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Anexos 

Anexo I: Guião do focus group 

TRANSGERACIONALIDADE  NÃO-‐GENÉTICA  DA  OBESIDADE  INFANTIL    
  

Introdução/Apresentação:    
  

Agradecer  a  participação,  com  breve  apresentação  do  estudo  
Regras  da  discussão  de  grupo  (respeitar  as  opiniões  de  todos;  não  falar  em  simultâneo)  
Apresentação  dos  participantes    

 Nome;  idade;  (ex-‐)actividade  profissional  (pais  e  avós)  
  
1.  Hábitos  alimentares  
  

a)  Durante  um  dia  da  semana  típico,  como  é  que  organizam  as  refeições  (quantas  refeições,  quem  
cozinha,  onde  comem     avós,  pais,  e  filhos)?  

    

b)  Quais  são  os  tipos  de  alimentos  mais  típicos,  lá  em  casa  (os  mais  frequentes;  as  preferências)?  
 Nas  refeições;  Entre  refeições  /  petiscos  

  
2.  Crenças  sobre  hábitos  alimentares  

  

a)  O  que  é  para  vocês  uma  alimentação  saudável?    
 Ao  pequeno-‐almoço  
 Ao  almoço  /  refeições  na  escola  
 Ao  lanche  
 Ao  jantar  

  

b)  O  que  acham  que  tem  mudado  na  alimentação,  com  os  tempos  (avaliar  percepções  inter-‐
geracionais)  

 Rituais  associados  às  refeições  
 Tipos  de  alimentos  
 Papel  dos  pais  na  alimentação  dos  filhos  

  

c)  Quais  são  os  benefícios  de  uma  alimentação  saudável?    
 Saúde/Doença  
 Bem-‐estar  familiar  
 Melhor  rendimento  escolar  

  

d)  Como  é  que  os  pais/avós  podem  ajudar  na  educação  alimentar  das  crianças?  
  

e)  Como  é  que  deve  ser  uma  boa  educação  alimentar  para  as  crianças?    
 Falando  com  eles  sobre  o  que  são  os  grupos  alimentares  
 Partilhando  com  eles  as  horas  de  refeição  à  mesa  
 Tendo  alimentos  saudáveis  em  casa  
 Aprendendo  na  escola  

  
4.  Cenário  
  

Imagine  que  o  seu  filho/neto  não  gosta  de  legumes,  nem  de  fruta,  e  todos  os  dias  à  refeição  faz  birras  
para  não  os   comer.  Como  é  que  acham  que   se  poderia   convencê-‐lo  a   ingerir  os   legumes  e  a   fruta  
naquela  refeição?    
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Anexo II: Normas de transcrição 

 

Normas de transcrição a utilizar no estudo 

 

Existem manuais de códigos e regras de transcrição de dados verbais, em função do tipo de 
abordagem qualitativa utilizada (análise de narrativa, análise de discurso, grounded theory, 
análise fenomenológica  

Para o nosso estudo, e dados os objectivos do mesmo, vamos simplificar a notação a 
utilizar, apoiando-nos num conjunto de poucas (mas muito importantes) regras: 

1) Cada focus group deve ser transcrito num documento word. O nome a dar ao ficheiro e 
ao título da transcrição deve referenciar um número.  

Exemplo: Focus Group 1. 

2) As linhas de texto devem ser numeradas. Para o efeito, é preciso ir ao menu File e 
escolher Page Setup. Aqui, escolhe-se a pasta Layout e, na caixa Apply to, opta-se por 
Whole document. Prime-se de seguida o botão Line Numbers e selecciona-se o Add line 
numbering, activando o Continuous numbering. 

3) Cada entrada de um participante deve ser precedida de parágrafo. É difícil identificar de 
forma sistemática o nome do participante. Assim sendo, omite-se o mesmo, à excepção das 

-moderador). Exemplo: 

 hk kajd asda skjdh askjdh asdas dkajshd kajsdh asd 

(M) lkj lkj lkads alkdj alskdj asd askjdl askjd laskjd askdlasjd. 

z nz,vmnzxv znxmv, zmxvz  vio evhoiewhv ew vhewoivihe wvhoih oiewvhweiovh ewiohvev 
owiehv ewvwevoihew vioweh voiewhv ewiovh ewoivh ewv. 

Vweh vweohv oewivh weivhw evhweiovh oweihv ehviewhv weihv. 

Asd aslkdj aslkdj alskdja sd asjkdlaksjd asdj askld jlaskjd laskjd asdj askdj aslk haskjdh akjsdh. 

(CM) d sdhajs dasd kjah sdkasd lakjshd asd hajskd há ksjdh asda shdaksjdh ad alksdj hals. 

5) Numa sequência de diálogo sobre o mesmo assunto entre dois ou mais participantes 
er identificados, de 

forma a que se perceba a alternância de discursos. No exemplo:  

(A)  f sfd kjsdh flsdj fsdfsdkjfh sdf shdjfk lskdjfh slkdjfh lskdjfh sd fhsjd kfljshdf . 

(B)  asda sdhasidh akjdh askjdh z cahjc kjh cldch dskjlhc sd. 

 

(A)  dsdaj as dkajhd akljsdh alsdkj hakljs dlakjshd laksjh dlakjsdh alkjsdh laksjdh lakjs 
hdlakjshd laksjhd laksjhd laksjhd alksjhd wqde ewiu gdwehgd we. 
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Wehgdjw edghja sgdasljhdg ashdg ashjdg askjdhga sjdhgas jhdg ewrfg sdjfhdgs jhfg. 

6) A transcrição é exaustiva, o que (hã)  

  asd ashjk 
 

 

7) Hesitações do discurso (por exemplo, breves interrupções, típicas de reflexão ou tentativa 
de recordação) são indicadas também com reticências entre parênteses curvos. Exemplo: 

  

8) Notas do transcritor sobre o conteúdo da gravação podem ser incluídas desde que entre 
parênteses rectos, itálico e sublinhado.  

Exemplo 1: 

sdad askjd hasd aslkjdh asda shdjaks dhaskjdh asdalskdjhas dha sjdh ajkh ksdjhasdaskdjh 
as. 

[O participante sentado no lado esquerdo deste último expressou, não verbalmente, não concordar 
com o afirmado] 
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Anexo III: Consentimento informado 

CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  

Este  documento  de  consentimento  informado  serve  para  explicar  a  importância,  o  objectivo  e  o  que  

é  pedido  aos  participantes  do  estudo  em  causa.    

