thinks in health when picks 

the meal, (30%) try to balance the health and taste and (27%) is decided by the taste. 

The knowledge about healthy choices was represented by the following Central Ideas 

(IC): salads, foods with low fat and fruits (36%); balance between the alimentary groups 

and a colorful plate (33%); simple food and raw foods (19%). Also it was identified 

representations that healthy choices include natural foods; and that depends on the need 

of the organism. Regarding the perception of the subject about need for change in your 

alimentary routine, were identified 12 IC that represents analysis categories. We show  

the five categories that presented higher frequency of contributions: Sees no need to 

change because already takes care of the diet (24%); Would change many things (23%); 

Would eat less meat and fried foods (15%);  Would eat less candies (13%); Would eat 

less bread and pasta at night (11.6%). The nutritionists who acts in auto service 

restaurants were not surprised at the fact of the customers know the bases of the healthy 

feeding. Referring to the question of them do not use this information in their everyday, 

the nutritionists understand that cooking demands time and they do not like to cook. 

They believe that the customers make association of the feeding with the health or 



disease, but that they do not care with this in the time of serving themselves. Regarding 

the nutritionist´s acting in heath education actions, two IC were identified:  it´s 

contradictory to nutritionist to act it in the health education because it has sales goals; it 

is possible if partnership with the responsible of the company exists. The nutritionists 

presented three alternatives of action to promote the health of the customers: To act in 

meals production reducing salt and fat; to develop a project together with the financial 

department staff; to adapt recipes reducing the caloric density and making acceptability 

tests with the customers. CONCLUSION: That despite the inconvenient of offering of 

alimentary item with high caloric density, this service appears as a possibility for 

individuals to have access to a varied diet and regular offering of vegetables and 

products from more traditional Brazilian cuisine.  In general, the subjects that lunch in 

meal by weight restaurants coexist with the dilemma of deciding between taste and 

health, and the nutritionist coexist with the conflict between the goals of sales and the 

promotion of the health of its clientele. The subjects of common sense demonstrate 

knowledge of basic concepts of healthy feeding and identify points for improvement in 

your feeding routine to promote their health, but report difficulties to change their 

feeding routine. The justifications show social causes like living alone, not to know to 

cook, do not have time for these tasks and also lack of motivation for these changes. 

Considering the urgency of confronting the non–transmissible chronic diseases in 

Brazil, it is recommended that the theme of nutrition education and healthy choices for 

autonomy in self-service restaurants to be explored in other studies. 

 
 

Keywords: Collective feeding; Alimentary consumption; Non–transmissible 

chronic diseases, Health promotion; Health education.  
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1INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 
 

Contextualiza-se a nutrição como uma necessidade biológica e a alimentação 

como um fato social. Considera-se a questão do desenvolvimento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em decorrência de modificações no 

comportamento alimentar das populações residentes nos grandes centros urbanos 

brasileiros como uma preocupação de pesquisadores da área da saúde e da gestão em 

saúde pública. São apresentados os conceitos da política de promoção da saúde e 

educação em saúde no campo da nutrição. Foram incluídos dois tipos de sujeitos: 

consumidores de refeição por peso e nutricionistas que atuam nesses locais.   

Investiga-se o conhecimento e as percepções sobre alimentação saudável entre 

sujeitos do senso comum, bem como se questiona a necessidade de mudanças na sua 

rotina de alimentação para benefício de sua saúde. Identificam-se representações 

sociais de nutricionistas sobre os limites e possibilidades de ações de educação 

nutricional nesses locais. São discutidos aspectos positivos e negativos do restaurante 

de refeição de autosserviço e identificados aspectos subjetivos que envolvem a rotina 

alimentar de sujeitos que almoçam em dois restaurantes da zona sul do município de 

São Paulo. A questão da educação em saúde perpassa o trabalho como tema 

transversal. 
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1.2 ALIMENTAÇÃO: UM FENÔMENO SOCIAL  

 

    O ato de comer é um processo voluntário e consciente, considerado um 

fenômeno de dimensão social porque envolve significados subjetivos e é 

influenciado por fatores culturais, econômicos e psicológicos. BATISTA FILHO 

(1999), admite que a forma de acesso ao alimento é nitidamente demarcada pela 

característica de inserção de uma classe social ao processo de produção, pois 

geralmente, o elenco de alimentos que cada indivíduo consome para atender às suas 

necessidades biológicas de nutrição, resulta da oferta dos alimentos nativos de uma 

dada região geográfica e que compõem a cultura alimentar local. Portanto, através da 

alimentação é possível reconhecer traços culturais dos indivíduos. É de BRILLAT-

SAVARIN a afirmativa: “Dize-me o que comes e te direi quem és”. (1999). 

  GARCIA (1993) comenta que, na intersecção entre a natureza e a cultura, o 

comer não satisfaz apenas as necessidades biológicas, mas preenche também funções 

simbólicas e sociais. A autora considera ainda, a impossibilidade de desvincular o 

aspecto nutricional do significado de comer, tanto no âmbito individual como no 

social, já que as raízes dos hábitos alimentares são desenvolvidas na família e no seio 

de uma cultura, existindo na dimensão do comer uma inter-relação de valores 

associados ao ser biológico, psíquico e social.  

 Valente comenta que o comer e o beber inauguram o primeiro ato histórico 

do ser humano, o de sobreviver, portanto, ao comer, as pessoas não apenas atendem 

as suas necessidades nutricionais, mas também se constroem e se potencializam 
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como seres humanos em suas dimensões orgânicas, intelectuais, psicológicas e 

espirituais (VALENTE, 2002).  

Cabe aqui considerar, que a primeira aprendizagem social da criança está 

intimamente ligada à alimentação, pois seu comportamento alimentar é submetido a 

condicionantes fisiológicos, cujo atendimento, depende do condicionante social 

representado pelo contato com a mãe. Após o desmame, “o pequeno homem” é 

ensinado a amar o alimento que é bom na sua cultura. Assim, a comida desejada e 

apreciada, é aquela definida através do convívio familiar e social, o que nos leva a 

crer que, ao comer, o homem interioriza valores da sua cultura e exterioriza 

comportamentos definidos pelo meio social onde cresceu. Assim, a comida não é 

apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo de alimentar-

se. E o estilo de comer define tanto o que é ingerido, como o sujeito que o ingere  

(MACIEL, 2005; GARCIA, 1997; POULAIN e PROENÇA 2003;  DA MATTA 

1986:56).  

Estudioso dos aspectos simbólicos do ato de comer, o sociólogo francês Jean-

Pierre Poulain afirma que a alimentação humana está condicionada por fatores 

fisiológicos e ecológicos, pois a dieta dos indivíduos depende do lugar onde eles 

vivem e, na atualidade, de aspectos econômicos e tecnológicos. Esses condicionantes 

biológicos e ambientais, de acordo com ele, também permitem uma zona de 

liberdade, onde o homem pode fazer suas escolhas sem imposições. Essa região seria 

o espaço social alimentar (POULAIN, 2004). 

Na ótica de QUEIROZ (1988), o apetite do homem civilizado é mais de 

ordem psíquica e visa mais à satisfação do prazer de comer, do que a satisfação de 

suas necessidades de nutrição.  
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 Rossana Proença, em entrevista concedida a Shirley Campos, comenta que 

quando os indivíduos escolhem os alimentos valorizando o valor simbólico do 

alimento, não levam em conta as qualidades nutritivas da refeição. 

Conseqüentemente, especialistas dizem que o homem acaba trocando pratos 

saudáveis por refeições de baixo valor nutricional. Por outro lado, Proença pontua 

que, os nutricionistas que planejam as dietas de seus clientes levando em conta a 

simbologia dos alimentos, aumentam suas chances de elaborar dietas mais adequadas 

a cada indivíduo particularmente e de ter uma visão mais abrangente das mensagens 

alimentares a serem encaminhadas a grupos sociais
1
.  

 BARATA (2005) compartilha o pensamento de que o desenvolvimento de 

estudos com abordagens culturais, típicas das ciências sociais em saúde, em sua 

vertente antropológica, aumentam as possibilidades de compreender o universo 

cultural das pessoas e de promover a eficácia das intervenções em saúde. 

      

1.3 NUTRIÇÃO: PROCESSO DE DIMENSÃO BIOLÓGICA 

A alimentação em sua dimensão biológica relaciona-se à nutrição do corpo, 

fornecimento de energia e nutrientes. Essa dimensão está intimamente ligada à 

sobrevivência do homem, sendo que o estado de saúde ou de doença dos indivíduos 

pode decorrer da qualidade e da quantidade de alimentos ingeridos em cada fase da 

vida. Registros históricos mostram que o saber mais consciente da relação entre os 

alimentos e a saúde foi influenciado, definitivamente, a partir de Hipócrates, que 

recomendava o alimento como remédio na prevenção e cura de doenças (DE 

ANGELIS, 1999).  

                                                 
1
 (Shirley Campos - File:///F:/Mae/Nutrologia-alimentos-Nutriçao) - acesso 02/jan/2009. 
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As características qualitativas da dieta estão relacionadas diretamente o 

estado de saúde dos indivíduos, em particular no que se refere a doenças crônicas da 

idade adulta (MONTEIRO et al, 2000).  

 

1.4 A ALIMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA E AS DOENÇAS CRÕNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS 

 

As práticas alimentares contemporâneas tem sido objeto de preocupação das 

ciências da saúde no Brasil, desde que estudos relacionados ao consumo alimentar de 

populações residentes em regiões metropolitanas, desenvolvidos no final do século 

XX, localizaram mudanças na composição e adequação nutricional da alimentação 

dessas populações e identificaram aumento no desenvolvimento de DCNT 

relacionadas à alimentação. Identificou-se redução no consumo de cereais, feijões, 

legumes e frutas e aumento no consumo de gorduras, refrigerantes e açúcar. 

(MONTEIRO & CONDE, 1999; MONDINI & MONTEIRO, 1994; MONTEIRO e 

col, 2000).  

O desenvolvimento de DCNT tem comprometido a qualidade de vida de 

adultos e idosos, sendo que o enfrentamento desse problema apresenta-se como um 

desafio para as autoridades sanitárias (VITOLO, 2008).  

Dados do Ministério da Saúde informam que atualmente 30% das causas de 

mortalidade da população idosa brasileira são ocasionadas por DCNT entre elas as 

enfermidades cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidade e câncer (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2002).  
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Pesquisas revelam a associação entre a ingestão de gorduras saturadas e 

níveis plasmáticos elevados de colesterol com o risco de doença coronariana. O 

desenvolvimento câncer de mama, próstata, cólon-reto tem sido associados com o 

elevado consumo total de gordura e de gordura de origem animal. A boa notícia é 

que dietas com hortaliças e frutas cítricas protegem os indivíduos de cânceres de 

pulmão, boca, faringe, esôfago, estômago e intestino grosso (WORLD CANCER 

RESEARCH FUND, 1997).  

Estudos da WHO (1998) documentam que a obesidade por sua vez induz a 

uma série de doenças crônicas entre elas as doenças cardiovasculares, disfunções 

biliares, diabetes mellitus tipo II, problemas no aparelho locomotor. 

Geralmente as DCNT relacionadas à alimentação (obesidade, dislipidemias, 

diabetes mellitus tipo II, a hipertensão arterial e alguns tipos de câncer) têm fatores 

de risco comuns, demandam por assistência continuada de serviços e envolvem 

maiores gastos de assistência hospitalar, na razão direta do envelhecimento dos 

indivíduos e da população (ACHUTTI & AZAMBUJA, 2004).  

Nas últimas décadas registra-se considerável avanço no conhecimento sobre o 

papel da nutrição adequada na prevenção de várias doenças e distúrbios metabólicos, 

porém em contrapartida, o Brasil convive com uma complexidade de problemas 

alimentares advindos da transição nutricional. A desnutrição pela carência absoluta 

de alimentos deixou de ser um problema de saúde pública, mas permanecem os 

problemas de anemias carenciais, constata-se o crescimento do número de obesos e o 

aumento de casos de DCNT relacionadas à alimentação. Diante dos desafios que este 

quadro representa para os profissionais da saúde, a proposta da promoção da saúde 

sugere um caminho promissor para o campo da alimentação e nutrição (CARDOSO, 
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2006; KAC & VELÁSQUEZ-MELENDEZ, 2003; ESCODA, 2002; FERREIRA & 

MAGALHÃES, 2007).  

   

1.5 A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO AMPLIADA 

 

A vida em sociedade sofreu alterações significativas em decorrência das 

mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que ocorreram no mundo no 

século XX. O processo de transformação da sociedade modificou o modo de vida das 

pessoas e transformou a saúde. Informações contidas na Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) dão conta que a saúde é resultado dos modos de 

organização da produção, do trabalho e da vida em sociedade e que o modelo 

biomédico não consegue modificar os condicionantes nem os determinantes desse 

processo, e sua atuação restringe-se ao tratamento de sintomas e da doença 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA nº 687, 2006).  

A promoção da saúde surge em um momento chave da reforma sanitária 

brasileira e propõe que as intervenções em saúde contemplem os problemas e as 

necessidades de saúde de modo que a atenção do cuidado incida sobre as condições 

de vida e favoreçam a ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e das 

coletividades no território onde eles vivem e trabalham (BRASIL. PNPS, 2006).  

Na perspectiva da promoção da saúde, os programas de saúde devem 

extrapolar a prestação de serviços clínico-assistenciais e incidir nas condições de 

vida da população, propondo ações que envolvam a educação, o saneamento básico, 

a habitação, a renda, o trabalho, a alimentação, o meio ambiente, o acesso a bens e 
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serviços essenciais, o lazer, entre outros determinantes de saúde (SÍCOLI & 

NASCIMENTO 2003).  

Entende-se assim, que a promoção da saúde favorece a superação dos limites 

do modelo biomédico hegemônico, dos modelos de intervenção em saúde pública e 

aponta para o redirecionamento das políticas e programas de saúde no país 

(FERREIRA & MAGALHÃES, 2007). 

O Ministério da Saúde tem implementado medidas de controle 

epidemiológico, a exemplo da Organização da Vigilância de DCNT, com o objetivo 

de conhecer a distribuição, a magnitude e a tendência dessas enfermidades, seus 

agravos e fatores de risco, para utilização desses dados em ações de intervenção para 

promoção da saúde das populações. A proposta da promoção da saúde, recomendada 

pela Organização Mundial de Saúde, pretende uma concepção de cuidado que não 

restrinja a saúde à ausência de doença, mas propõe que sejam adotadas estratégias, 

definidas em políticas públicas, com capacidade de atuar sobre os determinantes da 

saúde das populações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; SÍCOLI & 

NASCIMENTO 2003).  

Tradicionalmente, gestores e estudiosos da saúde pública responsabilizavam 

os sujeitos e as comunidades pelas mudanças ocorridas no processo de saúde-

adoecimento ao longo da vida. Modernamente, contudo, os gestores da saúde no 

Brasil reconhecem que os modos como os sujeitos e coletividades criam 

possibilidades para satisfazer suas necessidades, pertencem à ordem coletiva, uma 

vez que seu processo de construção ocorre no contexto da própria vida 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO, 2006).  
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Para LEFÉVRE & LEFÉVRE (2004), a distinção entre a Saúde Pública 

tradicional e a perspectiva da Promoção da Saúde está associada aos pressupostos 

relativos à doença, decorrentes de cada uma destas perspectivas. A Saúde Pública 

tradicional entende que a doença faz parte da vida e concebe a mesma como uma 

fatalidade natural, e para combatê-la pode contar com recursos da Ciência e 

Tecnologia, diagnosticando e produzindo remédios. Para esses autores, a Promoção 

da Saúde representa o novo, porque pretende encontrar um novo equilíbrio na relação 

do homem com seu semelhante e na díade homem-natureza, procurando não apenas 

afastar a ameaça que a doença representa, mas para entender a origem dessa ameaça 

e eliminá-la para sempre. Nesse sentido os indivíduos e as coletividades precisam ser 

tratados das doenças que os acometem, mas também devem prevenir-se das doenças, 

mas que, além disso, faz-se necessário que as ações incentivem a autonomia dos 

indivíduos no cuidado da sua própria saúde.  

A Carta de Otawa (WHO, 1986) define promoção de saúde como “o processo 

de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”.   

Preocupados em conter o avanço das DCNT na população, gestores da saúde 

pública tem proposto algumas estratégias para possibilitar a redução desses agravos à 

saúde na população. Um exemplo é a inclusão, na Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS), de uma agenda/pacto social, com diferentes setores da sociedade, 

para definir compromissos e responsabilidades sociais, com o objetivo de favorecer e 

garantir hábitos alimentares mais saudáveis para a população. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO, 2006).  
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Recentemente o Ministério da Saúde (MS) elaborou um plano de ações 

estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 

para o período de 2011-2022. Esta iniciativa contou com a colaboração de 

instituições de ensino e pesquisa, diversos ministérios do governo brasileiro, 

membros de Organizações Não Governamentais (ONG) da área de saúde, entidades 

médicas, associações de portadores de doenças crônicas. O objetivo do plano é 

preparar o Brasil para enfrentar e deter, nos próximos dez anos, as DCNT, entre elas: 

acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas. O Sistema Único de Saúde (SUS) recebeu a incumbência de 

consolidar as ações estratégicas propostas pelo plano nos diversos níveis de gestão 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2011). 

Ainda em referência ao Plano de ações para o enfrentamento de DCNT, as 

diretrizes e ações estão voltadas a agir sobre os fatores de riscos comuns a essas 

enfermidades e que podem ser modificados, tais como: a utilização do tabaco, o 

consumo de bebidas alcoólicas, a inatividade física, alimentação não saudável e 

obesidade. 

Dentre as diversas ações no campo da alimentação saudável que estão sendo 

priorizadas pela PNPS encontram-se: estratégias de incentivo ao aleitamento 

materno, a elaboração do Guia alimentar para a população brasileira, as exigências 

na rotulagem de alimentos, acordos com a indústria de alimentos para a eliminação 

das gorduras trans e para a redução de sal nos alimentos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2011).  
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1.6 COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CAMPO DA NUTRIÇAO       

 

Para BUSS (2000), a concretização da PNPS deve articular diferentes setores 

e atores sociais, através de diferentes estratégias, e dentre estas, articular saberes 

técnicos e populares, capacitar indivíduos, buscar parcerias entre o setor público e o 

privado, para reforço à ação comunitária e à educação popular. Nesta perspectiva, os 

indivíduos e as comunidades devem ter oportunidade de conhecer e controlar os 

fatores determinantes da sua saúde.  

A PNPS recomenda, nas diretrizes III e VI, ações participativas dos sujeitos 

como ponto fundamental para resultados positivos de promoção da saúde, incluindo 

o empoderamento individual e comunitário, e a recomendação para a utilização de 

metodologias participativas, considerando o saber popular e tradicional 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO, 2006).  

Para SAWAYA (2006) a eficácia das políticas públicas depende de um 

desenho fundamentado no conhecimento da realidade concreta do público ao qual ela 

se destina. Para essa pesquisadora, a proposta de intervenção deverá ser 

compartilhada “com a pessoa” e não apenas “feita para a pessoa”. As circunstâncias 

do cotidiano dos indivíduos deverão ser conhecidas e as tentativas de resposta às 

necessidades já construídas pela pessoa e sua comunidade deverão ser valorizadas.  

Pensar em intervenções educativas na área de alimentação e nutrição 

pressupõe a participação ativa entre o nutricionista e sua clientela. PESSOA (1993) 

entende que parte importante do fracasso da educação em saúde como instrumento 

para o controle de doenças e de outras intervenções em saúde pública, que dependem 

da participação ativa dos indivíduos, deve-se ao desconhecimento dos seus 
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proponentes, a respeito do universo social e cultural e dos valores simbólicos 

compartilhados pelos sujeitos a quem são endereçadas as mensagens educativas em 

saúde. No entendimento do autor, todo o formalismo científico utilizado por 

profissionais, “proprietários” da saúde, no encaminhamento de condutas e tratamento 

para doenças, desconhece que os sujeitos ultrapassam os limites dos esquemas 

orgânicos, químicos e fisiológicos.  

Em uma reflexão crítica sobre a educação em saúde, CONVERSONI (2004) 

comenta que os termos educação em saúde, educação comunitária, participação 

popular, educação participativa vem cada vez mais ocupando lugar nas discussões 

entre os profissionais de saúde pública, como uma das diretrizes para a concretização 

da proposta de atenção ampliada no SUS. A autora comenta que apesar de já terem 

surgido propostas interessantes de educação em saúde, como: a Estratégia da Saúde 

Família, o Programa de controle de endemias, o Programa de aleitamento, o que se 

constata na realidade é que geralmente essas propostas educativas ficam no âmbito 

das intenções, sem que haja um investimento concreto para que as mesmas sejam 

colocadas em prática. Segundo ela, o que se observa, na maioria das vezes, é que 

quando essas ações acontecem, elas carecem de um referencial teórico que embase o 

processo de ensino aprendizagem. Comenta que as ações desenvolvidas de modo 

intuitivo, baseadas no bom senso sem a preocupação de ter espaços para crítica dos 

sujeitos envolvidos, se caracterizam por uma indefinição de processos e propósitos.  

A educação em saúde deve ser organizada por um conjunto estruturado de 

práticas pedagógicas articuladas com as práticas de saúde, com definição de 

estratégias que serão adotadas para que o programa de saúde seja compartilhado com 
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os sujeitos a quem elas se destinam, lembrando que os métodos tradicionais de 

ensino não dão conta de atender as ações participativas (CONVERSONI, 2004). 

No livro Pedagogia da Autonomia, o educador Paulo Freire faz uma 

observação de que o educador deve ser um bom escutador. Essa abertura para ouvir a 

fala do outro, oportuniza o diálogo e possibilita entender o ponto de vista do outro, 

tornando a relação pedagógica mais eficaz, prazerosa, humana e transformadora 

(FREIRE, 2011).  

As trocas entre saberes técnicos e saberes do senso comum permitem a 

construção de um saber compartilhado sobre o processo saúde-doença. O modelo 

dialógico tem sido associado a mudanças duradouras de hábitos e comportamentos 

para a saúde, já que essas mudanças não são impostas pela autoridade do 

profissional, mas decorrem da construção de novos sentidos e significados 

individuais e coletivos sobre o processo saúde/doença (ALVES, 2005). 

A adoção de estilos saudáveis de alimentação não depende apenas de políticas 

públicas que garantam a livre circulação de alimentos saudáveis. São vários fatores 

que se somam ao estilo de alimentação adotada pelas pessoas na atualidade. As 

escolhas alimentares têm sido justificadas por meio de variáveis relacionadas aos 

alimentos e ao próprio indivíduo considerando-se determinantes biológicos 

relacionados ao ciclo de vida e saúde, determinantes socioculturais, antropológicos, 

econômicos e psicológicos. Destaca-se a importância do cruzamento de olhares 

interdisciplinares para aprofundar o conhecimento sobre o consumo alimentar 

humano (JOMORI; PROENÇA & CALVO, 2008).  

Há que se considerar ainda que as relações de comunicação em saúde entre 

profissionais de saúde e a população tem sido dificultada, já que os profissionais 
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pensam a saúde a partir do seu domínio técnico, e a população fala e atua a partir da 

sua cultura, do seu cotidiano (LEFÉVRE & LEFÉVRE 2004 p.54). 

ARAÚJO (2003) comenta que os conteúdos da educação e comunicação em 

saúde deverão ser compatíveis com as reais necessidades dos grupos sociais. 

Deverão contemplar o diálogo entre os dois níveis de conhecimento: a Tecnociência 

e o Senso Comum. 

A alimentação no cotidiano de trabalhadores das grandes cidades deixou de 

ser restrita ao lócus “doméstico”. A busca por melhores condições de sobrevivência 

trouxe uma grande concentração de pessoas para os grandes centros urbanos e os 

indivíduos precisam reorganizar a sua rotina alimentar segundo as condições de 

tempo, dinheiro e local disponível próximo ao trabalho para fazer suas refeições. Por 

outro lado, o alto índice de urbanização apresenta-se como oportunidade para o setor 

produtivo e o comércio de alimentos capitalizarem soluções e apresentarem 

alternativas adaptadas à realidade desse público, contribuindo para as novas 

tendências no consumo de alimentos (GÓES, 2004; GARCIA, 2003). 

 

1.7 O SURGIMENTO DOS RESTAURANTES DE REFEIÇÃO POR PESO EM 

SÃO PAULO  

 

Em meados da década de 80 chega a São Paulo o restaurante de refeição por 

peso, quando eram pouquíssimas as opções para quem precisava almoçar fora de 

casa. Essa opção de serviço de alimentação passou a permitir ao consumidor escolher 

entre várias opções como saladas, carnes e massas, pagando apenas pela quantidade 

consumida. O mundo moderno e suas exigências proporcionou que essa alternativa 
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de refeição se espalhasse rapidamente por todo o Brasil. Segundo o Centro de 

Produções Técnicas, com sede em Viçosa, MG, essa é uma tendência que veio para 

ficar, pois as facilidades de encontrar comida pronta, variada, nutritiva e bem feita é 

o que todas as pessoas que trabalham distante do seu domicílio precisam
2
.  

 

1.8 RESTAURANTE DE REFEIÇÃO POR PESO: RESTAURAR 

FORÇAS OU INCENTIVAR O CONSUMO? 

 

 O dicionário Aurélio apresenta duas origens da palavra restaurante. Uma de 

origem francesa e outra proveniente do latim. Do francês refere-se ao nome de uma 

sopa que era vendida em uma butique de comida em Paris nos idos de 1765. Do latim 

a palavra pode significar restaurador ou restaurativo (FERREIRA, 1986).   

 Reportando-nos à história, Jean-Robert Pitte (PITTE, In, MONTANARI & 

FLANDRIN, 1998), relata que a designação da palavra restaurante está associada a 

um caldo que restaurava as forças debilitadas de mercadores e artesãos que viajavam 

a negócios e ficavam dias longe de suas casas. O relato histórico menciona um 

senhor chamado Boulanger que por volta do ano 1765 abriu uma lojinha de comida 

em Paris, nas proximidades do Louvre, e começou a vender um caldo chamado 

“restaurat”, feito à base de carne adicionado de diversas raízes, cebolas, ervas, que 

eram servidos com pão torrado ou cevada. Para atrair clientes, Boulanger inscreveu 

na fachada da sua loja uma propaganda lembrando uma mensagem bíblica: “Venite 

ad me omnes qui stomacho laboratis et ego vos restaurabo” 
3
. 

                                                 
2
 (Disponível em: [http://www.cpt.com.br/artigos/restaurante-self-service-oferece-rapidez-qualidade-

mundo-moderno] acesso 28dez2011). 
3
 Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 

sobrecarregados, e Eu vos aliviarei” (Bíblia Sagrada, Versão Almeida Revista e Atualizada, 1999). 
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Boulanger passa a servir outras iguarias além do caldo restaurador, e nos anos 

que precedem a Revolução Francesa, multiplicam-se os “restaurateurs” que servem 

em porções pratos requintados. As iguarias disponíveis eram apresentadas em uma 

folha com uma moldura e no final da refeição apresentava-se uma nota para o cliente 

pagar. Diz o registro histórico que desde 1786, as pessoas começaram ir ao 

restaurante para comemorar algum fato agradável, quebrando a rotina do cotidiano 

(PITTE, In, MONTANARI & FLANDRIN, 1998).  

Hoje os tempos mudaram e os restaurantes se tornaram parte do cotidiano 

para muitos trabalhadores dos grandes centros urbanos. De acordo com a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) de 2002-2003, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), dentro da verba que as famílias destinam para sua 

alimentação, aproximadamente 24% são gastos com refeições fora do domicílio, 

sendo que a região sudeste registra a população com maior gasto mensal com 

alimentação fora de casa. O fato de a região sudeste condensar o maior gasto com 

refeições fora do domicílio é facilmente explicado pela presença de áreas 

metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro, centros de grande circulação da 

economia brasileira e consequentemente locais que apresentam oportunidades de 

emprego para brasileiros que migram de várias regiões geográficas para esses centros 

(IBGE, 2004).  

BEZERRA & SICHIERI (2009) utilizaram os dados da POF 2002-2003 para 

desenvolver uma pesquisa envolvendo uma amostra composta por 56.178 sujeitos 

(26.225 homens e 29.953 mulheres), com idade entre 25 e 65 anos, residentes em 

domicílios situados em áreas urbanas nas diversas regiões do Brasil, e analisaram a 

associação entre o consumo de alimentos fora de casa com o desenvolvimento do 
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sobrepeso e/ou obesidade. Os resultados mostraram que entre os homens que comem 

fora de casa a prevalência do sobrepeso foi de 38.5% e 11,9% para a obesidade. 

Entre as mulheres esses valores foram de 24,6% para sobrepeso e 12,5% para 

obesidade. Quando se analisou os valores com alimentação consumidas fora do 

domicílio os gastos com refeições completas foram em média quase três vezes maiores 

do que os gastos com o consumo de lanches rápidos. 

  Estudo realizado em Campinas, SP, com uma amostra de 250 sujeitos 

identificou a frequência do consumo de refeições fora domicílio e seus resultados 

registraram uma parcela de 35,2% dos sujeitos que almoçam frequentemente (1-3 x 

semana) ou muito frequentemente (4-7 x semana) em restaurante a quilo e “self 

service”. As autoras concluem que esses locais se configuram em um campo propício 

para intervenções educativas em alimentação, sugerindo a apresentação de 

programas de informações nutricionais sobre o cardápio oferecido (SANCHES E 

SALAY, 2011). Esta proposta vai ao encontro do conceito de promoção de saúde que 

sugere a capacitação dos indivíduos e da comunidade para identificar os fatores e 

condições determinantes da saúde para que eles tenham autonomia para decidir o que 

lhes pareça mais conveniente em termos de escolhas, neste caso particularmente na 

área da alimentação.  

Trabalho desenvolvido por Santos et al apresenta os restaurantes por peso 

como uma alternativa saudável de alimentação fora do domicílio pela razoável 

diversidade de preparações, possibilitando escolhas de alimentos saudáveis nas 

refeições realizadas fora de casa. (SANTOS; PROENÇA; FIATES & CALVO, 

2011). 

Um aspecto negativo dos restaurantes de refeição por peso é o incentivo ao 
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consumo de alimentos altamente calóricos, pois geralmente, a montagem do balcão 

de refeições e a disposição dos alimentos nos restaurantes de refeição por peso 

influenciam intencionalmente as escolhas, já que o interesse do fornecedor está 

direcionado ao aumento da lucratividade, pela venda de alimentos mais "pesados" e, 

por conseguinte com maior densidade energética (ABREU& TORRES, 2003).  

A alimentação fora do domicílio não deve ser considerada totalmente 

prejudicial à saúde, mas o consumo de calorias deve ser moderado por meio de 

escolhas alimentares saudáveis (BEZERRA, 2009). 

  

1.9 JUSTIFICATIVA 

 

 
Considerando o exposto, verifica-se que o aumento da obesidade em todo o 

mundo está em parte associado ao aumento do consumo de alimentos preparados 

fora de casa. No Brasil especificamente, pesquisas tem identificado que a 

alimentação fora do domicílio tem contribuído para o aumento do sobrepeso e da 

obesidade (WHO, 2003; MENDONÇA & ANJOS, 2004; BEZERRA & SICHIERI, 

2009).  

O restaurante de refeição por peso configura-se como um ambiente rotineiro 

de refeições para muitos trabalhadores nos grandes centros urbanos, no entanto ao 

fazermos uma busca bibliográfica de publicações com abordagens qualitativas, não 

localizamos estudos com questões de respostas livres onde os sujeitos se expressam 

livremente sobre os fatores que influenciam suas escolhas alimentares nesses locais e 

sobre assuntos relacionados à sua percepção sobre alimentação e saúde e ou 

alimentação e doença.  Considerando minha experiência como nutricionista e minha 
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afinidade por estudos qualitativos com utilização da técnica do DSC para análise dos 

dados, pensamos este estudo para buscar respostas para uma série de perguntas: O 

cliente que utiliza o restaurante de refeição por peso conhece a relação alimentação e 

saúde e/ou doença? Essa população conhece as bases de uma dieta saudável? Na hora 

escolher sua refeição o cliente se decide pela nutrição ou pela comida? O sujeito que 

almoça fora do domicílio identifica necessidade de mudança na sua rotina alimentar 

para promover sua saúde? Quais os limites e as possibilidades para o restaurante de 

refeição por peso se tornar um lócus de promoção da saúde? O nutricionista que atua 

nos restaurantes comerciais se reconhece como uma agente da promoção da saúde? 

Qual a concepção de educação deveria orientar as intervenções de educação em 

saúde em restaurantes de refeição por peso ou de “self-service”?  

Entendemos que conhecer as representações sobre os fatores envolvidos no 

consumo alimentar dos indivíduos que vivem e trabalham nos grandes centros 

urbanos poderão ajudar na definição de estratégias educativas em nutrição para 

motivar escolhas alimentares mais saudáveis e promover a saúde dessa população. 
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2 OBJETIVOS 
 

GERAL 

Identificar representações sociais sobre fatores que influenciam as escolhas 

alimentares de clientes de restaurantes de refeição por peso, e apreender a percepção 

de nutricionistas sobre possibilidades de desenvolvimento de ações de educação 

nutricional nesses locais.  

 

ESPECÍFICOS 

 

Investigar condicionantes das escolhas alimentares no cotidiano de usuários de 

restaurantes de refeições por peso, no horário do almoço.  

 

Conhecer as representações sociais sobre a relação alimentação, saúde e doença. 

 

Identificar o conhecimento dos sujeitos sobre alimentação saudável.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Estudo transversal, qualitativo, descritivo (GIL, 2010). O referencial teórico 

apoiou-se na Teoria das Representações Sociais sob a ótica da psicologia social, 

(MOSCOVICI 1976, 2003; SPINK 1993; JODELET 2001).  