Conhecer  os  hábitos  alimentares  de  uma  população  é  muito  importante  em  termos  de  saúde  pública,  

por  permitir  saber  em  que  áreas  da  alimentação  é  que  se  pode  investir  mais  para  melhorar  a  saúde  

dos  membros   dessa   comunidade.   Como   se   sabe,   os   hábitos   alimentares   passam   de   geração   para  

geração,  pelo  que  é  também  muito  importante  saber  mais  sobre  como  é  que  o  conhecimento  sobre  

os  alimentos  é  transmitido  de  avós  para  pais  e  de  pais  para  filhos.    

O  estudo   tem  por  objectivo  principal   conhecer  os  hábitos   alimentares  de   famílias  do   concelho  de  

Santana.  O  estudo  tem  também  por  objectivo  recolher  dados  sobre  o  que  é  que  avós,  pais,  e  filhos  a  

viverem   em   conjunto   pensam   sobre   a   alimentação.   Para   tal,   é   pedido   aos   participantes   que  

participem  num  grupo  de  discussão  sobre  comportamentos  alimentares,  sendo  que:  

a) O  Grupo  de  Discussão  tem  uma  duração  de  aproximadamente  uma  hora;  

b) As  opiniões  recolhidas  serão  utilizadas  única  e  exclusivamente  para  fins  científicos;  

c) A  informação  recolhida  é  estritamente  confidencial;  

d) Será  mantido  o  anonimato  dos  participantes;  

e) Para  optimizar  o  tratamento  da  informação,  será  efectuada  a  gravação  áudio  

Os   objectivos   do   estudo   implicam   também   recolher   dados   sobre   o   peso   e   a   altura   de   todos   os  

participantes.  

Esta   participação   é   voluntária   e   este   consentimento   garante   a   privacidade   e   confidencialidade   de  

todos  os  dados  recolhidos  (peso,  altura,  gravação  da  conversação  em  vídeo  e  contactos  telefónicos).    

Eu,   __________________________________________,   declaro   ter   sido   informado   e   concordo   em  

participar,  como  voluntário,  do  projecto  de  pesquisa  acima  descrito.  

Ou  para  o  seu  filho/a:  

Eu,__________________________________________,responsável  legal  por_______________  

____________________,  declaro  ter  sido  informado/a  e  concordo  com  a  sua  participação,  como  

voluntário/a,  no  projecto  de  investigação  acima  descrito.  

Santana,  _____  de  Setembro  de  2010  
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Anexo IV: Análise de conteúdo 

 

Focus de Group 1 

Focus group com 

normoponderais (2 

gerações) 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A sopa é um alimento central 

no dia alimentar.  

 

 

2. A sopa pode ser ingerida 

tanto ao almoço como ao 

jantar.  

 

3. Pode haver variedade 

alimentar, no entanto, a sopa é 

de execução fácil e rápida.  

 

 

4. A sopa é de execução 

rápida. Há costume de ingerir 

pequeno-almoço.  

 

Focus group com normoponderais (2 gerações) 

 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

praticamente é para eu saber um pouco sobre o que é que vamos 

falar, para lembrar-

falar o menos possível, vocês vão dando ideias e vão explicando 

por fazer uma coisa que tem mais a ver com a vossa experiência, 

que é perguntar-vos como é que vocês organizam num dia 

normal? Como é que organizam os vossos momentos de 

com essas coisas todas? Como é que se organizam durante um 

dia?  

  

(M) Diga, diga. 

 

(M) Imagine que acorda, não é?! Como é que se organiza em 

neto?  

(MA2) Tenho mais.  

(F2) Não, minha mãe! 

tá 

bem, está 

depois? 

(MA2) Acorda e toma o pequeno-

sopa! 

pedaço de pão ou qualquer coisa, agente come bem! 

(M) Isso é para o almoço.  

(MA2) Tanto pode ser para o almoço como pode ser para o jantar. 

 

 

(M) Está bem, está bem.  

(MA2) Fazemo

bacalhau ou se coze arroz, esparguete, depende se tiver muito 
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5. Há maior vontade e 

disponibilidade para pratos mais 

confeccionados ao fim de 

semana (i.e. assados, 

estufados). São menos regulares 

durante a semana.  

 

 

 

(M) A sopa é de facto muito presente, não é? 

coisa, (...) para o almoço, serve, para o almoço. Mas de manhã 

tem o pequeno-  

 

 

recheado, só pode ser ao fim de semana ou quando tá-se também 

 

 

 

b) Alimentos mais típicos, 

preferências alimentares. 

 

6. Regra geral, existe apenas um 

prato principal, ou sopa ou 

prato completo. A composição 

da sopa é bastante variada 

(p.e. maçarocas, abóbora, 

cenoura, feijão, massa).  

 

7. A sopa pode levar 

maçaroca.  

 

8. Há ideia de que em Lisboa 

não há o habito de colocar 

maçaroca na sopa.  

 

 

9. Por vezes são 

confeccionadas duas refeições 

principais por dia, almoço e 

jantar.  

 

 

 

10. Quando existe mais tempo 

para confeccionar, os pratos 

b) Hábitos alimentares - Alimentos mais típicos, preferências 

alimentares. 

 

(M) A sopa é o elemento central nas refeições, e por vezes há uns 

assados, não é? 

várias coisas, com maçarocas ou abóbora, deita-se cenoura, 

feijão, pode-se deitar uma massa.   

 

 

 

(M) Usa a maçaroca na sopa? 

 

 

(MA2) Pois eu sei que não têm o hábito. 

 

(M) Eu não sei se percebi bem, tipicamente há duas refeições 

importantes que é o pequeno-almoço, e depois mais uma que é o 

almoço ou o jantar? Ou como é que fazem? Fazem duas refeições? 

(MA2) Às vezes faço as duas refeições. 

 

 

 (M) Às vezes?! 

(MA1) Às vezes.  

(M) Mas tipo numa semana? Como é?  

com entrecosto, ou galinha assada a acompanhar arroz ou 
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são mais compostos (assados 

de entrecosto ou galinha, 

acompanhamento de arroz ou 

massa). Não há sempre sopa. 