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA E UNIVERSO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a primeira ocorreu em dois 

restaurantes de refeição por peso no município de São Paulo com a participação de 

60 sujeitos, adultos de ambos os gêneros, e na segunda foram entrevistadas duas 

nutricionistas que atuam na área de alimentação coletiva. O Restaurante 01 está 

localizado no campus da cidade universitária da Universidade de São Paulo, e o 

Restaurante 02 localiza-se na região que compreende o distrito da sub prefeitura do 

Campo Limpo, zona sul da capital. A entrevista com as nutricionistas foi 

desenvolvida em sala da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.  

 

3.3 COLETA DE DADOS  

Materiais e métodos 

Utilizou-se a técnica de entrevista gravada, fazendo uso de um roteiro 

semiestruturado, com quatro perguntas elaboradas visando alcançar os objetivos da 
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pesquisa (TRIVINOS 1995). (ANEXO 2). O roteiro foi testado previamente com 

uma amostra de cinco indivíduos, para identificação de sua eficácia em apreender os 

objetivos esperados junto aos entrevistados.   

   Com relação a sequência de perguntas do roteiro, a pesquisadora optou por 

iniciar a entrevista com uma pergunta relacionada a um assunto de domínio do senso 

comum com o objetivo de aproximar o entrevistado da temática a ser trabalhada: 

fatores que influenciam as escolhas alimentares nos restaurantes de refeição por 

peso. Partiu-se do pressuposto que a abordagem da pergunta relacionando a questão 

às escolhas de “outros sujeitos” deixaria o entrevistado mais a vontade para emitir a 

sua opinião sobre as escolhas “dos outros” e também das suas próprias escolhas. As 

perguntas dois e três foram elaboradas para se identificar a percepção do sujeito 

sobre a relação alimentação e saúde, identificar conhecimento sobre alimentação 

saudável e a quarta pergunta investigou a percepção do sujeito sobre a sua rotina 

diária de alimentação, se ele julgava haver necessidade de alguma mudança na sua  

alimentação habitual em benefício da sua saúde.  

 

A estratégia  

O contato com administradores dos locais e o convite para os sujeitos 

 

Visando facilitar a ação de futuras pesquisas, descreve-se o passo a passo o 

contato com os administradores dos restaurantes e com os sujeitos da pesquisa. Para 

obtenção da anuência do gestor da unidade de alimentação, a pesquisadora 

apresentou um resumo do projeto com a descrição dos devidos objetivos e 

justificativas. Obtida a permissão para o desenvolvimento da pesquisa no local, 
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foram feitos arranjos com a nutricionista do restaurante quanto ao local (uma mesa) 

para a realização das entrevistas. Para abordar o sujeito da pesquisa, utilizou-se um 

pequeno impresso, distribuído na fila de espera, convidando o sujeito para 

disponibilizar 10 minutos, após o seu almoço, para uma entrevista sobre o tema 

alimentação fora do domicílio. Para garantir que o convidado não se esquecesse do 

compromisso ao final do almoço, optou-se por oferecer um pequeno brinde (um 

chocolate), colado a um cartão que indicava a localização da mesa da pesquisadora.  

 

A entrevista nos restaurantes 

 

            Para facilitar a interação entrevistador-entrevistado utilizou-se de uma 

estratégia para desviar a atenção do sujeito com relação ao gravador para registro de 

voz e chamar o foco de atenção para a pergunta em questão. Foram elaborados 

pequenos cartões para cada pergunta para apresentar ao sujeito na hora da entrevista 

e concentrar o foco de atenção para a questão em discussão. O primeiro cartão 

solicitava que o sujeito dissesse seu nome, idade e atividade profissional (dados que 

facilitaram a identificação das falas no momento da transcrição dos dados). Os 

demais cartões apresentavam as perguntas propriamente ditas. À cada questão 

dirigida ao sujeito a pesquisadora colocava estrategicamente o cartão com a pergunta 

à frente do gravador de forma a fixar a atenção do entrevistado para a pergunta 

escrita na ficha. A estratégia mostrou-se eficaz e deixou o entrevistado à vontade 

para discorrer sobre o assunto em questão. 

A entrevista com as nutricionistas  
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A proposta inicial era trabalhar com um grupo focal com nutricionistas que 

atuam na área de alimentação coletiva em restaurantes que oferecem refeição por 

peso, para discutir os resultados parciais da pesquisa e se pensar estratégias de 

promoção da saúde por meio de intervenções educativas em nutrição para a clientela 

desses restaurantes. Por questões que limitaram a presença de um número adequado 

de nutricionistas para a realização do grupo focal e explicitadas no capítulo 

Limitações do Estudo, optou-se pela realização de uma entrevista coletiva com duas 

nutricionistas que compareceram para o encontro. O desenvolvimento da técnica 

contou com a participação de uma moderadora e uma relatora, convidadas pela 

pesquisadora para essa atividade.    

A moderadora fez uma breve apresentação dos dados da primeira fase da 

pesquisa, apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o mesmo foi 

assinado pelas nutricionistas.   

Os temas que nortearam a entrevista estavam relacionados à questão do 

conhecimento dos clientes de restaurantes sobre alimentação saudável, o 

conhecimento sobre a relação alimentação e saúde e a prática do consumo alimentar 

que eles apresentam. Discutiu-se a respeito da o papel da nutricionista no restaurante 

como educador em saúde e investigou-se a percepção dos nutricionistas sobre 

possibilidades do desenvolvimento de ações educativas na área de alimentação para 

promoção da saúde dos clientes dos restaurantes de refeição por peso ou nos 

restaurantes “self-service”.  

Os dados dessa dinâmica também foram analisados pela técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo.  
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As entrevistas foram transcritas de forma literal e em seguida as respostas de 

todos os sujeitos foram agrupadas por questões. Os dados foram transportados para o 

Software Qualiquantsoft
4
 e analisados pela Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), (LEFÉVRE & LEVÉFRE 2003).  

A técnica do DSC prevê um trabalho analítico dos depoimentos onde são 

identificadas três figuras metodológicas: As expressões chave (ECH), a idéia central 

(IC) e o Discurso do sujeito coletivo (DSC).  As ECH são trechos dos depoimentos 

que respondem de fato às perguntas. A IC é identificada pelo pesquisador e descreve 

de forma sintética e mais fidedigna possível o sentido de um depoimento ou de um 

conjunto de depoimentos. O DSC é formado a partir da soma qualitativa das ECHs 

que apresentam a mesma IC.  

 

3.5 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Foram atendidas as recomendações do Ministério da Saúde, Conselho 

Nacional de Saúde, Resolução n° 196 de 10/10/96, que regulamenta pesquisas 

envolvendo seres humanos. Este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo por meio do 

protocolo nº 2259 e foi aprovado pelo Ofício COEP/269/11. Foi obtida a anuência 

dos administradores dos restaurantes, para a realização da pesquisa nos locais. Os 

                                                 
4
 Programa Qualiquantsoft - Lefévre & Lefevre 2004 disponível em: [http://www.spi-net.com.br]. 

http://www.spi-net.com.br/


36 

 

 

frequentadores dos respectivos serviços receberam um convite para participação na 

pesquisa e todos que concordaram em participar assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS 1 e 3).  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

    Os sujeitos foram identificados quanto ao gênero, faixa etária e 

escolaridade, conforme apresentação no Quadro 01 a seguir: 

 

Quadro 01- Caracterização dos sujeitos dos restaurantes  

LOCAL GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

 H M 18-24 25-40 41+ M S PG 

 

Restaurante 1 

 

7 18 7 7 11 - 16 9 

Restaurante 2 

 

12 23 5 17 13 13 17 5 

TOTAIS 

 

19 41 12 24 24 13 33 14 

 

Foram entrevistados 19 homens e 41 mulheres, com idade entre 18 a 50 anos. 

Em ambos os restaurantes observa-se maior frequência da participação dos sujeitos 

das faixas etárias 25-40 e 41 anos e mais, e coincidentemente a participação de 24 

sujeitos nessa faixa etária em cada restaurante. Constata-se elevado grau de 

escolaridade entre os sujeitos do restaurante 1, por tratar-se de um restaurante 

localizado na cidade universitária, com uma clientela composta na sua maioria por 

docentes pesquisadores e estudantes universitários. Em relação ao gênero, observa-se 

que a participação das mulheres foi expressivamente maior nos dois restaurantes, 

fato explicado pela maior disposição das mesmas em aceitar o convite para participar 

de uma pesquisa sobre alimentação fora do lar, já que essa temática parece ter mais 

afinidade com o universo feminino. Por outro lado, a presença das mulheres nos 
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restaurantes na hora do almoço confirma a tendência cada vez maior da ausência da 

figura feminina no ambiente domiciliar nesse horário, em consequência da sua maior 

participação no mercado de trabalho e nas universidades na atualidade.  

O mercado de trabalho brasileiro registra o crescimento da participação 

feminina, sendo que a maior parte das novas vagas de trabalho é preenchida por 

mulheres. Quando o assunto é a escolaridade, as mulheres tem se preocupado mais 

que os homens com relação à educação formal. Dados da Fundação SEADE 

informam que em 1994, 35% das mulheres contavam com o ensino médio completo, 

e que ao final daquela década esse percentual subiu para 43% (PROBST e RAMOS, 

2011). 

 

Quadro 02 - Caracterização das nutricionistas participantes 

  

A entrevista com as nutricionistas oportunizou o encontro de duas 

profissionais em estágios diferentes na atuação profissional. Uma nutricionista 

recém-formada e atuando no mercado há apenas um ano e outra  com uma maior 

bagagem de experiência no setor de alimentação coletiva. Ambas apreciaram 

positivamente a participação na pesquisa e a oportunidade de compartilhamento de 

experiências.  

FAIXA 

ETÁRIA 

ESCOLARIDADE TEMPO DE ATUAÇÃO 

NA ÁREA 

25-40  S PG  SUJ A SUJ B  

 

02  Suj A    Suj B  01 ano 12anos  
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4.2 DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO DOS CLIENTES DOS 

RESTAURANTES  

 

À guisa de introdução à discussão dos resultados qualitativos é importante 

informar ao leitor, que a técnica do DSC permite incluir a contribuição de um mesmo 

sujeito em mais de uma IC, pois ao expressar-se durante a entrevista, ele pode 

manifestar mais de uma idéia a respeito do tema que está sendo questionado, 

portanto sua opinião poderá aparecer em mais de uma categoria. Sendo assim, 

geralmente a somatória das contribuições de um gráfico totalizará um número maior 

que a quantidade de sujeitos entrevistados.  

Os resultados foram organizados em quadros para apresentação dos dados 

qualitativos e em gráficos para apresentação dos dados quantitativos relacionados à 

frequência dos sujeitos que manifestaram em suas falas aquelas Ideias Centrais.  

 

Pergunta 01 - Em sua opinião, quais os fatores que as pessoas consideram ao 

escolher os alimentos nos restaurantes de refeição por peso?  

  

A análise dessa questão identificou os seguintes condicionantes das escolhas 

alimentares de frequentadores de restaurantes de refeição por peso:  

Fatores relacionados ao alimento: A aparência e qualidade dos alimentos, o 

gosto pessoal, a variedade, a higiene e limpeza, o preço e a fome, a preocupação com 

a estética. 
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Fatores relacionados à escolha do serviço: a praticidade, a presença de 

alimentos naturais e saudáveis.  

Foram identificadas nove Ideias Centrais e nove Discursos do Sujeito 

Coletivo apresentados no Quadro 03. A primeira coluna apresenta as categorias que 

definem as escolhas dos alimentos e a segunda coluna apresenta os DSC produzidos 

em cada categoria.  

 

 

Quadro 03. IC e DSC produzidos na questão 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideia Central A:  

 

A aparência e 

qualidade dos 

alimentos 

DSC: 

Ah, eu acho que é a aparência né: o visual determina 

bastante e eu sou muito pelo visual. O que tiver com uma cara 

boa eu pego. Quando você olha, se o negócio está muito 

bagunçado já não atrai muito, você não tem vontade de colocar 

no prato. Então eu olho para isso, a apresentação do prato, se 

está fresquinho, se a aparência está bonita. Porque geralmente 

eu gosto de comida fresca, gosto muito de comer salada, mas se 

você vê que a salada está com aquela aparência queimada, já 

não dá para pegar: a salada não pode estar murcha. Então eu 

acho que primeiramente a gente come com os olhos: a 

apresentação dos pratos é o principal fator, o aspecto e o 

capricho com que é montado o balcão, se os alimentos parecem 

frescos, se a aparência é boa. Se tiver bonito e se for ao gosto 

do cliente ele pega, mas se não tiver tão bonito ele não pega. 

Então o que está mais bonito é o que conta, a apresentação, a 

aparência mesmo. 
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IC: B  

 

O gosto pessoal 

define as 

escolhas 

 

 

DSC: 

Isso é uma questão de gosto pessoal, eu normalmente 

escolho o que eu gosto. Apesar de algumas pessoas saberem a 

importância da alimentação, nem todos tem consciência de dieta 

saudável. Então eu acho ainda que o gosto pessoal conta muito 

né, pois no meu caso, eu considero o que eu gosto mais de 

comer, o que eu estou acostumado a comer. Eu não sigo muito a 

linha do saudável não, adoro fritura. Eu procuro muito menos 

pelas coisas que são saudáveis, mas procuro aquilo que eu 

gosto. Eu não penso que as pessoas, de fato, escolham os seus 

alimentos com base naquilo que eles significam para a saúde 

delas, pois em geral, as pessoas escolhem primeiro o que elas 

gostam de comer.  

Daí, eu acho que seja o gosto de cada um mesmo né, é 

você comer aquilo que gosta. Depende também dos costumes 

alimentares tradicionais que as pessoas têm, depende do desejo 

daquele dia, pois às vezes você está querendo comer uma coisa 

mais diferente. Eu vou ao restaurante e vejo se tem aquilo que 

eu gostaria de comer naquele dia por exemplo. O preço para 

mim não importa, importa eu comer o que no momento eu estou 

com vontade, aí eu valorizo pelo meu gosto.  

Então é por aí, para mim, o gosto pessoal de cada um é a 

primeira coisa, você vai mesmo pelo que você gosta. Quer dizer, 

a minha escolha é essa, eu pego coisas que eu acho gostosas, 

aquilo que eu gosto de comer mesmo.  

 

 

IC: C  

 

 

A variedade de 

alimentos  

 

 

DSC 

 Eu acho que é a questão da variedade de alimentos que 

está sendo apresentada né. Quando se trata do restaurante acho 

que a pessoa vai acabar preferindo as coisas que ela não come 

na casa dela, aquilo que ela tem dificuldade para fazer em casa 

ela come no restaurante, eu acho que tem um pouco disso. Bom, 

eu sempre escolho assim, porque em casa às vezes você não 

consegue ter tanta variedade.  

Geralmente, eu gosto de ter opções para poder escolher 

várias coisas. Eu gosto de vir no restaurante por peso porque eu 

tenho mais opções de saladas. Eu prefiro bastante diversificação 

na salada, para mim isso é imprescindível, principalmente no 

calor né.  

 

 

IC: D 

  

A higiene e a 

limpeza 

DSC 

Bem, a limpeza, é óbvio. Na minha opinião, o primeiro 

fator é a higiene e a limpeza dos alimentos. Ah, também o 

balcão e o aspecto do pessoal que trabalha em torno dele, isso é 

importante.  
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IC: E 

 

 

A linha saudável  

 

DSC: 

Eu vou falar de mim. Para mim pesa muito o fato da 

comida ser leve, colorida e pouco gordurosa. Eu valorizo uma 

refeição equilibrada, principalmente em nutrientes como 

proteína e ferro, então eu tenho que pegar sempre as verduras 

mais escuras e por isso que o quilo é bom.  Eu procuro escolher 

coisas leves, coisas saudáveis e que não engordem. Eu pego 

legumes, arroz integral, quando não tem arroz integral eu 

substituo por soja e pego um bifinho, uma coisa grelhada. 

 

 

IC: F  

 

O tempo e a 

praticidade 

 

 

DSC  

 Eu acho que é a rapidez e o que dá tempo de comer. 

Então é a comodidade de ter o que elas querem comer, é a 

facilidade da comida estar pronta, porque aqui tem que ser uma 

coisa rápida. Você pega a quantidade que você quer, pesou e 

pagou. Então é a praticidade com certeza.  

 

 

IC: G 

 

O preço  

 

 

DSC  

 As pessoas buscam aquilo que vai saciar a fome, mas 

que não vai pesar tanto, na minha opinião é claro. Então o 

preço é importante e também você comer aquilo que gosta com 

economia.   

  

 

 

IC: I 

 

A fome 

 

DSC  

Bem, acho que primeiramente a fome delas e depois um 

determinado valor a ser gasto.  

 

 

IC: J 

  

A estética 

 

 

DSC  

Penso que se a pessoa não estiver satisfeita com o peso 

dela, ela vai querer se controlar na hora de se servir.  
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Legenda 

A – A aparência e qualidade 

dos alimentos 

B – O gosto pessoal 

C – A variedade de alimentos 

D – A higiene e a limpeza 

E – A linha saudável 

F – O tempo e a praticidade 

G – O preço 

I – A fome 

J - A estética 

Gráfico 01 - Porcentagem de sujeitos relacionados às categorias da pergunta 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideia Central  A - A aparência e qualidade dos alimentos  

 

A aparência e qualidade dos alimentos são aspectos decisivos para a escolha 

dos alimentos segundo a maior frequência de contribuições para essa IC (40%), 

confirmando a informação científica sobre a importância dos órgãos do sentido na 

definição do consumo alimentar. A visão registra o aspecto ou aparência dos 

alimentos e permite a primeira avaliação do sujeito que está montando o seu prato 
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por meio da observação da integridade do alimento, sua forma e sua cor. Evangelista 

(2001) comenta que tanto nas refeições do dia-a-dia como nas ocasiões festivas, o 

aspecto atrativo do alimento representa um simpático expediente para despertar o 

interesse das pessoas para o seu consumo.   

O aspecto sensorial da alimentação faz parte dos quesitos para um 

atendimento adequado à alimentação coletiva. Proença alerta aos nutricionistas que 

atuam em áreas de produção de refeições, sobre a necessidade de tornar as 

preparações atraentes aliando os conhecimentos científicos da nutrição com técnicas 

da arte culinária, na busca de uma melhor qualidade nutricional e sensorial dos 

alimentos (PROENÇA et al, 2008). 

 

 

Ideia Central B – O gosto pessoal define as escolhas 

  

Esta IC concentrou 35% de frequência nas representações sobre 

determinantes das escolhas alimentares em restaurantes. 

Estudiosos da antropologia têm observado as mudanças ocorridas na 

alimentação desde os primeiros séculos quando a preocupação era comer para 

sobreviver, para os dias atuais, onde o homem tende a fazer opções e definir suas 

escolhas com base em preferências pessoais, e concluem que quando não há urgência 

em satisfazer a fome os significados simbólicos dos alimentos são valorizados 

(BERRINI 1995). 

MONTANARI (2008) menciona que enquanto no campo das ciências 

naturais o valor do alimento está relacionado ao seu valor nutricional, composição 
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química, segurança microbiológica, no campo das ciências sociais a comida 

representa a expressão cultural de um grupo, concordando com a expressão do 

sujeito coletivo, de que a escolha dos alimentos nos restaurantes de refeição por peso 

depende também dos costumes alimentares tradicionais que as pessoas têm e do 

desejo de comer alguma coisa naquele dia. 

 

Ideia Central C - A variedade de alimentos  

 

Em ordem decrescente, a questão da variedade de alimentos como um 

facilitador na escolha da refeição aparece em terceiro lugar na frequência das falas 

dos sujeitos (25%).   Na falta de tempo para o preparo da alimentação as pessoas 

tendem a comer no restaurante as coisas que tem dificuldade para fazer em casa. 

SANCHES & SALAY (2011) pesquisaram a temática da alimentação fora do 

domicílio e confirmam os dados deste DSC, de que os consumidores buscam nos 

restaurantes diversas opções de alimentos, variedade de itens no cardápio e 

flexibilidade nas refeições.  

Estudo avaliando os aspectos positivos e negativos do crescimento do número 

de restaurantes “self-service” apresenta como fatores positivos: a variedade de 

opções e rapidez no atendimento e como fatores negativos a falta de segurança dos 

alimentos em decorrência do longo tempo de exposição a temperaturas inadequadas e 

a desinformação do público quanto às escolhas saudáveis, o que pode gerar 

insegurança nutricional para essa clientela (LIMA e OLIVEIRA, 2005).  

 

Ideia Central E – A linha saudável – 21% 
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A representação social sobre a linha saudável na alimentação aparece em 

quarto lugar no compartilhamento dessa ideia com 21% de participação dos sujeitos. 

Na representação coletiva, os atributos de uma refeição equilibrada estão 

relacionados a uma comida leve, colorida e pouco gordurosa.  

Pesquisa em bases de dados selecionando registros a partir de 1999 para 

identificar as palavras-chave: escolha alimentar, comportamento alimentar e 

alimentação nas línguas inglesa e portuguesa identificaram apenas um estudo 

brasileiro do ano 2000, no qual o valor nutricional dos alimentos aparece como 

categoria de análise para avaliação de refeições fora do domicílio (JOMORI, 

PROENÇA e CALVO, 2008).  

 

Ideia Central F – O tempo e a praticidade – 11,67% 

 

O interesse pela praticidade de encontrar o alimento pronto para ser servido 

denota a preocupação com a otimização do tempo disponível para o almoço de 

trabalhadores de grandes cidades. O “corre-corre” afeta a estrutura da alimentação 

desses sujeitos e provoca uma reorganização nas suas práticas alimentares. Já nos 

idos de 1997, GARCIA concluiu em sua pesquisa entre comensais do centro da 

cidade de São Paulo, que as pressões exercidas pelo meio urbano delineiam novas 

práticas de alimentação e que, apesar da resistência desses sujeitos, acabam sendo 

incorporadas ao seu cotidiano. 

  

Ideia Central D – A higiene e a limpeza – 10% 
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A preocupação do sujeito coletivo é legítima, pois a exposição dos alimentos 

no balcão por longos períodos torna a temperatura dos alimentos inadequada, sem 

contar que a manipulação dos utensílios de servir também predispõe à contaminação 

do alimento, já que os comensais utilizam os pegadores nem sempre os devolvem 

nos lugares reservados para os mesmos, depositando-os sobre os alimentos após o 

seu uso. 

Estudo para avaliar a temperatura e a qualidade sanitária de alimentos 

servidos nos balcões de distribuição de 16 restaurantes self-service no município de 

Taubaté, SP, identificou que 87,5% dos alimentos estavam em temperaturas 

inadequadas. Foram encontradas bactérias aeróbias mesófilas em contagem acima 

dos níveis tolerados em 11% das amostras e encontrados coliformes em 43,7% das 

amostras com temperatura até 45ºC e coliformes em maior concentração (76%) nos 

alimentos com temperatura até 35ºC.  A saúde dos clientes desses restaurantes está 

exposta a riscos pela presença de micro-organismos indicadores de qualidade 

inadequada dos alimentos. (ALVES & UENO, 2010). 

Vale mencionar novamente na discussão dessa questão, o estudo referido na 

IC: E (Linha saudável), pois o mesmo está adequado para a discussão do DSC da   

IC:  D. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no município do Rio de Janeiro com 

uma amostra de 300 sujeitos que almoçam em um centro comercial e os locais de 

refeição incluíram os restaurantes por peso, à la carte, lanchonetes e barraca de rua. 

Foi utilizado um questionário estruturado para investigar os fatores que definem as 

escolhas da alimentação fora de casa, com indicadores para: aparência, paladar, 

variedade, hábito, valor nutricional, preço, saúde e qualidade. Os dados foram 
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avaliados em uma escala que variava entre “muitíssimo importante” até “nenhuma 

importância”.  Os fatores citados com maior pontuação foram: a qualidade da 

refeição, paladar, a saúde e a variedade dos alimentos (CASTELO BRANCO, 2000).   

VEDOVATO (2010) utilizou a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo para 

analisar atitudes de consumidores acerca da inocuidade de alimentos sob a 

perspectiva da responsabilidade compartilhada entre o sujeito que serve e o sujeito 

que consome alimentos em unidades de alimentação e nutrição. A pesquisadora 

encontrou que o consumidor se vê como responsável na questão de avaliar e 

comunicar riscos à saúde quando algum alimento apresentar dúvidas quanto à sua 

integridade sanitária. O sujeito coletivo declara que o papel do consumidor é prestar 

atenção nos alimentos que vai comer: se estão saudáveis ou não. O sujeito coletivo 

refere que no caso do restaurante, o consumidor deve verificar o manuseio e a 

condição de limpeza do local e sempre que perceber que alguma coisa não está bem 

ele deve falar com a nutricionista do local. 

 

Ideias Centrais G e I – O preço e a fome 

 

A frequência somada dessas duas categorias representam 10% das opiniões 

dos entrevistados. A categoria preço aparece registrada em uma pesquisa de 

CONNORS et al (2001), citado por (JOMORI, PROENÇA e CALVO, 2008). No 

referido estudo os principais valores relativos ao alimento foram: a saúde, o sabor, o 

custo.  

 

Ideia Central J – A estética é um fator determinante da escolha alimentar 
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Apesar da pequena frequência nas falas dos entrevistados, esta é uma 

representação social importante, pois a estética corporal tem sido valorizada na 

atualidade. Esse dado é compreendido quando se observa que a obesidade e o 

excesso de peso são altamente estigmatizados e associados com atributos como 

“preguiça” e “falta de vontade”. (NEIGHBORS e SOBAL, 2007; citados por 

ALVARENGA et al 2010). 

É desejável que educadores e profissionais de saúde ampliem seus 

conhecimentos sobre a influência da mídia no desenvolvimento de transtornos 

alimentares e que os programas de educação nutricional considerem esse tema em 

seus programas de prevenção e tratamento, já que é fato comprovado em estudos, 

que a mídia exerce forte influência para a busca de um corpo ideal e colabora para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares, principalmente em mulheres jovens 

(ALVARENGA; DUNKER; PHILIPPI & SCAGLIUSI, 2010). 

 

2ª pergunta – Na hora de colocar o alimento no prato hoje, o que contou mais 

pontos para você: A comida gostosa ou a saúde? Fale um pouco sobre isso. 

 

Essa questão introduz a temática da relação alimentação, saúde e doença na ótica do 

senso comum. A análise desta pergunta produziu três IC e três DSC, conforme 

apresentação no quadro 04. 
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Quadro 04.  IC e DSC produzidos na questão 02 

 

 

 

 

IC: A 

 

A comida 

gostosa contou 

mais 

 

 

 

 

DSC: 

Ah, foi a comida gostosa, hoje eu priorizei o sabor com 

certeza. Eu sou pelo sabor e pelo paladar.  Eu até pego salada 

por que tenho costume, mas hoje pesou mais a parte do sabor. 

Em restaurante por quilo você vai pelo que está com 

vontade de comer, principalmente na hora que está com fome né. 

Quando eu olho a comida eu pego mais pelo meu gosto. Hoje a 

comida estava bonita e saborosa e eu exagerei, peguei batata 

frita e ainda tomei refrigerante, foi coisa de vontade mesmo: Eu 

senti o cheirinho de batata frita e não resisti.  Hoje realmente eu 

estava com vontade de comer algumas coisas e comi. Foi mais 

do meu gosto mesmo.  Ah, sei lá, acho que na saúde é a última 

coisa que a gente pensa.  

 

 

 

 

 

IC:  B  

 

A saúde contou 

mais  
 
 

 

DSC: 

Ah, a saúde, eu penso muito na minha saúde. Acho que a 

saúde em primeiro lugar, com certeza.  A saúde sempre 

preocupa a gente, eu sempre procuro comer verduras, legumes e 

alimentos com pouca gordura, eu sempre procuro algo saudável, 

então eu sempre levo em consideração o que faz bem pra mim. 

 

Hoje o que determinou a minha escolha foi a saúde. Na 

hora de colocar minha comida no prato eu olhei se eu estava 

pegando um verdinho, se tinha uma carne menos gordurosa. Daí 

eu procurei fazer um prato colorido, então peguei salada, um 

pouco de arroz e carne e tentei evitar frituras e gordura. Bem, 

dentro do que tinha exposto preferi me manter com essas opções 

mais leves.  

 

Eu escolho aquilo que eu tenho consciência que vai me 

fazer bem. É que ultimamente eu estou buscando uma 

alimentação mais saudável. Estou evitando comer carne todo 

dia, estou comendo mais salada. Comer aquele grão lá não é 

uma delícia, mas a gente pensa na saúde. Estou tentando 

procurar alguma coisa mais saudável, menos pesada sabe. 

Durante a semana eu me preocupo mais com a saúde do que 

com o sabor, eu procuro comer uma coisa mais saudável, eu 

tento balancear com o verde e depois com a proteína. Penso na 

combinação da minha alimentação.  

Hoje, como ta muito quente para comer comida pesada, 

eu peguei mais salada, tive preferência pelos vegetais porque a 

temperatura está muito quente. Eu gosto de comer salada, ainda 

sem contar que faz bem para a saúde e que hoje está calor. 

Então hoje para mim foi mais a saúde mesmo.  
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IC:  C  

 

 

Tentou 

equilibrar sabor 

e saúde 

 

 

DSC 

Ah, o paladar e a saúde também, as duas coisas, eu acho 

que eu misturei os dois: eu peguei um pouco de salada e depois 

eu escolhi o que eu gostava. Eu procuro uma coisa mais 

saudável, mas a comida tem que estar boa. Minha mãe sempre 

falou, você tem que deixar o seu prato bem colorido, então eu 

pego um pouco de cada. Eu tento sempre fazer um balanço: eu 

coloco bastante salada e alguma coisa que não seja tão saudável 

assim. Normalmente entram as duas coisas, o sabor e a saúde. 

Mas também eu não vou ficar comendo só alpiste né. Eu tento 

conciliar, por exemplo, hoje já vim sabendo que teria vários 

atrativos, frituras, carnes e outras coisas mais. Daí então eu me 

servi de carne vermelha, depois estiquei o olho e vi que tinha 

macarrão ao pesto, mas eu não abri mão da salada que eu acho 

importante ter na refeição, nem combinava muito com o prato 

mas eu peguei., e depois eu fui lá e comi um doce.   

A comida do restaurante “a quilo” tem que ser boa, tem 

que ser gostosa, pois o gosto e a comida saborosa falam mais 

alto quase sempre, mas tem que ter bastante salada e outras 

opções de alimentos e com isso eu vou favorecendo minha saúde. 

Aqui tem bastante opção para isso, esse restaurante tem uma 

variedade grande de saladas e comidas variadas, sempre que eu 

venho aqui a minha dieta fica muito boa, pois de um modo geral 

as verduras daqui são muito bem feitas, saborosas, existe uma 

grande variedade de temperos. Eu procuro aproveitar que o 

restaurante apresenta uma variedade de alimentos mais 

saudáveis para buscar comer mais verduras e legumes, soja de 

vez em quando, mas o sabor conta sempre na parte do prato 

mais quente. Bem, no meu caso, eu tento um equilíbrio das duas 

coisas: o sabor e na saúde também.  
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Legenda 

A – A comida gostosa contou mais 

B – A saúde contou mais 

C – Tentou equilibrar a saúde e o sabor 

Gráfico 02 – Porcentagem de sujeitos relacionados às categorias da pergunta 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados são comentados seguindo a ordem das IC mais frequentes para as 

menos frequentes. No momento de servir os seus alimentos no prato e decidir entre a 

saúde e o sabor dos alimentos, a maioria (43%) dos sujeitos se decidiram pela saúde, 

em segundo lugar (30%) tentam equilibrar o sabor e a saúde e os demais se decidem 

pela comida gostosa.  
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Ideia Central B – A saúde contou mais. 

 

Para o grupo estudado, a alimentação está fortemente relacionada à saúde. O 

sujeito coletivo denota o conhecimento do senso comum sobre a alimentação 

saudável com a ingestão de verduras, legumes, alimentos com pouca gordura como 

uma forma de proteger a saúde. Neste contexto aparece também a importância 

atribuída ao consumo de alimentos mais naturais como os grãos. 

Apropriando-nos do conceito de saúde como um fato coletivo (LEFÈVRE, 

1999), podemos dizer que o entendimento da relação alimentação e saúde dos sujeitos 

entrevistados, está associado ao conceito de alimentação saudável que aparece na mídia. 

Talvez pela razão desse conhecimento pertencer ao domínio técnico de profissionais da 

área da saúde, quando a informação passa pelas redes de comunicação social ela chega 

com conceitos adaptados ao entendimento do senso comum.  

Identifica-se também o conceito de alimentação saudável como prato colorido, 

com um pouco de arroz e feijão, com um verdinho, com uma proteína, com pouca 

gordura.  A mídia tem sido culpabilizada por difundir informações tendenciosas ligadas 

ao marketing de produtos e serviços, mas admite-se também que a mídia cumpre 

também o seu papel ao compartilhar com o público, informações fundamentadas em 

pesquisas desenvolvidas por técnicos e especialistas da área de saúde, que de outra forma 

ficariam restritas aos periódicos e centros de pesquisa.   
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Ideia Central C – Tentou equilibrar sabor e saúde. 

 

Esta IC registrou a participação de 30% dos sujeitos. Tentar o equilíbrio 

frente a um balcão com vários atrativos é um complicador para o sujeito que almoça 

fora do domicílio. Percebe-se um paradoxo ao se considerar que a variedade de 

alimentos registrada como um facilitador para o cliente na pergunta 01 torna-se agora 

uma questão de conflito quando o mesmo sujeito é confrontado com a questão da 

alimentação e saúde. O sujeito coletivo declara que ele tenta conciliar o consumo de 

alimentos que atraem pelo sabor e aparência, que ele até concorda que não nem 

sempre são os mais saudáveis, com o consumo de saladas.  

O descritor de saúde “comportamento alimentar” localiza trabalhos ligados à 

psicologia, pois estudiosos dessa área tem se aproximado da área do domínio da 

nutrição no estudo das relações entre o comportamento alimentar e a saúde para 

subsidiar estratégias de prevenção primária e educação para a saúde. Entende-se que 

a compreensão do comportamento e do estilo alimentar incluindo os aspectos 

psicológicos a eles associados parece ser determinante para se definir tanto 

estratégias terapêuticas, como estratégias educacionais visando à promoção da saúde 

(VIANA, 2002).    