 

 

 

11. A sopa é acompanhada de 

pão ou de bolinhos fritos 

(farinha, ovos e leite).  

 

 

12. A mãe trabalhadora 

também é quem cozinha. 

 

13. Não existe ajuda da avó pois 

é falecida. 

 

14. O pequeno-almoço é 

composto por café, pão, queijo 

ou ovos. O almoço é prato 

composto (semilhas, feijão, 

maçarocas são muito 

presentes). Por vezes pode existir 

sopa.  

15. È comum cozinhar com 

feijão, feijão-verde, pimpinela.  

 

16. Para refeições rápidas 

utilizam salsichas. È comum 

cozinhar semilhas, milho, 

maçarocas, abóbora, pepino.  

 

 

 

 

17. Por vezes preparam apenas 

uma refeição diária, consoante 

o tempo disponível.  

18. O pão é utilizado para 

substituir uma refeição quando 

caldo verde. 

 

 

 

(M) Mas só para perceber faz a sopa, e a sopa dá para o almoço e 

 

 

(M) O assado é mais para uma das refeições? 

com o pão, ou aqueles bolinhos que se costuma fazer na frigideira 

 

 

(M) Já agora diga-me só uma coisa, quem é que cozinha lá em 

casa? 

 

 

(M) Ok. Não tem sorte de viver com a sua mãe, ou coisa parecida? 

não estou a ver ela vir pró pé de mim!  

 

(M) Ok. No seu caso como é que organiza o seu dia? 

(MA1) Também é mais ou menos. De manhã, faz-se o cafezinho, 

pão, ovos, depende, queijo. Ao almoço também depende, as 

vezes é semilhas, é feijão, as maçarocas. E sopas também.  

 

 

 

a vaginha, o feijão verde que chamam, no continente é feijão-

verde. Meto na sopa a pimpinela, ou um bife. 

 

(MA1) Umas salsichas num instante. Coze-

 

 

mais numa? 

(MA1) Não percebi?! 

(M) Faz sempre as duas refeições, o almoço e o jantar, ou investe 

mais numa?  

(MA1) Depende. 



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      XXII  
  

há falta de tempo.  

 

 

19. Quando a família esta 

reunida em casa, tentam 

almoçar todos juntos. Quando 

não está é apenas preparada a 

refeição das crianças.  

 

20. As crianças devem ter 

capacidade de preparem 

alguma coisa para comer.  

 

21. A criança por vezes almoça 

sozinha, sendo a única refeição 

em família o jantar.  

 

22. O almoço foi previamente 

preparado para a criança, que 

quando chega da escola, 

almoça sozinha.  

 

 

23. Cada elemento da familia 

prepara o seu pequeno-almoço 

que pode ser constituído por 

torradas, ovos, queijo, manteiga 

ou cereais. As refeições 

principais são mais cuidadas 

aos fins de semana.  

 

24. Por vezes o almoço é 

preparado no inicio da manhã, 

antes de ir para o trabalho, ou 

por vezes são os restos do jantar 

do dia anterior.  

 

 

 

 

 

(MA2) Depende do tempo que agente tem. 

 

 

(MA1) Às vezes quando não há tempo, é pão!  

 

(M) Se eu percebi bem, ambos trabalham não é? Como é que 

costuma fazer para o almoço? Costumam almoçar juntos, como é 

que é? Como é que se organiza? 

(MA1) Quando se está todos, almoçasse todos juntos, quando não 

se está é cozer para os pequenos! 

 

 

 

(M) Ok. Eles já se desenrascam.  

(MA1) Tem que se desenrascar! 

 

ais sozinho ou 

mais com a tua mãe, como é que fazes? 

sempre juntos. 

 

 

 

come. Ele vai para a escola.  

 

 

(M) C

estar juntos para as refeições, é mais jantar então? O pequeno-

almoço também? 

(MA2) O pequeno-almoço, já é um de cada vez. Por isso eles fazem 

almoço, posso fazer um almoço recheado, bacalhau assado, ou 

iro 

 

 

 

(M) Como é que faz, prepara o almoço para o dia seguinte, é isso?! 
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25. Para refeições rápidas as 

crianças optam por sandes.  

 

 

 

 

27. Quando a mãe está em 

casa prepara as refeições 

principais, se não tiver as 

crianças é que preparam as 

suas refeições. ~ 

 

28. Por vezes passam o dia 

inteiro na escola e costumam 

comer na escola.  

 

29. A criança não utiliza o 

refeitório da escola porque 

prefere o bar da escola.  

 

30. O bar da escola oferece 

croissants e sandes.  

 

31. Não existem chocolates no 

bar da escola.  

 

 

 

 

 

 

.  

deixo preparado. 

 

 

(M) Que idade é que tens? 

(Fi1) 15, vou fazer 16.  

(M) E tu? 

(Fi2) 12.  

desenrascas, sozinho, em casa?  

(Fi1) Às vezes.   

 

 

(M) As sandes. 

para fazer faço! 

(M) Mais a base das sandes e tal, o jantar é que é mais comida de 

mesa, não é? E o pequeno-almoço, eles também se desenrascam 

sozinhos, ou como é que é? 

(MA1) Quando eu estou em casa eu arranjo para eles, mas quando 

eu não estou eles têm q

escola 

 

 

(M) Outra questão é, como é que funciona em relação à escola, 

ele costuma comer na escola? Como é? 

(MA1) É. Ele costuma comer na escola e ela também. 

 

escola, ou 

como é que tu fazes? 

(F2) Eu não uso o refeitório da escola, mas como aqui no bar.  

 

(M) No bar. Ok. Já agora, é o que é que eles oferecem aqui no 

bar? Onde é que costumas ir? 

 

 

(M) Chocolates? 

(F2) Não. Chocolates não tem! 

 

(M) Ok. Usas os croissants, para as sandes, ok. E tu? O que é que 

costumam oferecer ou o que é que costumas comer? 

(F1) Depende. 
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tu? Ela está em que ano?  

(MA1) Ela anda no segundo ano.  

de  

 

2. a) Crenças sobre hábitos 

alimentares  alimentação 

saudável 

 

 

 

 

32. O conceito saudável centra-

se na sopa e nos legumes. A 

mãe tem a preocupação de 

ensinar ao filho o que estes 

alimentos são saudáveis.  

 

33. A sopa, ou as verduras são 

alimentos saudáveis e 

saborosos.  

 

 

 

 

34. Quando as crianças não 

gostam de sentir os legumes 

inteiros na sopa, a sopa é 

passada. As crianças preferem 

a sopa passada.  

 

35. Se a sopa for passada as 

crianças comem tudo.  

 

 

 

36. Por vezes fazem batatas 

fritas.  

 

2. a) Hábitos alimentares  alimentação saudável 

 

em juntar sempre qualquer coisa aos vegetais, tentam ter mais 

 

é mais saudável que outras coisas  

 

 

 

não tiver sopas, faz-se verduras, por mim eu gosto.  

 

(M) Portanto, a sopa porque leva verduras, é isso? 

(MA2) Como?  

(M) A sopa é saudável porque leva verduras (...) 

(MA2) O que não gosta de verduras, agente passa-se a varinha 

mágica, aquilo fica ralado tudo, tudo come. E se for aquela sopa 

como aqui costuma- im. E 

quando a sopa tem tudo eles não querem, e assim ralado eles 

comem tudo.  

 

(M) Portanto, o truque é passar aquilo.  

(MA2) Eu gosto de passar, se eu passar a varinha eles comem tudo. 

(...)  

 

tu, como é que é?  
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37. As crianças gostam muito de 

batatas fritas. Uma vez por mês 

faz batatas fritas. A mãe prefere 

a batata cozida à frita.  

 

38. Por vezes podem comer 

batata com arroz ou 

esparguete.  

 

 

 

39. Existe uma insistência para o 

consumo alimentar, mesmo que 

a refeição não seja da 

preferência da criança.  

 

40. As crianças devem comer o 

que lhe é dado.  

 

 

 

41. As batatas fritas são 

utilizadas de vez em quando 

para satisfazer os gostos das 

crianças.  

(M) Ta bem. Ok. Vocês não falaram em fritos, não é costume 

fazerem fritos? 

-se alho e aqui também oregos, e fica bom, 

-se azeite por 

cima e pronts.  

 

(MA2) A batata frita é o preferido da canalha. É bom, é bom. Eu 

ver e fica cozido como 

agente faz, acho mais gostosa, mas se eles gostam fritadas eu faço! 

 

agua e depois posso comer com arroz, esparguete, e depois deita 

e quem gosta de fritar, pode 

ser.  

 

 

outros têm outros gostos, como é que vocês gerem essas coisas? Eu 

imagino que ela goste de coisas diferentes dele?! Como é que gere 

isso? 

(MA1) Ah, eles têm que acabar por comer. Eu também às vezes, 

ponho e é bom e faz bem, eles não gostem muito mas, comem. 

 

(M) Ok. Tem mais filhos? Tem? 

(M2) Tenho, mas são grandes, já estão na casa deles. Mas também 

 

 

(M) Tá bem, ok. Então de qualquer modo, de vez em quando para 

contentar a canalha usa os fritos, para eles ficarem contentes.  

(M1) É sim, lá de vez em quando.  

 

 

2.b) avaliar percepções inter-

geracionais 

 

 

 

 

 

42. A alimentação com o passar 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

(M) Muito bem. Estava aqui a pensar, apesar de muito diferentes 

daqui para Lisboa, por exemplo, mas em qualquer dos sítios, quer 

em Lisboa quer aqui a verdade é que a alimentação tem vindo a 

mudar-se né? Estão a mudar-se os tempos, não é? O que é que 

nota 

O que é que mudou na alimentação? 
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dos tempos mudou bastante. 

Antigamente o pão era feito em 

casa. Antes não fritavam os 

alimentos, a confecção base 

era os cozidos. Havia menos 

disponibilidade de peixe e 

grande consumo de carne de 

porco caseira. Não havia poder 

de compra, pelo que as 

pessoas alimentavam-se de 

coelhos, galinhas, cabras e 

porcos que eram tratados em 

casa.  

 43. Existem padrões alimentares 

que se mantiveram com o 

passar das gerações.  

 

 

 

 

44. Não existia acesso ao 

transporte como actualmente, 

ficando as aldeias mais isoladas. 

 

45. Hoje em dia faz o pão em 

casa, costume que aprendeu 

com a sua mãe (avó).  

 

46. É mais económico fazer o 

pão em casa (no forno) que 

compra-lo no supermercado.  

 

 

46. Os avós ainda fazem pão 

em casa.  

 

47. A criança aprende com a 

mãe a cozinhar ovos fritos.  

 

48. A criança aprende com a 

mãe a fazer café, chá e fritar 

(M2) Ah! Muita coisa, pra mim, acho eu! Pra já agente na casa dos 

meus pais não comiasse pãos das padarias, era feito em casa. 

fritava bife nenhum, nada, era tudo à base de cozidos. Também 

não havia muito peixe, era o porco de casa. Ninguém comprava, 

também não havia dinheiro. Havia os coelhos, as galinhas, as 

servar. Não havia 

 

 

 

 

 

 

 

-se o que fazia 

antigamente.  

 

 (M) Portanto o que vocês aprenderam com as vossas mães, foi a 

Hoje em dia fazem mais fritos, hoje em dia acabam também por ir 

buscar outro tipo de alimentos, né? Onde foram aprendendo estas 

aprendendo? 

 muito lá. Trabalho há 36 

estradas, não havia nada. 

 

(M) Portanto aprendeu muita coisa lá fora também não é!? E no 

seu caso aprendeu a cozinhar com a sua mãe?  

 

 

 

(M) Ainda faz pão? Ok  

(MA1) Faço, as coisas estão a piorar. E em vez de ir a padaria, 

come em casa. 

 

 

Portanto há coisas que vieram dos seus pais e que os vossos pais 

vi  

(MA1) A minha mãe costuma amassar e é bom. E agente vai 



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      XXVII  
  

ovos.  

 

 

 

 

 

aprendendo e pronts.  

(M) Como é que é para eles, o que é que vocês sabem cozinhar? 

O que é que tu sabes fazer com a comida? 

(F2) Eu só sei fazer ovos.  

 

(M) Ovos quê, estrelados?! Ok e 

coisas? 

(F1) Eu sei fazer café, chá e fritar semilhas.  

 

 

(F1) Semilhas.  

 

(M) Ok. Já sabes cozinhar alguma coisa? (para a filha mais nova) 

Ok. Vais aprender. Tá bem, e quem é que te ensinou a fazer essas 

Muito bem.  