 

Ideia Central A – A comida gostosa contou mais. 

 

Esta IC registrou a participação de 26,6% da amostra estudada. Esse DSC 

mostra que esse grupo “saiu de cima do muro” ao declarar que na hora que a pessoa 

está com fome e se depara com a oferta de alimentos que atraem pela aparência, odor 
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e sabor, ela não resiste. A comida gostosa é o que determina o que ela vai comer 

naquela hora e ele não se lembra da saúde naquele momento. 

Uma busca bibliográfica em base de dados para localizar pesquisas 

relacionadas aos fatores de consumo alimentar e encontrou que o sabor e outras 

características sensoriais como o odor, a aparência e a cor são os principais 

determinantes do consumo alimentar. Um dado importante referido no estudo, é que 

no Brasil não foram localizados estudos específicos avaliando os fatores 

determinantes da escolha e do consumo alimentar de nenhuma população etária, 

regional ou econômica, concluindo que é importante conhecer esses fatores no 

planejamento de intervenções educativas ou planejamento de políticas públicas 

visando o combate ao excesso de peso e à obesidade (ESTIMA; PHILIPPI & 

ALVARENGA, 2009).   

Entendendo que a nutrição está intrinsicamente associada à saúde e à doença, 

Viana lembra que uma alimentação racional, que considera as necessidades do 

organismo e as propriedades preventivas de alguns nutrientes é essencial para o 

cuidado de grupos com patologia crônica ou aguda, como sucede no diabetes, porém, 

ele admite que escolher uma alimentação saudável não depende apenas do acesso a 

uma informação nutricional adequada. Lembra aos planejadores de ações de 

educação em saúde que a seleção de alimento tem a ver com as preferências 

relacionadas com o prazer associado ao sabor dos alimentos, às atitudes aprendidas 

desde a infância, e outros fatores psicológicos e sociais. Nesse sentido é que o 

pesquisador refere que é necessário compreender o processo de ingestão de alimentos 

do ponto de vista psicológico, sociocultural e conhecer as atitudes, crenças e outros 

fatores psicossociais que influenciam o consumo alimentar a fim de tornar mais 
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eficazes as estratégias de educação em nutrição que visam melhorar os hábitos e 

comportamentos alimentares (VIANA, 2002). 

RODRIGUES; CARDOSO & ALMEIDA mencionam que psicólogos e 

nutricionistas podem e devem trabalhar em conjunto com outros profissionais da 

saúde e da educação no planejamento e definição de programas de educação em 

saúde (2000). 

 

3ª Pergunta: O que você acha que seria uma escolha saudável de alimentos em um 

restaurante de refeição por peso? 

 

De acordo com os clientes dos restaurantes deste estudo, as escolhas 

saudáveis de alimentos no restaurante de refeição por peso devem incluir: saladas, 

alimentos representativos de cada grupo e com pouca gordura, a comida deve ser 

simples, natural com a presença de alimentos crus, deve atender as necessidades do 

organismo e ser prazerosa para comer.  

A análise desta questão produziu cinco IC apresentadas na primeira coluna do 

Quadro 05, e cinco DSC apresentados na segunda coluna. 

 

Quadro 05. IC e DSC produzidos na 3ª Pergunta  

 

 

IC: A  

 

Seria equilibrar 

escolhas dos 

grupos 

alimentares 

 

DSC  

Eu acho que, em tese uma escolha saudável seria uma 

escolha mais equilibrada: um prato que combinasse 

carboidrato, proteína, salada, uma opção de carne mais 

magra, tipo um franguinho ou peixe ao invés de uma costela ou 

uma carne de porco. Você vai um pouco pelo senso comum: 

saladas com cores diferentes, porque reúne várias vitaminas 

diferentes, e aí você combina um arroz e feijão, ou ao invés 

disso, uma massa, legumes cozidos, alguma coisa assim. Acho 

que tem que balancear alimentos variados. A comida nunca 

pode ser muito exagerada no prato. 

Então eu acho que o saudável seria misturar um pouco 

de cada coisa que a gente precisa, fazer uma balanceada entre 
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os cereais, verduras, fazer um equilíbrio e observar os grupos 

básicos da alimentação, enfim, dar uma caprichada no 

colorido do prato para ter uma boa alimentação.  

Mas a gente também ter que ter prazer na hora que vai 

se alimentar, porque só comer o que é saudável sem ter prazer 

a gente não consegue fazer isso todo dia. Quer dizer, cada um 

deve saber de sua saúde, obviamente.  

 

 

IC: B  

  

Saladas, 

frutas e pouca 

gordura 

 

DSC 

Bem, para mim, eu acho que uma escolha saudável é 

uma alimentação mais voltada para vegetais com bastante 

verduras, vários tipos de saladas e legumes né.  

É você pegar alimentos com menos gordura, aquilo que 

a gente vê que está sem muito óleo, menos molho e preferir 

coisas assim, mais refogadas. O alimento não pode estar 

navegando no óleo, e o preparo da refeição deve ser o mais 

próximo livre de gordura saturada e condimentação forte. 

Eu acredito que seja mais mesmo as saladas e legumes, 

mais saladas do que outra coisa, bastante verde né, pouca 

fritura. Eu gosto de pegar uma carne sem muita gordura, de 

preferência grelhada, legumes, não muito carboidrato, pouca 

massa né. Então eu acho que uma escolha saudável são as 

opções de saladas, os legumes, os assados e grelhados, menos 

coisa com maionese, suco natural ao invés de refrigerante, 

optar por uma fruta no lugar da sobremesa e também tirar as 

frituras que eu adoro. 

 

 

IC: C  

 

Comida simples e 

mais natural 

 

DSC  

Eu gosto mais de alimentos leves, coisa básica como o 

arroz e feijão que a gente sempre come, as frutas e mais coisas 

naturais, exemplo: arroz integral, grão de bico, soja, cenoura, 

beterraba, coisas assim. Acho que o que mais conta, é não sair 

muito de uma dieta que eu considero normal, tradicional. 

Então, é bom comer o mais simples possível sem misturar 

muitos alimentos, senão a gente abusa e acaba saindo da dieta. 

Daí então é bom a gente comer as verduras, os legumes, o 

arroz e feijão que é básico, e além de básico é nutritivo. 

 

 

IC: D 

 

Depende da 

necessidade do 

organismo e 

precisa ser  

prazerosa 

 

DSC  

 

Vai depender daquilo que o seu organismo necessita: se 

você tem que perder peso, se você não tem.   Acho que tem que 

ter um pouco de cada coisa que a gente precisa, mas a gente 

também ter que ter prazer na hora que vai se alimentar, porque 

só comer o que é saudável sem ter prazer a gente não 

consegue. Então é assim: eu tento pegar um pouco de cada 

coisa e valorizo o que é prazeroso também. 
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Legenda 

A – Seria equilibrar os grupos alimentares 

B – Saladas, frutas e pouca gordura 

C – Comida simples e mais natural 

D – Depende da necessidade do organismo e 

precisa ser prazerosa 

E – Deve ter alimentos crus e um alimento 

integral 

 

 

 

 

IC: E  

  

Deve ter 

alimentos crus e 

um alimento 

integral 

DSC  

Bom, eu acho que tem que ter uma opção de alimentos 

vegetais crus. Acho também, que tem que ter uma opção de um 

alimento integral, o arroz integral eu acho que é uma opção 

interessante. 
 

 

 

Gráfico 03 – Porcentagem de sujeitos relacionados às categorias da pergunta 03 
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Identifica-se a maior frequência para a categoria B, com a participação de 

36.6% dos sujeitos com a ideia de que uma escolha saudável de alimentos em 

restaurantes de refeição por peso seria saladas, frutas e pouca gordura, seguida pela 

categoria A com 33,3% dos sujeitos para a ideia de que a escolha saudável seria 

equilibrar os grupos de alimentos. Considerando que ambas as IC apresentam 

aspectos que se complementam para o conceito de alimentação saudável, somando-se 

a frequência das duas IC citadas encontra-se que 70% de sujeitos conhecem os 

princípios de alimentação saudável. 

 

A seguir, apresenta-se a discussão das IC A e B em conjunto. 

 

O conceito de alimentação saudável representado por: Saladas, frutas e pouca 

gordura, remete à IC sobre a Linha saudável da primeira pergunta onde os sujeitos 

referiam que a comida deve ser leve, colorida e pouco gordurosa.  

No DSC “A saúde contou mais” da segunda pergunta deste trabalho, aparece 

embutido o conceito de alimentação saudável como uma alimentação mais leve, 

menos gordurosa e com a representação dos grupos de alimentos: uma proteína, um 

pouco de carboidrato, uma verdura. 

Pesquisas utilizando questionários estruturados avaliaram o conhecimento 

sobre alimentação saudável e práticas (STEVENS J. et al,1999;  TRICHES & 

GIUGLIANI, 2005; GONZÁLES  & WICHMANN, 2007)  e estes autores concluem 

nos seus trabalhos que o conhecimento em nutrição não melhora o estado nutricional 

das populações estudadas. Sugerem que os ambientes (casa, escola) onde esses 
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sujeitos transitam, devem ser favoráveis para a prática das intenções de melhorar a 

sua dieta, melhorar o seu estado nutricional e/ou prevenir a obesidade. 

As intervenções, portanto, devem ir muito além de apenas 

promover ações integradas que visem à saúde das crianças, deverá 

envolver famílias, escolas, comunidades e a indústria alimentícia, 

além de um sistema de saúde que priorize a prevenção de doenças 

(TRICHES & GIUGLIANI, 2005 p. 546).  

 

Outro estudo na linha de pesquisa qualitativa foi desenvolvido entre 

profissionais da saúde para apreender o conhecimento sobre alimentação saudável 

entre esses sujeitos que no dia a dia atendem a população e tem entre suas atribuições 

a tarefa de promover a saúde da população. SILVA; RECINE & QUEIROZ (2002) 

investigaram o conhecimento e prática sobre alimentação saudável entre um grupo de 

profissionais que atuam na atenção básica à saúde do Distrito Federal, dentre eles 

médicos pediatras, enfermeiras, nutricionistas, médicos da clínica geral, médicos 

ginecologistas e odontólogos. Todos esses profissionais tem como função inerente ao 

seu trabalho, promover a alimentação saudável para os clientes das Unidades Básicas 

onde eles atuam. Dentre as questões apresentadas foi perguntado para o grupo: 

“Como você conceitua alimentação saudável?” As respostas coincidiram com a 

afirmação de LEFÈVRE & LEFÈVRE (2004-2) de que o profissional de saúde atua e 

fala a partir do seu espaço de conhecimento técnico, pois os discursos apresentaram 

um conhecimento embasado na ótica biologicista. As respostas variaram entre: “a 

alimentação saudável é aquela alimentação variada, balanceada em nutrientes e que 

oferece benefícios para atender as necessidades do organismo”; “a alimentação 

saudável é aquela tem alimentos frescos, naturais e integrais”; “a alimentação 

saudável é aquela que contribui para a manutenção do peso saudável”. Os próprios 

profissionais demonstraram desconforto ao mencionarem que eles aprenderam muito 
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pouco sobre esse assunto e o que aprenderam foram conteúdos que falam da 

necessidade de nutrientes para a manutenção do corpo biológico, sem terem 

aprendido sobre a alimentação e a questão social que envolve a dinâmica da vida das 

pessoas. A fala da enfermeira denota essa dificuldade: “Nós falamos em nutrientes e 

eles falam em comida, de sabor, de prazer e de acordo com o poder aquisitivo para 

comprar”.  

Os resultados mostraram que os profissionais se sentem despreparados para 

falar de alimentação saudável em uma gramática compatível com a realidade do seu 

público. A fala de um médico também demonstra que o cotidiano do pessoal da 

saúde não favorece uma prática saudável de alimentação: 

Você pensa que o profissional de saúde tem uma alimentação 

saudável? Você acha que a família de médicos tem uma 

alimentação saudável? Eu faço plantões. Sou visita na minha casa. 

É uma correria danada de segunda a sexta. Quando é possível, 

como um churrasco sem culpa e se você me perguntar se é 

saudável eu vou dizer que sim (...) para o pedreiro que eu atendo 

no centro de saúde não é diferente (SILVA; RECINE & 

QUEIROZ, 2002, pág. 1373). 
 

 

 O que se apreende dessa fala é que, comida saudável também envolve o 

social, o momento de descontração e encontro com a família e amigos.  

 

Ideia Central C – Comida simples e mais natural; Ideia Central E – Deve ter 

alimentos crus e um alimento integral 

 

A Ideia Central C apresentou a frequência de 16,6% na opinião dos sujeitos e 

a Ideia Central E apresentou uma pequena representatividade de 3,33%. Por entender 

que uma comida simples e mais natural terá a presença de alimentos crus, optou-se 

pela discussão também compartilhada das duas categorias. 
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A alimentação oferecida em restaurantes “a quilo” está longe de ser uma 

comida simples e mais natural. ABREU & TORRES (2003) desenvolveram uma 

pesquisa em quatro restaurantes de refeição por peso na região de Cerqueira Cesar na 

capital paulistana. Foram analisados o custo, a composição do prato e a adequação 

nutricional do almoço dos frequentadores desses locais. As autoras concluíram que 

os cardápios oferecidos tem alta densidade energética e elevada quantidade de 

gorduras. As saladas e alimentos crus estavam presentes sim no consumo daqueles 

sujeitos, porém as preparações mais consumidas foram as massas, carnes em geral, 

produtos de pastelaria, batata frita, saladas de alface, brócolis, cenoura, palmito e as 

saladas com molho de maionese, além de pudim de leite condensado, salada de 

frutas, morango, frutas em calda confeitarias e refrigerantes light. 

  

Ideia Central D – Depende da necessidade do organismo. A comida precisa ser 

saborosa. 

 

A análise dessa IC concentrou 10% na frequência das contribuições dos 

sujeitos. Na percepção dos sujeitos a alimentação saudável é aquela que atende a 

necessidade de nutrientes do organismo, sem provocar aumento do peso corporal. 

Esse DSC denota mais uma vez a associação entre peso saudável e alimentação, 

fazendo uma associação com a IC da primeira pergunta: A estética como um fator 

determinante da escolha alimentar. A outra associação presente neste DSC é de que a 

comida saudável não necessariamente será mal elaborada, pois os sujeitos reforçam a 

ideia de que a comida tem que ter sabor, ser bem feita.  



63 

 

 

 Em um estudo para conhecer as representações sociais de sujeitos moradores 

em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) a respeito da alimentação, 

perguntou-se aos idosos qual era o significado de comida gostosa para eles, e 

identificou-se que a apreciação da alimentação está relacionada a atributos presentes 

no alimento como: a apresentação, o sabor, o tempero no ponto certo (SANTELLE; 

LEFEVRE & CERVATO, 2007). 

Esse dado confirma também o achado de ESTIMA e col, já citado na 

discussão da IC A da segunda pergunta, de que o sabor e outras características 

sensoriais como o odor, a aparência e a cor são os principais determinantes do 

consumo alimentar.  

 

4ª pergunta: Pensando na sua saúde, você mudaria alguma coisa na sua rotina de 

alimentação? O que você mudaria? 

 

 A análise desta questão identificou doze Ideias Centrais registrando a 

percepção dos sujeitos sobre a necessidade de alterar várias coisas na sua rotina de 

alimentação para promover a sua saúde. Os resultados estão apresentados Quadro 06. 

Na primeira coluna estão registradas as categorias e na segunda coluna os DSC 

produzidos nesta questão.  

 

Quadro 06. Ideias Centrais e Discursos resultantes da pergunta 4  

 

IC: A  

 

Mudaria. comeria menos 

pão e massa à noite 

 

DSC 

Sim mudaria à noite, porque à noite eu vou mais 

para o lado do carboidrato, eu costumo comer pão, queijo e 

massa porque é mais fácil de fazer. Então essa seria uma 

mudança a fazer. Eu eliminaria sanduíches, eu comeria 

menos pizza, o que literalmente está estragando a minha 

saúde e me acrescentando vários quilos. Eu particularmente 
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como muito sanduíche, porque moro sozinho e não cozinho. 

Então eu teria que mudar o hábito, porque com certeza 

viver à base de sanduíche e croissant de catupiry à noite é 

terrível, terrível. A gente está sempre numa correria, é 

difícil, mas eu estou tentando mudar.    

 

 

IC: B  

 

Mudaria, comeria menos 

doce 

 

DSC  

Ah, eu deixava de comer tanto doce, que é uma coisa 

que eu geralmente como muito. Eu preciso colocar um 

objetivo de comer bem sem o doce, por exemplo, no lugar 

de um chocolate comer uma fruta, tipo uma banana ou uma 

maçã, pra falar a verdade é mais saudável né. Olha, se eu 

conseguisse eu não comeria doce de jeito nenhum, porque o 

açúcar te dá uma energia legal, te deixa mais feliz mas 

engorda e o açúcar não faz bem nenhum. Eu acho que eu 

faço uma boa alimentação, mas eu não fico sem doce, eu 

adoro.  