 

2. d) Hábitos alimentares - 

pais/avós na educação 

alimentar das crianças 

 

 

 

49. Uma das formas de educar 

a criança 

é dando o exemplo. Educar é 

informar acriança que 

determinados alimentos como 

hambúrgueres, batata frita e 

refrigerantes devem ser 

consumidos esporadicamente.  

 

50. Existe a percepção de que 

os sumos são menos saudáveis 

que a agua. São oferecidas 

sumos sem gás às crianças, 

porque estas assim o preferem. 

 

 

51. Os avós na preparação dos 

alimentos não utilizam fritos, a 

2. d) Hábitos alimentares - pais/avós na educação alimentar das 

crianças 

 

(M) Essas coisas da passagem de conhecimento, sobre o que é que 

nos fazemos com a comida e as coisas que gostamos mais da 

comida, etc., essas coisas, como é que vocês acham que pode ser 

passado para os filhos? Como é que vocês podem educar para 

eles comerem melhor?  

agente come-se eles também comem. Ensinamos a comer aquilo 

que faz bem. Não só fritos, nem como muita gente 

mais só à base de fritos, mas tipo a hamburga, batata frita, e as 

faz mal.  

 

 

 

(M) Mas eles pedem refrigerantes, pedem? 

(MA1) Eles gostam, mas eles gostem todos sem gás. Eles gostem. 

Mas eles podem beber água, também faz bem. Faz mal os sumos.  

 

 

mãe ainda viva? E como é que funciona ela ajuda lá em casa, 
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confecção preferida são os 

cozidos.  

 

52. As crianças nem sempre 

gostam dos cozinhados dos 

avós, mas os pais obrigam-nos a 

comer, porque é saudável. 

 

 

53. A receita de carne de porco 

foi a que a mãe (avó) ensinou 

costuma ser bastante utilizada.  

 

54. É muito comum repetir 

receitas antigas dos pais (avós).  

 

 

55. Há a percepção de que 

antigamente a alimentação era 

mais saudável e com menos 

fritos.  

 

56. As receitas típicas 

associadas a ocasiões especiais 

são repetidas.  

 

 

58. As receitas antigas são 

associadas a cheiros e sabores.  

 

 

 

 

 

 

59. Nas épocas festivas há 

repetição de receitas antigas, 

elaboradas pelos pais (avós).  

 

 

60. Há percepção de que a 

vivem juntos? Não? Ok. Mas ela ainda ajuda a cozinhar, como é 

que é? 

 

 

 

isas, não é que agrade muito, mas pronto. Tem que 

ser obrigados a comer, faz bem!   

 

 

(M) Deixe-me só lhe fazer uma pergunta, no seu caso, da comida 

que faz, diria que, a maior parte do que faz é o que aprendeu com 

a sua mãe ou de todo?  

arne de porco. Como ela faz o porco. 

 

 

(M) Já não faz tanto isso. 

 

 

 (M) Isso é muito interessante, quando olhamos para trás quando 

éramos pequenos, o tipo de comida que comíamos e comparamos 

com o que comemos agora? 

(MA2) eu acho que antigamente é mais saudável. Não havia nada 

de fritos, praticamente era o ovo e aqueles bolinhos, pouco ou 

nada. De resto era tudo cozido. Não sei se se lembra da carne do 

natal? 

 

(MA1) O quê?  

(MA2) Uma carne, que era de quando se matava o porco a noite, 

a noite costumava-se fazer aquela carne cozida na panela com 

cheiros.  

 

 

(MA2) Não, não, não, esta é outra. Que ficava um aperto um gosto. 

Fica gostoso na panela. Foi que aprendi com a minha mãe.  

 

(MA  

(MA2) Sim, isso eu fazia.  
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confecção dos alimentos não 

variou com o passar dos 

tempos. No entanto, não é fácil 

especificar as mudanças.  

2. c) Hábitos alimentares - 
benefícios de alimentação 
saudável  
 

 

 

61. A alimentação correcta 

previne doenças.  

 

 

62. Há a percepção de que 

uma alimentação incorrecta 

provoca problemas dentários.  

 

 

 

63. Uma alimentação incorrecta 

provoca alterações hepáticas, 

nomeadamente os fritos.  

 

 

 

 

 

64. As crianças não se 

recordam do que aprenderam 

na escola acerca das 

complicações da alimentação 

incorrecta.  

(MA1) Eu gostava de vinho e alhos, e também nunca mais fizemos.  

(M) Nunca mais? 

(MA2) No dia de natal, agente faz sempre.  

 

 

(M) No seu caso, como é que funciona, aquilo que comia quando 

era pequenina e o que come hoje em dia, nota diferenças? 

 

 

 

 

2. c) Hábitos alimentares - benefícios de alimentação saudável  
 

 

boa alimentação? Se quiserem pensem ao contrario, se não nos 

alimentarmos bem quais são as consequências?  

(MA1) Se não alimentarmos bem, ficamos mais doentes.  

 

na comida que possa fazer mal, em que coisas é vocês pensam?  

(F1) Dentes  

 

 

(M) Em?  

(MA1) Dentes  

(M) ok  

(MA1) O fígado, também fritos. Os fritos faz mal ao fígado.  

 

 

(M) o que mais?  

 

(M) ok. Mais, o que é que aprenderam mais la na escola, ou que 

tem aprendido. Mais coisas? Vocês depois também tem estas 

coisas, aprendem a matéria nova e chegam a casa e ensinam aos 

vocês pais não é? O que aprendem na escola? 

 

  

 

 

3  Criação de cenário. 

 

3  Criação de cenário. 
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65. A obrigação/insistência 

alimentar é a melhor forma 

para educar as crianças. 

 

 

 

 

66. O pequeno-almoço 

preferido da criança é pão com 

queijo, fiambre e manteiga.  

 

67. A preferência da criança 

nas refeições principais é o 

arroz, a batata cozida e frita. 

 

 

 

68. Ao pequeno-almoço a 

criança prefere cereais 

achocolatados ou pão torrado.  

 

69. Para o almoço ou jantar a 

criança prefere esparguete 

com batata frita e bife.  

 

 

 

70. Há uma preferência da 

criança pela carne e não pelo 

peixe. As carnes preferidas são 

coelho, vaca e galinha.  

 

 

M) Mais alguma? Ok ora vamos fazer aqui um exercício. Imaginem, 

vocês também conta, que é, imaginem que há uma pessoa la em 

casa, portanto uma irmã mais pequena ou um irmão mais 

pequeno, que tipicamente não gosta de legumes, dos vegetais, 

ele ou ela, das frutas e dos vegetais?  

(não percebeu) 

que faz birras quando lhe pede para comer frutas ou vegetais? Não 

quer, não gostar de frutos e vegetais? O que é que se pode fazer 

para ele comer mais frutos e vegetais ?  

(MA1) Obrigar 

 

-almoço o que 

é que gostas mais?  

(Fi1) Pão   

(M) Pão com quê?  

(F1) Queijo e fiambre e manteiga. 

 

 

(M) E a tua comida preferida ao almoço e jantar? 

(F1) Arroz, batata-frita e umas semilhas. 

 

 

(M) E tu ao pequeno-almoço? 

(F2) Cereais, torradas.   

(M) Quais cereais, quais deles, o que é que tu gostas mais?  

(F2) Normalmente é chocapic.  

 

 

(M) Chocapic, aqueles com chocolate. E que mais? 

(F2) Para o almoço, esparguete com batata-frita e bife.  

 

 

(M) gostas de peixe? 

(F2) Prefiro carne 

(M) Já agora que tipo de carne  

(F2) vaca, coelho, galinha.  
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80. Gosto alimentar da criança 

por peixe e vegetais.  

 

 

81. Se as crianças não ingerem 

o que está no prato uma das 

estratégias utilizadas é a 

método utilizado é o de 

obrigação à ingestão.  

 

 

(M) E tu gostas mais de carne ou de peixe? 

(F1) gosto dos dois.  

(M) E da carne qual a que gostas mais? 

(F1) porco e galinha. 

(M) então e vegetais, gostas?  

(F1) Gosto. 

 

(M) Como que agora as mães podem gostar que eles gostem mais 

de vegetais. Já me ensinou um truque que é o da varinha mágica, 

né? Então, passa com a varinha e já comem mais vegetais? 

(M2) Às vezes na minha casa eles têm que comer, se não, pode 

avançar. [a mãe expressou não verbalmente o efeito de uma 

palmada) Às vezes posso ralar, mas quando não passe na varinha 

mágica eles têm que comer, são obrigados a comer.  
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Focus de Group 2 

 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

 

 

1.A mãe é quem prepara as 

refeições em casa.  

 

2.O almoço pode ser 

preparado de véspera pela 

ausência da mãe à hora da 

refeição. A avó por vezes 

também cozinha. 

 

 

3. A avó prepara as 

refeições apenas quando a 

mãe não pode estar em 

casa. 

 

 

4. A criança à refeição 

apenas necessita de se 

servir, uma vez que as 

refeições estão já 

preparadas.   

 

5. Geralmente a Mãe ao 

preparar ao jantar, faz 

quantidades suficientes 

para que reste para o 

almoço do dia seguinte. 

Apenas quando a Mãe está 

de férias ou ao domingo, 

que não trabalha consegue 

prepara também o almoço.  

 

6. A criança apenas 

Focus group com normoponderais (2 gerações) 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

(M) Então eu começava por vos perguntar o que é que vocês 

normalmente, como é que se organizam em relação à 

fazer refeições, e se consegue fazer refeições em conjunto ou 

não, como é que funciona? 

(MA1) Geralmente sou eu que cozinho. 

 

(M) E ao almoço, como é que faz em relação ao almoço? 

(MA1) O almoço, se eu não tiver deixo feito, ou a minha mãe faz. 

 

 

 

(M) Ok. A sua mãe então costuma ajudar as vezes, tá bem! 

O almoço? 

de rollman, geralmente é uma manhã por semana que eu não 

 

 

(M) Ele já se desenrasca, também? 

-se e come! 

 

 

e 

organiza? 

sempre fica mais um bocadinho que é para deixar para o 

almoço. Faço mais jantares, só ao domingo não, quando estou 

em casa faço almoço. Ou quando tou de férias, faço almoço e 

jantar, mas normalmente eu já faço o meu jantar e já fica para o 

almoço.  
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necessita de aquecer a 

refeição no microondas 

quando a Mãe não está ao 

almoço. Quando tem aulas 

na escola todo o dia, 

almoça na escola.  

 

7. A criança com mais 

idade (14) prefere comer 

fora da escola quando não 

pode ir a casa almoçar.  

 

8. A criança não gosta da 

refeição da escola por 

achar que tem pouca 

quantidade.  

 

 

9. São poucas as vezes que 

a criança almoça na 

escola, podendo ir a casa.  

 

10. Na escola o refeitório 

funciona com uma senha 

mensal.  

 

11. A mãe prefere que o 

filho almoce em casa.  

 

12. Quando a criança pode 

ir almoçar a casa vai 

sempre. Quando não pode 

faz as refeições na escola. 

(Depende do horário 

escolar e do tempo 

disponibilizado para o 

almoço).  

 

13. A avó apenas prepara 

as refeições das crianças 

nas férias, porque mora 

funciona?  

(MA2) Eu deixo no prato e ele aquece no microondas. E nos dias 

que ele tinha aulas o dia todo, come na escola.  

 

 

 

 

(M) Come na escola, tá bem. E no teu caso, costumas comer na 

escola? 

(F1) Como fora. 

(MA1) Ou ele come fora, ou se ele tiver em casa, come em casa.  

 

(M) Ta bem.  

tiver às 10h20 ele vai a casa almoçar, e tem que estar à uma em 

 

 

(M) É pouca quantidade?  

semana, às vezes se eu não tiver em casa, nem sequer chega a 

um dia por semana.  

 

(MA1) É comprar, compra- antes 

costumava comprar para o mês.  

 

 

 

 

(M) Tá bem, e no caso do João como é que é? 

(MA2) Nos dias que ele tem aulas, eu compro os almoços e os 

ano 

passado ele tinha aulas até à uma e meia, ia para casa e ficava 

a tarde toda em casa. Almoçava, desde que não deixasse nada 

 

 

 

(M) Também tem a ajuda da sua mãe?  

féria

jantar.  
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longe.   