 

IC: C  

 

Mudaria, excluiria o 

refrigerante e 

diminuiria os 

industrializados 

 

 

DSC 

Sim, eu deixaria de tomar refrigerante e eu gostaria 

de diminuir um pouco a parte dos alimentos que são mais 

industrializados mesmo. Por conta da correria do dia a dia 

a gente tem uma alimentação mais desregrada, então eu 

acho que é essa parte da alimentação que eu preciso 

melhorar mesmo. 

 

IC: D  

 

Não, porque já cuida da 

dieta 

 
 

 

DSC 

Acredito que não, porque eu já tenho me cuidado, eu 

já mudei recentemente. Eu estou procurando me alimentar 

cada vez melhor e acho que eu já fiz todas as mudanças 

possíveis, porque eu vou numa nutricionista, então eu 

procuro evitar fast-food, essas coisas, então a minha rotina 

é boa, eu já cuido. Eu já faço uma alimentação bastante 

colorida, tenho evitado os queijos amarelos. Hoje já estou 

com uma alimentação saudável, já sei como tem que ser a 

alimentação. Eu aprendi a me alimentar, a comer certinho.  

 

 

IC: E  

 

Mudaria. Comeria 

menos carnes e frituras 

 

DSC 

Eu mudaria, sempre tem como você melhorar.  Sei 

que preciso melhorar em alguns aspectos e se eu pudesse, o 

que eu mudaria nessa dieta é evitar as frituras, que eu gosto 

e como de vez em quando. Outra coisa, eu acho que eu  

deveria comer menos carne vermelha, que eu como 

praticamente todos os dias, eu gosto muito, acho que isso eu 

mudaria. Meu ritmo de vida é diferente e não tem como eu 

ficar sem a carne. Olha eu tenho procurado mudar né, mas 
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há um apelo muito grande, o colesterol é maravilhoso né, 

então eu tenho procurado evitar especialmente frituras, 

carnes gordas e até muitos laticínios gordurosos. Evitar, 

não a exclusão completa. É aquela história, a gente come o 

que não pode o que é mais gostoso, apesar de que procuro 

comer coisas mais saudáveis também, mas eu mudaria 

aqueles abusos de comer fritura, que é gostoso, mas não é 

saudável.  

 

 

 

 

 

IC: F 

  

Mudaria várias coisas 

 

DSC 

Sim, mudaria várias coisas, todas as coisas.  Eu 

diminuiria os doces, teria um pouco mais de disciplina com 

os horários, colocaria mais verduras. Ah, precisaria ter 

horários para cada refeição e comer mais comida mesmo. 

Então é isso, fracionaria mais, comeria mais verdes e 

diminuiria drasticamente os doces.  Ah, são muitas coisas: 

eu tiraria um pouco do sal, eu sou um pouco exagerada no 

sal e eu gosto de comida pesada, gordurosa, então eu estou 

tentando mudar.  Eu também tinha que parar um pouquinho 

com a fritura e o açúcar.  

         Acho que eu sou uma pessoa que come muito 

mal, como muito pouca variedade, como pouca verdura, 

poucos legumes e me concentro mais em alguns alimentos 

que não são os melhores para a saúde.  Se necessário eu 

mudaria sim: com certeza, aumentaria mais o número de 

frutas, de verduras e legumes e diminuiria as frituras.  

Talvez reduzir as carnes, reduzir os condimentos, o sal 

principalmente. Outra coisa que eu estou me 

conscientizando é com relação à mastigação, acho que eu 

como meio apressado e acho que eu poderia melhorar nisso 

aí. Ah a fruta, eu como muito pouca fruta. Então é isso, 

acho que eu teria que mudar tudo: Mudar na hora da 

escolha e pensar mais na saúde.  Não é fácil, você tem 

vários tipos de alimentos e olha assim e precisa evitar, mas 

eu estou tentando.  

 

IC: G 

 

Reduziria a quantidade 

 

 

DSC 

Ah olha, eu precisaria mudar minha dieta sim. Acho 

que o meu maior problema é a quantidade.  Muitas vezes eu 

consigo me controlar, outras vezes não, então é um longo 

processo.  

 

 

IC: H 

 

 

DSC  

Sim, eu mudaria, eu comeria mais legumes e 
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Tentaria uma 

alimentação mais 

equilibrada 

tornaria a minha alimentação mais variada. Eu aumentaria 

o consumo de frutas e saladas. Eu tentaria fazer 

alimentações mais balanceadas com arroz, feijão, massas, 

carnes e saladas. 

 

 

IC: I 

 

Mudaria. Incluiria mais 

alimentos naturais 

DSC 

 

Sim eu mudaria. Eu incluiria mais a parte de grãos e 

também as farinhas que podem ser colocadas na 

alimentação, por exemplo, a aveia, porque eu não coloco 

essas coisas na minha comida, eu preciso melhorar isso.  

 

 

IC: J 

 

Mudaria. Comeria na 

hora certa 

DSC 

Com certeza, eu mudaria meu hábito de me 

alimentar. Por exemplo, no meu caso é um hábito errado. 

Eu não como de manhã, então aí no almoço eu como além 

daquilo que teria que ser. Eu gostaria de ser mais 

disciplinada quanto aos períodos de alimentação. Dizem 

que é de três em três horas e eu não sou assim certinha. Eu 

acho que eu poderia ter uma fruta na bolsa ou um cereal, 

que seja algo que viesse complementar a refeição anterior, 

por que dá aquela fome, então a gente quer saciar a fome 

comendo outra refeição do tamanho daquela anterior. 

Então eu gostaria de mudar isso daí. Muitas vezes eu até 

pulo o almoço por conta da rotina de trabalho, eu priorizo o 

trabalho em detrimento da alimentação. Não é o que eu 

gostaria de fazer.  

 

 

 

IC: K  

 

Não vê necessidade de 

mudanças 

 

 

DSC 

Não, eu estou legal. Se eu descobrisse que precisasse 

mudar eu mudaria completamente, mas não descobri ainda. 

Na minha dieta eu controlo tudo muito né, também cuido do 

sal, então pra mim está bom.  Eu já me cuido, então não 

vejo que tenha que mudar na minha alimentação.  

 

IC: L 

  

Mudaria, mas está 

faltando motivação  

 

 

DSC 

Mudaria, eu até tenho que mudar, preciso educar 

meus hábitos alimentares, eu preciso comer saladas e 

comer comidas mais saudáveis. Eu gostaria de tirar doce e 

comer menos arroz, essas coisas que eu não consigo. Eu 

mudaria, mas se tivesse algo que realmente me motivasse, é 

isso, essa é a palavra certa, motivação.  

 

 

 

Gráfico 04 – Porcentagem de sujeitos relacionados às categorias da pergunta 04 
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A frequência maior concentrou-se na Ideia Central F com a participação de 

23% dos sujeitos, seguindo-se a categoria D com frequência de 16,6 e a categoria E 

com 15% de aderência dos participantes. Excluindo-se os participantes das categorias 

D e K, todos os demais reconhecem a necessidade de ajustar alguma coisa na sua 

rotina de alimentação para promover sua saúde.  

Legenda 

A – Comeria menos pão e massa à noite 

B – Comeria menos doce 

C – Excluiria o refrigerante e diminuiria os 

industrializados 

D – Não, já cuida da dieta 

E – Mudaria, comeria menos carnes e frituras 

F – Mudaria várias coisas 

G – Reduziria a quantidade 

H – Tentaria uma alimentação mais equilibrada 

I – Mudaria, incluiria mais alimentos naturais 

J – Comeria na hora certa 

K – Não vê necessidade de mudanças 

L – Mudaria, mas está faltando motivação 
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Considerando-se que 70% dos sujeitos apresentou conhecimento apropriado 

sobre alimentação saudável na pergunta número três, os resultados da análise da 

questão quatro indicam a distância entre o conhecimento e a prática, entre o saber e o 

fazer.  

Para a discussão dos resultados desta questão optou-se por um exercício 

interdisciplinar de aproximação de saberes da nutrição com áreas da antropologia e 

da psicologia. 

A perspectiva de construir um espaço de integração de disciplinas 

em uma investigação não é propriamente uma condição 

confortável justamente pelas incertezas geradas, quando na busca 

de melhores respostas ao objeto estudado pode haver um 

distanciamento dos referenciais de domínio e ainda serem 

desconhecidos os limites e as possibilidades de outras disciplinas 

(GARCIA, 2005, pag. 275).  
 

Foram agrupados trechos dos DSC das Ideias Centrais B, E e L, pela 

afinidade em termos de fundamentação teórica dos sentidos que eles contem. Nessas 

falas o consumo alimentar (nutrição) mescla-se com sentidos de proibição, culpa, 

falta de motivação para mudança (psicologia).   

Na Ideia Central B o sujeito coletivo refere a dificuldade de reduzir o 

consumo dos doces, mencionando que o açúcar traz uma sensação de bem estar 

passageiro mas engorda e não faz bem à saúde. O DSC da Ideia Central E apresenta 

a tentação para o consumo de frituras, carnes gordas e laticínios gordurosos, 

enquanto o DSC da Ideia Central L revela que o sujeito tem consciência da 

necessidade de mudança, mas que tem dificuldade para alterar sua rotina alimentar.  

São diversos os fatores de ordem psicológica e sociais que contribuem para 

dificultar mudanças no estilo de vida e dos hábitos alimentares, dentre estes o 

sentimento de incompetência e a falta de motivação (HUON & STRONG, 1998). 
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Estudos observaram que as dietas radicais estão associadas ao aumento de 

peso e não à sua redução, pois a pessoa não consegue controlar por muito tempo a 

sua ansiedade e volta a comer sem controle. A permissão para a pessoa comer 

pequenas quantidades de alimentos “proibidos” poderá ser uma forma de controlar o 

desejo por esses produtos e minimizar a angústia por sentir que violou a dieta quando 

ingerir um doce (POLIVY & HERMAN, 1992).   

Para CONTENTO et al (1995) é mais adequado falar de uma “psicologia da 

dieta” do que da “ psicologia do obeso”. 

 

Ideias Centrais A e H – Comeria menos pão e massa à noite; tentaria uma 

alimentação mais equilibrada 

 

Os DSC dessas categorias mostram causas sociais, como a nova estruturação 

dos lares com indivíduos que moram sozinhos, que não sabem cozinhar como 

determinantes de comportamentos alimentares inadequados à saúde. É comum a 

utilização de estratégias mais práticas e que demandam menor tempo de preparo para 

resolver a questão da alimentação. Esses sujeitos percebem que a sua dieta está 

inadequada, que está provocando o aumento de peso, mas se sentem impotentes para 

resolver essa questão. 

Os sujeitos citam o consumo habitual de alimentos de rápido preparo como 

pizzas, sanduíches, croissants e ressentem-se pela pequena ingestão de legumes e 

uma dieta mais variada. 

O modo de vida atual impõe uma nova ordem na forma das pessoas se 

alimentarem, principalmente nos grandes centros urbanos. GARCIA (2003) comenta 
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em seu artigo “Reflexos da globalização na cultura alimentar” que a comensalidade 

contemporânea é caracterizada pela escassez de tempo para o preparo e consumo dos 

alimentos. 

Uma matéria datada de 19abr2010 e veiculada pela internet, publica 

resultados de uma pesquisa desenvolvida pelo Departamento do Agronegócio da  

Fiesp junto com o Ibope, para avaliar as características do consumidor brasileiro. O 

estudo mostrou que 34% do total dos entrevistados prioriza a conveniência e a 

praticidade dos alimentos, em função do seu cotidiano apressado e o pouco tempo 

que eles dispõem para o preparo dos alimentos. Esse público corresponde ao público 

que trabalha em tempo integral e por isso adere a pratos semi prontos e/ou 

congelados. [http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas10/1905201021.htm] - - 

acesso 20-12/2011.     

 

Ideias Centrais C e I 

 

 

Os DSC provenientes dessas categorias se relacionam com o desejo já 

registrado entre o grupo de ter uma alimentação mais próxima da linha saudável, 

natural. O sujeito coletivo reconhece que o consumo de refrigerantes e de produtos 

industrializados não favorece a saúde e que deveria incluir mais grãos e alimentos 

integrais na rotina de alimentação. 

Os brasileiros estão expostos a uma oferta cada vez maior de produtos 

alimentícios industrializados. Os avanços tecnológicos na indústria de alimentos e na 

agricultura têm modificado as práticas alimentares contemporâneas. Pesquisa para 

atualizar dados de tendência da composição e da adequação nutricional da dieta 
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familiar de moradores em áreas metropolitanas do Brasil comparou dados de 

pesquisas de orçamento familiar (POF) de 1988 com POF de 1996, encontrou que a 

participação relativa de açúcar refinado e refrigerantes cresceu em todas as áreas 

brasileiras estudadas (GARCIA, 2003; MONTEIRO; MONDINI & COSTA, 2003).  

  

Ideias Centrais G e J 

 

Nesses DSC o consumo de grandes porções de alimentos na hora do almoço é 

justificado pelo falta de tempo para tomar o desjejum e não ter hora certa para fazer 

as refeições.  

O fato de muitos trabalhadores ficarem sem a refeição da manhã justifica-se 

pelas grandes distâncias entre a residência e o trabalho. O grande fluxo de veículos 

impõe ao morador dos grandes centros urbanos uma rotina desgastante e em 

consequência os horários de alimentação ficam prejudicados.    

ESPERANÇA & GALISA (2008), recomendam a observação das “Leis 

fundamentais da Alimentação” propostas pelo nutrólogo Pedro Escudero para 

garantia de um suprimento adequado de energia e nutrientes diários para o 

organismo. A depender da fase da vida e do tipo de atividade laboral exercida, cada 

indivíduo tem exigências distintas de energia e nutrientes e a sua alimentação diária 

deverá atender essas exigências. Nutricionistas brasileiros tem recomendado que a 

cota alimentar diária seja distribuída em quatro refeições diárias: café-da-manhã, 

almoço, lanche e jantar, e comentam que um dos grandes erros da alimentação dos 

brasileiros reside na pobreza ou ausência da refeição matinal e consequente almoço 

volumoso, que poderá prejudicar sua produção no trabalho ou no estudo. 
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Ideia Central D – Já cuida da dieta  

 

Esta categoria registra a participação de 16,6% dos sujeitos e representa o 

público que já buscam a ajuda de uma nutricionista para organizar sua dieta. Dentre 

os entrevistados foram encontrados sujeitos que tinham feito dieta recentemente por 

problemas de saúde: um tinha emagrecido 12 quilos no último ano porque tinha 

apresentado problemas de hipertensão e de gastrite, outro que tinha se submetido a 

uma gastroplastia. 

Foram identificadas pessoas jovens que já se cuidam porque sabem da 

importância da alimentação para a saúde.  

 

4.3 DISCURSOS DAS NUTRICIONISTAS 

 

A entrevista foi iniciada trazendo a questão do conhecimento sobre 

alimentação saudável apresentado pelos clientes dos restaurantes pesquisados. Os 

DSC estão organizados em quadros, à semelhança das entrevistas dos sujeitos da 1ª 

etapa da pesquisa. 

 

 

Pergunta 1 - Os resultados da pesquisa em restaurantes de refeição por peso 

demonstram que os clientes conhecem a relação entre alimentação e saúde. Isso é 

novidade para você?   

 



73 

 

 

Quadro 07 – Ideias centrais e discursos resultantes da questão 1 

Idéia Central  Discurso do sujeito coletivo 

 

IC:A 

 

 

Não é novidade 

DSC 

Eu não me surpreendo com esse dado porque no meu dia 

a dia eu percebo a exigência das pessoas né. Hoje eles têm 

acesso à informação, é muito fácil nas revistas, na televisão. 

Então ainda têm aquela porcentagem de pessoas leigas, mas a 

maioria tem essa informação do que é uma alimentação mais 

equilibrada possível. E hoje os dados não são mais assim só do 

senso comum, são pesquisas comprovadas. É só ler o jornal hoje 

e todo dia tem uma informação, tem o programa bem estar, não 

são mais informações só de revistas populares.  

 

  

 

O DSC das nutricionistas concorda com o DSC da segunda pergunta deste 

trabalho, quando os sujeitos representam a preocupação com a saúde e explicam a 

preferência por uma alimentação mais leve, menos gordurosa e com a inclusão de 

alimentos que representem os grupos alimentares, com uma proteína, um pouco de 

carboidrato, uma verdura. 

A mídia é o principal veículo de informação para milhões de pessoas.  

Conceitos e atitudes relacionados ao processo saúde e doença são formulados e 

reformulados por meio de informações veiculadas em jornais e outros veículos de 

comunicação de massa. A partir de dados analisados no caderno Folhaequilíbrio do 

Jornal Folha de São Paulo durante o ano de 2005, identificou-se a ausência de uma 

visão crítica em relação ao adoecer e as relações socioculturais, já que as matérias 

sobre saúde e doença são contaminadas pela relação de consumo (COELHO, 2007). 

Os DSC do Quadro 08 revelam percepções diferentes das nutricionistas a 

respeito do conhecimento dos clientes sobre a relação alimentação saúde e a prática 
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que eles adotam no seu dia a dia em casa. A análise desses dados apresentou duas IC 

e dois DSC. 