Focus group 3 

 

 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

1.A criança e a mãe são ambas 

obesas e possuem um historial 

de acompanhamento 

nutricional sem sucesso. A falha 

nos acompanhamentos 

alimentares gera grande 

frustração entre ambas. Há uma 

resistência a fazer exercício 

físico. Possuem vários erros de 

comportamentos alimentares 

bem definidos (p.e. comer 

rápido). 

 

 

 

 

 

 

 

2. É mãe preocupa-se com 

problemas psicológicos que a 

filha possa vir a desenvolver 

com a obesidade.  

 

 

 

 

 

3. Nas férias a tendência é 

exagerar na alimentação. A 

mãe é muito ansiosa acerca do 

peso, e do cumprimento da 

dieta da filha. A mãe refere que 

ingere maior quantidade de 

Focus group com normoponderais (2 gerações) 

 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

(M) Então como é que funciona em relação à comida? Como é 

 

com obesidade. É assim, eu era muito magra, isto é, com 21 anos 

eu tinha perto de 62 kg. Depois comecei a tomar a pílula, fui 

engravidei da Liliana, voltei a aumentar. Depois claro, que para 

perder peso é mais complicado. A Liliana também nasceu com 3 

quilos 220. Portanto, até aos 5/7 anos não se notava nada, depois a 

eite 

mas não era forte o suficiente. Como ela chorava muito o pediatra 

indicou-me o aer-om. Ou seja, já chegamos a conclusão que podia 

ter a ver com isso. Entretanto, ela começou a ficar mais gordinha a 

partir daí. Já fomos acompanhadas várias vezes, até já tivemos 

com o Dr. Bruno, agora é com a Dra. Sandra que está no centro de 

depois voltamos a por. É complicado para andarmos a pé porque 

e 

come muito rápido, de um modo especial o pequeno-almoço 

porque agente levanta-se e temos que correr. Há um ano que 

queremos perder peso. E eu tou a ficar com medo que ela depois 

não é fácil 

Liliana!  

 

depois vai ficar com complexos. Não é isso que eu queria. Ela 

consegue. Mas pronto, agente tem procurado várias ajudas. 

Realmente fomos à Bioforma e perdemos peso. Eu perdi 10 kg e tu 

-se a sentir mal, a ficar 

com náuseas e dores de cabeça. Depois eu mesmo achei que era 
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alimentos quando esta nervosa.  

 

 

 

4. A criança refere não ser 

gulosa. Associa o facto de estar 

com obesidade à falta de 

exercício físico.  

 

5. É resistente à prática de 

exercício físico. 

 

6. A criança é resistente á 

pratica de exercício físico.  

7. A criança tem 

comportamentos sedentários 

(p.e. passar o dia no 

computador) 

 

 

 

8. A mãe remete a 

responsabilidade de enunciar o 

que a criança come, para a 

criança. O pequeno-almoço da 

criança é composto por café 

com leite e torras integrais (esta 

a seguir um plano alimentar).  

9. Há insistência para 

culpabilização da falta de 

exercício físico na criança e 

desculpabilização da 

alimentação.  

 

 

 

10. Não há adaptação na vida 

quotidiana da criança para a 

prática de exercício físico.  

 

 

prospecto e fiquei a ver que eu não posso.  

(M) Então, se calhar vale mesmo a pena, tentarmos um pouco, 

perceber como é que funciona em termos alimentares. Vamos 

também per

Com como perdemos peso. Neste momento como é que se 

 

(MA1) É assim. Nos estamos as duas numa nutricionista, com a Dr. 

Sandra. Sandra Patrício. Temos feito devagarinho (

não estava a conseguir, tivemos uma conversa com a senhora 

doutora. Ela mudou, fazer um regime, um outro regime. Entretanto 

fomos de férias, fomos ao porto santo, com alguma família em 

eu acho que o que é proibido é mais apetecido. Mas sinto que lá 

em casa, tanto ela como eu, precisamos de ajuda. Eu por mim, 

quando eu estou mais nervosa, a primeira coisa que me lembro é 

 

(M) A Liliana também é gulosa?  

o problema é 

exercício físico.   

 

 

(M) Não gosta muito de fazer? 

vai! 

(M) Não funciona? 

(F1) Eu faço, eu tento fazer. Mas não! E nem sempre dá jeito.   

 

(MA1) Depois tem agora o problema do computador. Quer é se 

sentar no computador.  

 

 

comer rápido, né?  

(MA1) Mas a Liliana, nisso  

-almoço, não gosto de comer iogurtes, mas 

bebo café com leite, e aquelas torras integrais.  
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11. A criança raramente come 

fruta ao pequeno-almoço.  

12. Ao pequeno-almoço o leite 

é incluído no café.  

 

 

13. A criança toma o pequeno-

almoço antes do resto da 

família.  

 

14. A mãe cuida das outras 

filhas, enquanto a filha mais 

velha prepara o seu pequeno-

almoço para ir para a escola.  

 

15. O pequeno-almoço da mãe 

é diferente do da filha. Há 

receio no consumo de pão, que 

refere ingerir apenas uma vez 

por semana.  

 

 

16. A mãe ingere o almoço no 

trabalho.  

 

 

17. Os almoços da criança são 

no refeitório da escola.  

 

18. O bar da escola é utilizado 

para os lanches.  

 

19. Agora com o 

acompanhamento alimentar, a 

criança trás os lanches de casa. 

As ofertas alimentares do bar 

são pouco saudáveis (p.e. 

croissants) 

 

 

 

 

 

(MA1) Ela anda todos os dias um bocadinho para a camioneta. 

Mas 5 a 10 minutos. Não é o suficiente. 

entrasse nalguma actividade, mas ela não gosta.  

 

(F1) Não é fácil.   

(MA1) Mas também às vezes, agente não tem tido muita sorte. 

Porque é assim, ela já teve no andebol, ou na natação?  

(F1) Tive natação mas foi no desporto escolar. Gostei.  

 

 

da sessão podemos falar mais um pouco, dar umas dicas e pensar 

no vosso caso. Embora, muitas vezes dicas vocês já ouviram falar 

muitas vezes. 

cereais ou bolachas integrais, não é?! Mais? 

(F) As vezes uma peça de fruta, mas muito raramente.  

 

(MA1) O leite também é incluído. Café com leite, geralmente 

Pensal.  

 

(M) E não tomam juntas, pois não?  

(F1) Não. Depende.   

(MA1) Geralmente ela toma mais cedo.  