                     

Pergunta 2 – Os entrevistados tem informação sobre alimentação saudável, porém 

muitos não utilizam essas informações no seu cotidiano. Em sua opinião porque isso 

acontece? 

 

 

Quadro 08 – Ideias centrais e discursos resultantes da pergunta 2 

Idéia Central  Discurso do sujeito coletivo 

 

IC: A 

 

O preparo da 

alimentação 

exige tempo  

DSC 

Ah, eu acho que é o tempo, é a praticidade, porque elas 

querem comer algo que seja gostoso e rápido e hoje a gente tem 

um número muito grande de pratos rápidos, mas com muita 

gordura e com muito açúcar.  A pessoa quer chegar em casa e 

não quer mais trabalhar, ela já trabalhou o dia todo, ela está 

estressada, ela tem algumas horinhas ali, de lazer digamos, e 

não quer perder tempo com a alimentação. Hoje a mulher 

agregou mais responsabilidades, tem a casa, os filhos, o 

trabalho, e alguma coisa acaba ficando de lado, e muitas vezes é 

a alimentação que fica de lado. 

 

 

IC: B 

 

Elas não gostam 

de cozinhar 

DSC  

 

É porque ela não gosta de cozinhar. Eu também acho que 

tudo isso é preguiça na verdade de cuidar da alimentação. Tem 

gente que acha mais fácil ficar lá sentadinha, e fazer uma 

lipoaspiração quando aparecer uma gordurinha do que ficar se 

privando da alimentação gostosa. 

 

No DSC da Categoria B localiza-se a presença do preconceito presente 

também entre os nutricionistas, de que as pessoas obesas são preguiçosas. Este DSC 

concorda com a afirmação de NEIGHBORS e SOBAL (2007) na discussão da 

categoria J da primeira questão deste trabalho, quando os referidos autores 
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mencionam que a obesidade e o excesso de peso são altamente estigmatizados e 

associados com atributos como “preguiça” e “falta de vontade”.   

  

A alimentação saudável e o sabor na ótica das nutricionistas 

 

Fazendo uma associação com a questão anterior, a moderadora interrogou as 

nutricionistas sobre o que elas pensam a respeito da ótica do “outro” sobre 

alimentação saudável e sabor. A análise dos dados identificou duas IC e dois DSCs, 

apresentados no Quadro 09. 

                      

 

Pergunta 3 – Então a alimentação saudável não pode ser gostosa? 

 

 

Quadro 09 – Ideias centrais e discursos resultantes da pergunta 3 

Idéia Central  Discurso do sujeito coletivo 

IC: A 

 

No imaginário 

das pessoas 

alimentação 

saudável não é 

gostosa 

DSC  

Alimentação saudável não é prazerosa para a maioria 

das pessoas. Na mente das pessoas isso não é assim, porque 

para elas o prazer está no açúcar e no sal, isso é o prazer. E 

para se mudar isso, isso tem que começar lá na infância.  

 

IC: B  

 

O prazer com a 

alimentação está 

associado aos 

hábitos da 

família 

 

 

DSC 

Em minha opinião é uma questão de hábito, a pessoa está 

condicionada com determinado alimento. Por exemplo, tem 

criança que é vegetariana porque os pais são vegetarianos, 

então ela está acostumada com aquela alimentação e aquela 

comida é gostosa para ela. 

 

 

 

A escolha da refeição do cliente difere do seu conhecimento sobre saúde  
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Essa questão faz um paralelo entre o conhecimento que o cliente do 

restaurante apresenta sobre alimentação saudável (Quadro 04) e a prática de 26,6% 

dos sujeitos no momento de escolher sua refeição e decidir-se entre o sabor e a saúde 

(Quadro 03, IC A), e também quando são questionados na pergunta 04 sobre sua 

percepção a respeito da necessidade de mudanças na sua rotina alimentar para 

promover a saúde, e a maioria afirma que mudariam várias coisas, confirmando a 

percepção que a nutricionista tem a respeito do conhecimento e da prática do seu 

cliente. A análise dos dados desse tópico apresentou apenas uma IC e um DSC 

conforme apresentação no Quadro 09.  

                     

Pergunta 4 – O cliente associa que a alimentação pode melhorar a saúde ou pode 

provocar algumas doenças? 

 

 

Quadro 10 – Ideia central e discurso resultante da pergunta 4 

Idéia Central  Discurso do sujeito coletivo 

IC: A 

 

Ele sabe mas não 

se importa.  

 

 

DSC  

 

Eu acho que sim. Ele associa, mas na hora que ele está 

fazendo o prato ele não quer nem saber. Eu não sei o que 

acontece, mas acho que é porque ele toma remédio e tal, ele 

come o sal, ele come gordura e não tá nem aí pra nada.  Ele 

associa que isso é prejudicial, mas ele pega a comida e come.  

 

 

Esse DSC combina com a declaração da IC A do Quadro 03, de que no 

restaurante por quilo você se decide pelo alimento que desperta seus sentidos 

sensoriais, e que é difícil resistir ao cheirinho da batata frita e se lembrar da saúde.  
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As qualidades sensoriais dos alimentos despertam sentidos ligados ao prazer, 

a lembranças de ocasiões vividas em companhia de amigos, da família, portanto a 

alimentação não está ligada apenas a fatores objetivos, por exemplo, o que comer e 

que quantidade comer. A alimentação perpassa também por fatores subjetivos 

relacionados aos significados do fato alimentar. Em um estudo qualitativo entre 

residentes de uma moradia universitária, os sujeitos foram questionados se o prazer e 

a saúde podem coexistir num mesmo espaço, e uma resposta que surgiu entre o grupo 

foi de que prazer e saúde são antagônicos, combinando com DSC de que “a saúde é a 

última coisa que a gente pensa quando vai se servir” (ALVES & BOOG, 2006). 

 

A percepção do nutricionista sobre possibilidades para o desenvolvimento de 

ações de educação nutricional no restaurante 

 

A conversação foi nesse momento direcionada para a questão da 

possibilidade da promoção da saúde para a clientela dos restaurantes comerciais e 

como a nutricionista se vê como protagonista dessas ações no desempenho das suas 

funções.  A análise dos dados gerou duas ICs e dois DSCs conforme apresentação no 

Quadro a seguir.  

 

Pergunta 5 – E no lugar que vocês ocupam hoje, como fariam essa educação em 

saúde? 

 

 

 

Quadro 11 – Ideias centrais e discursos resultantes da pergunta 5 

Idéia Central  Discurso do sujeito coletivo 

IC: A 

 

É contraditório 

DSC  

Eu acho que essa parte não é interesse do dono do 

restaurante. O dono quer mais é que o cliente coma, 
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atuar como 

educador em 

saúde no 

restaurante 

 

independente de qualquer coisa. Então, é uma situação meio 

contraditória, é sempre contraditório. Por exemplo, se o cliente 

perguntar para você se o cardápio está balanceado, é 

complicado: Porque dá para ser balanceado, mas no prato dele 

não fica balanceado. A nutricionista que trabalha em 

restaurante tem uma cobrança, uma meta de venda para atingir. 

Então a gente não pode interferir na escolha do cliente, porque 

isso seria ruim de certa forma. Então como o restaurante é 

comercial é muito complicado entendeu? 

 

IC: B  

 

É possível se 

houver parceria 

com os demais 

responsáveis da 

empresa 

 

DSC  

É possível, desde que haja um envolvimento de várias 

pessoas ali responsáveis. Não adianta a nutricionista ter a boa 

vontade, o conhecimento. Se o dono do estabelecimento ou a 

pessoa que tem o poder de decisão não comprar a ideia, a coisa 

não vai acontecer. Penso que já que todas as empresas têm a 

parte da saúde, então essas ações de saúde deveriam ser 

linkadas com esse departamento de saúde e fazer 

constantemente palestras. 

 

 

 

O DSC da Ideia Central A identifica dois aspectos contraditórios: um está 

relacionado ao fato do cliente ter autonomia para servir-se e geralmente fazer 

escolhas que não formam uma refeição nutricionalmente equilibrada, e, o outro 

aspecto da “contraditoriedade” está relacionado aos interesses do fornecedor da 

refeição e o bloqueio do nutricionista que ainda não identificou uma maneira de atuar 

como promotor da saúde no restaurante comercial.  

Parece-nos que a questão apresentada como um fato negativo pelas 

nutricionistas no DSC A pode ser a oportunidade de abertura para as práticas 

dialógicas e participativas de educação propostas pela PNPS (BRASIL, 2006).   

A representação social de que “É contraditório atuar como educador em saúde 

no restaurante” concorda com a afirmação de FERREIRA E MAGALHÃES de que 
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não é incomum verificar a insatisfação dos nutricionistas com a sua prática, 

demonstrada através de sentimentos de frustração e impotência frente ao seu trabalho 

cotidiano. As autoras comentam que, os nutricionistas formados sob a vertente 

biológica da atenção clínico-assistencial, estruturada no modelo biomédico 

dominante, ainda tem percalços a serem superados em relação à sua atuação em 

espaços que atendem à saúde coletiva (2007).  

A promoção da saúde em restaurantes de refeição por peso é um desafio para 

o nutricionista, já que a composição final do prato montado pelo próprio cliente pode 

resultar em inadequações na composição nutricional da refeição (SANTOS; 

PROENÇA; FIATES & CALVO, 2011).  

O DSC da categoria B identifica que o profissional percebe a necessidade de 

buscar parcerias em outros setores da empresa, especialmente o setor ligado à saúde 

ocupacional, fato positivo que demonstra a disposição para o trabalho 

interdisciplinar. Por outro lado fica clara a representação de que educação em saúde 

se faz com palestras, (a transmissão do conhecimento de alguém que sabe o outro 

que não sabe), fato questionado pela moderadora do grupo focal, como segue no 

próximo bloco de comentários.  

 

O estímulo para a busca de outras estratégias de promoção da saúde  

 

A moderadora estimula as nutricionistas para pensarem em diferentes 

estratégias de ensino e critica a sugestão de palestras como um meio de transmissão 

de conhecimento, considerando que o cliente já confirmou que tem o conhecimento 
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conceitual das bases da alimentação saudável. A análise dos dados apresentou três 

ICs e três DSCs, apresentados no quadro a seguir. 

 

Pergunta 6 – Bem, se os clientes já tem a informação, uma palestra talvez não seja a 

melhor forma de intervenção. De que outras formas que vocês acham que dá para 

atuar com educação nutricional no restaurante? 

 

Quadro 12 – Ideias centrais e discursos resultantes da pergunta 6 

Idéia Central  Discurso do sujeito coletivo 

IC: A 

 

Um projeto 

envolvendo o 

setor financeiro 

 

 

DSC 

Eu vejo assim, se a gente desenvolver um projeto que 

envolva a parte financeira e comprovar para os proprietários 

que você pode manter o número de clientes mudando algumas 

coisas no cardápio, que você vai conseguir manter a meta com 

uma alimentação mais saudável, aí a gente conseguiria.  

IC: B  

 

O nutricionista 

pode atuar nos 

bastidores 

DSC  

Pois é, ficamos no meio do tiroteio, porque nós temos o 

conhecimento e muitas vezes você não tem saída, tem coisas que 

você não pode tirar do cardápio. Onde eu trabalho, todo dia tem 

couve, feijão preto com linguiça, cheio de coisa, porque os 

clientes gostam. Tinha dias que a couve estava brilhando de 

tanta gordura, aí eu sentei e conversei com o pessoal da cozinha 

e com o cozinheiro e reduzimos o consumo do sal e do óleo. Aí 

nesse mínimo eu estou trabalhando com o pessoal da cozinha, 

essa conscientização. Então estou indo por esse lado, no meu 

interesse e também no interesse do pessoal do financeiro.  

 

IC: C 

 

Readaptar 

algumas receitas 

e investir na 

qualidade 

sensorial dos 

vegetais 

 

DSC 

Uma forma de você controlar um pouco é nos ítens do 

cardápio.  

Você tem que ser criativa, readaptando as receitas. Por 

exemplo: o bife à parmegiana que dá para fazer a versão assado 

e fazer uns testes para ver a aceitação dos clientes.  

A gente precisa trabalhar com o visual dos legumes, isso 

conta muito, pois é lógico que se você colocar lá um refogado 

totalmente cozido, feio, não vai atrair o cliente. Porque às vezes 

o pessoal investe na aparência do prato da fritura e deixa o 

legume sem cor, sem atrativo.  

Então a gente precisa mostrar para as pessoas que comer 
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de modo saudável não é comer comida ruim.  

 

    

Os DSC agora mostram que o desafio da moderadora surtiu efeitos positivos. 

As alternativas propostas nos três DSC denotam que o profissional identifica a 

necessidade de buscar apoio com os diversos atores do processo de fornecimento de 

refeições e surgem então as propostas para: desenvolvimento de um projeto 

envolvendo o setor financeiro, a busca de parcerias com os funcionários da produção 

para reduzir o consumo de gordura e de sal, e também a adaptação de receitas 

culinárias e testes de aceitabilidade envolvendo a participação dos clientes na 

degustação das preparações.   

As alternativas para o desenvolvimento de parcerias entre os diferentes 

colaboradores da empresa para organizar e implementar ações que redundem em 

benefício da saúde dos seus clientes, combinam com a afirmação de Pelicioni e 

colaboradoras, de que a promoção da saúde não pertence ao domínio exclusivo nem 

é responsabilidade apenas dos profissionais que atuam em  serviços de saúde, 

portanto é necessário compartilhar tarefas, trabalhar em equipes multiprofissionais 

para transformar espaços e tornar as pessoas mais conscientes e saudáveis 

(PELICIONI & PELICIONI; TOLEDO, 2008).  

 

O desafio final – a promoção da saúde da clientela ou o lucro da empresa 

 

Para concluir o encontro com as nutricionistas, a moderadora trouxe uma 

questão que instigou a reflexão sobre o comprometimento do profissional que atua 

em restaurante de refeição comercial e o cumprimento do seu juramento profissional. 
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A análise dos dados mostrou uma única IC e apenas um DSC conforme apresentação 

no Quadro 12.  

 

Pergunta 7 – Nutrir-se ou comer é o dilema do cliente. E o papel da nutricionista, 

seria nutrir ou fazer comer? 

 

 

Quadro 12 – Ideia central e discurso resultante da pergunta 7 

Idéia Central  Discurso do sujeito coletivo 

 

IC: A 

 

Nutrir, procurar 

oportunidades de 

despertar o 

prazer e o 

equilíbrio 

nutricional 

 

 

 

 

DSC 

O nosso papel é de fazer nutrir, então no meio do tiroteio 

precisamos procurar meios, formas, oportunidades pra exercer 

o nosso trabalho, isso é importante. Às vezes a gente se pega em 

várias situações que seria mais fácil ser omisso, mas o nosso 

papel na sociedade é fazer a coisa certa. E alimentação não é só 

saciar a fome, mas você tem que despertar outros sentidos, como 

o prazer, o equilíbrio, porque nutrir para mim é isso. Nosso 

papel é um diferencial, o número de restaurantes cresce a cada 

dia e para você se manter no mercado vai ter que ter um 

diferencial. 

 

 

 

 

O DSC produzido na análise dos dados desta questão afirma o compromisso 

técnico do nutricionista que se vê como responsável perante a sociedade por “fazer a 

coisa certa”, concordando com o compromisso promover a alimentação saudável 

para a clientela dos restaurantes comerciais. 

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) estabelece dentre as atribuições 

do nutricionista que atua em alimentação coletiva, a responsabilidade por promover 

programas de educação alimentar e nutricional para os clientes das Unidades de 

Alimentação (CFN, 2005).  

Esse desafio aos nutricionistas e demais profissionais empreendedores, 

gestores que atuam na administração de restaurantes para se engajarem na proposta 
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da promoção da saúde dentro dessas unidades comerciais, combinam com o campo 

de ação da promoção da saúde ligado à criação de espaços saudáveis que apoiem a 

Promoção da Saúde. Como os clientes de restaurantes de refeição por peso 

geralmente elegem esses locais para fazer suas refeições em função da proximidade 

dos seus locais de trabalho, é justo e desejável que haja uma aproximação dos 

profissionais que atuam em restaurantes com a sua clientela para que juntos planejem 

a implantação de ações para tornar esse ambiente em um local facilitador para uma 

rotina alimentar mais saudável.    

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Os fatores que inviabilizaram a realização do grupo focal 

 

Pensar uma pesquisa qualitativa que envolva reunião de pessoas na região 

central da cidade de São Paulo é um desafio para os sujeitos e um risco de estresse 

para o pesquisador. Causas como a distância entre o local de trabalho e o local da 

pesquisa, o trânsito e outros imprevistos inviabilizaram a realização do grupo focal 

que havia sido planejado inicialmente com as nutricionistas que atuam em 

restaurantes de refeição por peso. Todos os contatos foram realizados, os 

procedimentos de reserva de uma sala na Faculdade de Saúde Pública, convites para 

a participação no grupo focal junto às nutricionistas que atuam na área de 

alimentação coletiva, mas após duas tentativas com a confirmação da presença de 05 

sujeitos para o encontro não foi possível realizar a estratégia planejada por falta de 

quórum. No segundo agendamento tivemos a presença de 02 nutricionistas e 
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optamos por trabalhar com uma entrevista coletiva. Apesar da representação reduzida 

do profissional da área da alimentação coletiva a experiência foi positiva e o objetivo 

foi alcançado 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo identifica um encadeamento de fatores culturais, sociais e 

simbólicos, que na percepção coletiva, determinam as escolhas alimentares dos 

indivíduos que almoçam em restaurantes de refeição por peso.  

Merece destaque o fato da maioria dos sujeitos valorizarem o aspecto visual e 

estético relacionados à apresentação dos alimentos no balcão de autosserviço, sua 

aparência e qualidade como fatores decisivos para suas escolhas alimentares, 

concordando com o conceito popular de que as pessoas comem primeiro com os 

olhos. Esse é um dado para ser valorizado não apenas nos restaurantes, mas em todas 

as unidades de alimentação e nutrição, incluindo os serviços de nutrição e dietética 

em hospitais, em Instituições de Longa Permanência para Idosos, que por vezes 

descuidam da apresentação de algumas dietas especiais. 

Um diferencial positivo do restaurante de refeição por peso é a possibilidade 

de atender aspectos culturais relacionados a diferentes preferências alimentares, e a 

possibilidade de escolhas de alimentos saudáveis, já que esses locais oferecem uma 

variedade de saladas, grelhados e o tradicional feijão com arroz para aqueles que 

quiserem servir-se de alimentos mais tradicionais. 

O fator tempo reduzido de espera para servir-se e tomar sua refeição, aparece 

como aspecto importante para otimizar o tempo disponível para descanso no horário 

do almoço.  

A preocupação coletiva com a higiene dos alimentos é um fator a ser 

considerado, já que nos textos levantados na discussão dos discursos, alguns 
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trabalhos mostram o balcão de autosserviço como um ponto frágil na cadeia de 

pontos críticos de contaminação dos alimentos. 

Finalizando os fatores que influenciam as escolhas em restaurantes de 

refeição por peso, aparecem o preço da refeição, o tamanho da fome e a preocupação 

com a estética corporal, determinando a quantidade de alimento que será consumido.  

O conhecimento entre a relação da alimentação com a saúde e/ou a doença 

ficou clara quando a maioria (43%) dos clientes dos restaurantes valorizou mais a 

saúde ao colocarem o alimento no prato. Também o conhecimento sobre a relação 

alimentação saudável e saúde foi demonstrado na preocupação dos sujeitos (30%) 

que tentam encontrar o equilíbrio entre o sabor e a saúde na escolha da sua refeição.  

Os valores culturais e fatores psicológicos relacionados às preferências 

alimentares são identificados pelos sujeitos que se decidem pelo sabor, aroma e 

aparência apetitosa dos alimentos (26%).    

O sujeito coletivo reconhece que para promover sua saúde são necessárias 

várias mudanças na sua rotina de alimentação habitual. As justificativas de ordem 

social apresentadas para o comportamento alimentar inadequado à boa saúde estão 

ligadas à falta de habilidade para cozinhar, ao fato de morar sozinho e ter uma rotina 

de trabalho que não permite observar horários definidos para as refeições. As 

justificativas de ordem psicológica e culturais estão relacionadas às preferências por 

alimentos com alta densidade calórica como os doces, frituras, carnes gordas, 

laticínios integrais e refrigerantes.  

Os discursos deixam claro que os sujeitos identificam a necessidade de 

diminuir a ingestão de produtos industrializados com alta densidade energética, de 

reduzir o consumo de carnes gordas, de açúcares e de incluir mais frutas e hortaliças 
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na alimentação diária, mas se reconhecem incompetentes para modificar 

comportamentos estabelecidos em função de uma realidade que colabora e incentiva 

o consumo deste tipo de alimentação.  

Os discursos das nutricionistas sobre as razões pelas quais os sujeitos 

preferem alimentos processados no seu dia a dia vão ao encontro dos discursos dos 

sujeitos quando justificam suas opções por esses alimentos porque essas alternativas 

de lanches prontos resolvem o problema de quem mora sozinho e não cozinhar.  

Os discursos transparecem que para os sujeitos entrevistados, o restaurante de 

refeição por peso resolve para eles a questão do almoço, pois esse serviço oferece  

possibilidades de escolhas de saladas e de outros alimentos do trivial da culinária 

brasileira, porém, que no horário do jantar, quando chegam exaustos depois de um 

dia de trabalho  eles  lançam mão dos pratos prontos, geralmente mais ricos em 

gorduras e açúcares.      

As nutricionistas entendem que os sujeitos que já apresentam doenças como a 

hipertensão arterial e/ou diabetes e, mesmo assim, comem o alimento com gordura e 

com sal, é porque entendem que pelo fato de já fazerem uso de remédios para 

controlar a doença, não precisam restringir sua alimentação. Quanto aos sujeitos que 

ainda não apresentam a doença, elas também entendem que eles sabem quais os 

alimentos devem ser evitados, mas que na hora de comer o alimento que desperta seu 

apetite eles não pensam na saúde, concordando com o DSC do grupo que diz que, na 

hora de comer o alimento desejado, a última coisa que as pessoas lembram é da sua 

saúde.  

De uma forma geral, os sujeitos que almoçam em restaurantes de refeição por 

peso convivem com o dilema de decidir-se entre o sabor e a saúde e que o 



88 

 

 

nutricionista convive com o conflito entre as metas de venda e a promoção da saúde 

de sua clientela.    

Entendemos que apesar do inconveniente da oferta de itens alimentares com 

alta densidade calórica, o restaurante de refeição por peso surge como uma 

possibilidade para os sujeitos terem acesso a uma alimentação variada e com oferta 

regular de hortaliças e produtos mais tradicionais da culinária brasileira.  

Existem fatores facilitadores e fatores limitantes para o desenvolvimento de 

ações educativas em nutrição com vistas à promoção da saúde dos frequentadores 

dos restaurantes de refeição por peso. 

A oportunidade de interação social entre os sujeitos é um fator facilitador 

para o diálogo. Essa condição pode ser observada desde a chegada ao restaurante e a 

espera dos indivíduos na fila do autosserviço, até a escolha da mesa, fator importante 

no convívio das grandes cidades, quando se percebe uma tendência ao isolamento 

das pessoas. Outro fator facilitador é a possibilidade para escolha de alimentos mais 

tradicionais da culinária brasileira, pois o restaurante de refeição por peso oferece 

regularmente várias opções de vegetais na forma de saladas e/ou guarnições. 

Outro elemento facilitador é a presença do nutricionista que acompanha todo 

o processo do serviço, desde o planejamento dos cardápios do restaurante até o 

momento da distribuição e reposição dos alimentos, somando condições favoráveis 

para a aproximação desse profissional com o público alvo do seu trabalho. Essa 

condição dá oportunidade para o diálogo com esses sujeitos e pode ser um facilitador 

na identificação do interesse e das possibilidades desses sujeitos participarem de 

ações de educação em saúde que possam ser desenvolvidas pelo restaurante.  
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Alguns fatores que podem dificultar o desenvolvimento de ações educativas 

no restaurante de refeição por peso estão relacionados à limitação do tempo 

disponível da clientela e a visão do administrador a respeito dos possíveis prejuízos 

com a redução da venda de produtos densamente calóricos. Apesar dessas 

dificuldades, entendemos que um planejamento em parceria com a clientela, gestores 

e a nutricionista poderá identificar possibilidades para ações de educação nutricional 

que atendam ao interesse comum dos sujeitos envolvidos, desde a definição dos 

horários e a escolha dos temas a serem estudados.   

Consideramos ainda a concepção de educação que deve embasar as ações de 

educação nutricional. Os autores de vários textos que deram suporte à discussão 

desse tema neste estudo concordam com as recomendações da PNPS para utilização 

do referencial teórico de uma educação dialógica proposta por Paulo Freire. Nesta 

concepção de educação é desejável que os objetivos visem a autonomia dos sujeitos 

para escolhas de alimentos saudáveis e que as estratégias de ensino e de avaliação 

incluam a participação ativa dos sujeitos do processo, possibilitando que os pontos 

frágeis possam ser identificados e corrigidos e para que os pontos fortes possam ser 

comemorados.  

Frente à urgência do enfrentamento das DCNT no Brasil, recomendamos que 

o tema autonomia para escolhas saudáveis em restaurantes de autosserviço seja 

explorado em outras pesquisas.  
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ANEXO 1        

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: 

Nutrir-se ou comer: a lógica do senso comum retratada em restaurantes de 

refeição por peso. O motivo que nos leva a estudar o tema é: o aumento do número 

de registros de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação entre 

indivíduos moradores das grandes cidades brasileiras. O objetivo deste projeto é: 

Identificar os fatores sociais, culturais e simbólicos que norteiam as escolhas 

alimentares de indivíduos que almoçam em restaurantes a “quilo”, na cidade de São 

Paulo.  

Os resultados desta pesquisa irão contribuir com informações para apoiar as 

propostas de educação na área da alimentação e nutrição.    

A coleta de dados acontecerá da seguinte forma: Você deverá participar de 

uma entrevista gravada, com registro de voz, em fita magnética, e responderá a 

quatro perguntas, com resposta livre. Existe um desconforto mínimo para você no 

que se refere à coleta dos dados, uma vez que a entrevista será gravada após o seu 

almoço, em um horário que você poderia utilizar para outras atividades. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento.  

A sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa não divulgarão o seu nome ou dados que indiquem a sua 

participação. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa 

resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no 

Programa de Pós Graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo e outra cópia será fornecida a você. A participação no estudo não acarretará 

custos para você, bem como não haverá nenhuma compensação financeira decorrente 

da sua participação.  

 

Nome da pesquisadora: Odete Santelle.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Em caso de dúvidas poderei 

chamar a pesquisadora ODETE SANTELLE no telefone (11) 3743-7081 ou o professor 

orientador Dr. Fernando Lefèvre no telefone (11) 3061-7718 ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. 

Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP.   

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão se assim o desejar. A pesquisadora certificou-me de que todos os dados desta 

pesquisa serão confidenciais. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Nome do participante ___________________________________Data: __/__/2011.                                                                            

 

Pesquisadora: Odete Santelle                                                          Data ___/__/2011. 

Telefone: 11-3743-7081 

 

Assinatura da Testemunha: _______________________________ Data __/__/2011. 
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ANEXO 2 

 
Questionário semi estruturado 

 
Objetivos 

a) Investigar condicionantes das escolhas alimentares no cotidiano de usuários de 

restaurantes de refeição por peso. 

b) Identificar conhecimento sobre alimentação saudável   

c) Explorar as representações sociais sobre a alimentação e saúde e a doença sob 

a ótica de senso comum.  

d) Identificar a percepção do sujeito sobre a adequação de sua rotina alimentar na 

manutenção da saúde 

 

1. Em sua opinião, quais os fatores que as pessoas consideram ao escolher os 

alimentos nos restaurantes de refeição por peso?  

 

2. Na hora de colocar o alimento no prato hoje, o que contou mais pontos 

para você: A comida gostosa ou a saúde? Fale um pouco sobre isso. 

 

3. O que você acha que seria uma escolha saudável de alimentos em um 

restaurante de refeição por peso? 

 

4. Pensando na sua saúde, você mudaria alguma coisa na sua rotina de 

alimentação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREVISTA COLETIVA 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa:  

 

Nutrir-se ou comer: a lógica do senso comum retratada em restaurantes 

de refeição por peso. O motivo que nos leva a estudar o tema é: o aumento do 

número de registros de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à 

alimentação entre indivíduos moradores das grandes cidades brasileiras.   Os 

objetivos desta pesquisa são:  a) Identificar os fatores sociais, culturais e simbólicos 

que norteiam as escolhas alimentares de indivíduos que almoçam em restaurantes de 

refeição por peso, na cidade de São Paulo; b) produzir informações para subsidiar 

ações de educação nutricional nesses locais. 

A coleta de dados acontecerá da seguinte forma: Você deverá participar de 

um grupo focal entre nutricionistas, para reflexão sobre possibilidades para o 

desenvolvimento de ações de educação nutricional em restaurantes de refeição por 

peso, considerando-se a percepção dos sujeitos a respeito do tema alimentação e 

saúde e escolhas alimentares. Não haverá risco à sua integridade. O encontro terá 

duração de 90 minutos. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento.  

Pedimos sua autorização para gravação do grupo focal. A sua identidade será 

tratada com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa não divulgarão 

o seu nome ou dados que indiquem a sua participação. Você não será identificado (a) 

em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste 

consentimento informado será arquivada no Programa de Pós Graduação da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e outra cópia será 

fornecida a você. A participação no estudo não acarretará custos para você, bem 

como não haverá nenhuma compensação financeira decorrente da sua participação.  

 

Nome da pesquisadora: Odete Santelle.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Em caso de dúvidas poderei 

chamar a pesquisadora ODETE SANTELLE no telefone (11) 3743-7081 ou o professor 

orientador Dr. Fernando Lefèvre no telefone (11) 3061-7718 ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. 

Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP.   

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão se assim o desejar. A pesquisadora certificou-me de que todos os dados desta 

pesquisa serão confidenciais. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Nome do participante ___________________________________Data: __/__/2011.                                                                            

 

Nome da pesquisadora: Odete Santelle                                            Data ___/__/2011. 

Telefone: 11-3743-7081 

 

Assinatura da Testemunha: _______________________________ Data __/__/2011. 
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propostas de educação na área da alimentação e nutrição.    

A coleta de dados acontecerá da seguinte forma: Você deverá participar de uma 

entrevista gravada, com registro de voz, em fita magnética, e responderá a quatro 

perguntas, com resposta livre. Existe um desconforto mínimo para você no que se refere 

à coleta dos dados, uma vez que a entrevista será gravada após o seu almoço, em um 

horário que você poderia utilizar para outras atividades. Você é livre para recusar-se a 

participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento.  

A sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo. Os resultados 

da pesquisa não divulgarão o seu nome ou dados que indiquem a sua participação. Você 

não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma 

cópia deste consentimento informado será arquivada no Programa de Pós Graduação da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e outra cópia será fornecida 

a você. A participação no estudo não acarretará custos para você, bem como não haverá 

nenhuma compensação financeira decorrente da sua participação.  

 

Nome da pesquisadora: Odete Santelle.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Em caso de dúvidas poderei 

chamar a pesquisadora ODETE SANTELLE no telefone (11) 3743-7081 ou o professor 

orientador Dr. Fernando Lefèvre no telefone (11) 3061-7718 ou o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, 

Cerqueira César – São Paulo, SP.   

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão se assim o desejar. A pesquisadora certificou-me de que todos os dados desta pesquisa 

serão confidenciais. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Nome do participante ___________________________________Data: __/__/2011.                                                                            

 

Pesquisadora: Odete Santelle                                                          Data ___/__/2011. 

Telefone: 11-3743-7081 

 

Assinatura da Testemunha: _______________________________ Data __/__/2011. 

 

 

 

 



ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO FOCAL 

  

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa:  

 

Nutrir-se ou comer: a lógica do senso comum retratada em restaurantes de 

refeição por peso. O motivo que nos leva a estudar o tema é: o aumento do número de 

registros de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação entre 

indivíduos moradores das grandes cidades brasileiras.   Os objetivos desta pesquisa são:  

a) Identificar os fatores sociais, culturais e simbólicos que norteiam as escolhas 

alimentares de indivíduos que almoçam em restaurantes de refeição por peso, na cidade 

de São Paulo; b) produzir informações para subsidiar ações de educação nutricional 

nesses locais. 

A coleta de dados acontecerá da seguinte forma: Você deverá participar de um 

grupo focal entre nutricionistas, para reflexão sobre possibilidades para o 

desenvolvimento de ações de educação nutricional em restaurantes de refeição por peso, 

considerando-se a percepção dos sujeitos a respeito do tema alimentação e saúde e 

escolhas alimentares. Não haverá risco à sua integridade. O encontro terá duração de 90 

minutos. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento.  

Pedimos sua autorização para gravação do grupo focal. A sua identidade será 

tratada com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa não divulgarão o 

seu nome ou dados que indiquem a sua participação. Você não será identificado (a) em 

nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada no Programa de Pós Graduação da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo e outra cópia será fornecida a você. A 

participação no estudo não acarretará custos para você, bem como não haverá nenhuma 

compensação financeira decorrente da sua participação.  

 

Nome da pesquisadora: Odete Santelle.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Em caso de dúvidas poderei 

chamar a pesquisadora ODETE SANTELLE no telefone (11) 3743-7081 ou o professor 

orientador Dr. Fernando Lefèvre no telefone (11) 3061-7718 ou o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, 

Cerqueira César – São Paulo, SP.   

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão se assim o desejar. A pesquisadora certificou-me de que todos os dados desta pesquisa 

serão confidenciais. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Nome do participante ___________________________________Data: __/__/2011.                                                                            

 

Nome da pesquisadora: Odete Santelle                                            Data ___/__/2011. 

Telefone: 11-3743-7081 

 

Assinatura da Testemunha: _______________________________ Data __/__/2011. 
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