 

(M) Mais cedo.  

(MA1) Sim. Porque entretanto ela toma e eu estou a ver as outras 

duas para irem para a escola.  

 

 

(M) Ta bem. Ok. E já agora como é que é o seu pequeno-almoço? 

(MA) O meu pequeno-almoço é iogurte natural, com ananás e 

com cereais integrais. Muitas vezes é só iogurte natural ou 1 fatia de 

ananás. E de vez em quando como um pedacinho de pão. Mas é 

uma vez por semana, as veze

ananás, ou as vezes só com cereais ou às vezes só como iogurte 

natural.  
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20. O almoço na escola está 

dependente do horário escolar. 

Quando almoçava em casa 

era rápido pela falta de tempo.  

 

  

21.A criança já sabe cozinhar. 

No entanto, quando tinha que 

almoçar sozinha referia não ter 

tempo.  

 

22. O almoço da criança 

limitava-se a sandes e ao que 

 

 

23. A mãe refere utilizar 

confecções saudáveis para o 

jantar, e ter sopa. 

Culpabilização da falta de 

exercício físico para justificação 

do peso.  

 

24. O peixe é um alimento 

pouco consumido.  

 

25. O jantar é a refeição do dia 

onde pode estar toda a família 

junta.  

 

 

 

26. O resto da família tem peso 

normal, a excepção da filha 

mais velha.  

 

 

 

 

27. Os avós da criança eram 

todos obesos.  

 

 

  

(MA1) O almoço eu como no centro de saúde. Uma sopa, se tiver a 

sopa eu como um papo seco e a peça de fruta, se não como só o 

segundo e a peça de fruta.  

(M) E no teu caso?  

(F1) Eu como aqui na escola. No refeitório.  

 

(M) Tens senhas de refeição e tal, e comes? O bar? 

(F1) Só para os lanches.   

 

(M) Só para os lanches, tá bem!  

 a nutricionista disse-me que era para trazer 

Então eu costumava trazer as bolachinhas, e comia com uma peça 

de fruta, para o lanche.  

 

 

sa, 

não é? A excepção dos fins-de-semana?  

(FA1) Não. Eu almoçava em casa. Porque o meu horário o ano 

passado era da parte da tarde. Tinha tarde inteira, tardes inteiras, e 

ficava em casa de manhã, três vezes por semana. Almoçava em 

casa. Depois o almoço em casa era muito rápido, porque eu não 

 

 

(M) Ok, tá bem. Mas sabes cozinhar? 

(FA1) eu sei, eu faço. Mas não dava tempo, era se levantar, tomar 

banho e aquelas coisas, para ir para a escola.  

 

 

(M) Ok. Então o que é que tu comias, era umas sandes ? 

(FA1) Sim, sandes. Era o que tinha à mão.   

 

(M) Ok. Tá bem. E á noite como é que fazes? Qual é o habitual? 

pronts

ter arroz, mas não faço guisa

caldos maggis, essas coisas não. Mas eu penso que mesmo o nosso 

problema é mesmo o exercício físico.  

 

(M) A parte do gasto energético. É? 
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(MA) Sim, sim. E também comemos pouco peixe. 

 

(M) Pouco peixe, ok. Mas costumam jantar juntas, por exemplo? 

(MA1) Sim, sim.  

 

(M) É a família toda? 

(MA1) é..  

(M) Tá bem. 

com 9 anos, e a outra tem 22 com 7. E o meu marido tem 72kg. E 

comemos todos juntos. Ele come em mais quantidade. 

 

(M) o que é que faz? 

 

(M) Já agora, os seus pais tinham problemas de peso? 

(MA1) A minha mãe, era assim, ela tinha problemas psicológicos, e 

 

(M) A sua sogra? 

(MA1) Sogra.  

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

 

 

 

 

28. A mãe aprendeu a cozinhar 

sem a ajuda da mãe. A 

referencia ao excesso de peso 

é muito comum, significando ser 

um problema muito presente na 

sua vida. A pílula está associada 

ao aumento de peso.   

 

 

 

29. A mãe refere que existem 

diferenças na ingestão 

alimentar com o passar dos 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

obesidade implica muitas causas. Não só os genes ali a 

funcionarem. Eu e a Nádia, estamos a explorar outro tipo de 

factores, que possam ter a ver com a alimentação e também com 

 caso, por exemplo a Odete aprendeu a cozinhar 

com quem? Com a sua mãe?  

 

Mas comecei mesmo a engordar, depois que comecei com a 

pílula. Por acaso, o meu médico é o Joaquim Vieira, a Dr. Nádia 

hérnias. E sempre que eu fazia a medicação para as hérnias, não 

podia tomar a pílula, e sempre que eu deixava a pílula, eu perdia 

depois ta  



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      XXXIX  
  

anos. Antes havia mais sopas, 

batatas e saladas. Ingeriam os 

alimentos, não pela escolha 

alimentar mas pela sua 

disponibilidade.  

 

 

 

 

 

30. A alimentação tem vindo a 

mudar, também pelo aumento 

da disponibilidade e variedade 

alimentar. A experimentação 

de novas receitas é mais 

comum hoje em dia. Os doces 

em casa são confeccionados 

apenas em motivos de festa. 

Referencia ao sistema nervoso 

como justificação para o 

aumento do consumo 

alimentar.  

 

31. A criança refere que o seu 

consumo alimentar não está 

associado ao sistema nervoso.  

 

 

33. A criança ingere bastante 

variedade de alimentos, e não 

foi necessário insistir em criança.  

 

 

 

34. A criança aumentou de 

peso a partir dos 10 anos de 

idade, até então a mãe referia 

que ela tinha peso normal. 

Desde o aumento de peso, a 

mãe manteve-se passiva à 

espero que com o 

-se lá 

em casa não é? Como é que era a alimentação típica? Era 

semelhante à que faz hoje em dia?  

(MA) Não, não. Era mais sopas, era batatas, era saladas. Era o que 

 

 

 

 

 

  

(MA1) sim, sim, sim.  

 o que é que muda na 

essência, até porque na pratica aprendeu um tipo de alimentação 

que é bastante diferente da de hoje não e? o que mudou foi o 

que? Foi o ter mais posses, foi o que? 

agente  vai ao supermercado agente ve tanta coisa. Depois 

penso que isso tem muito a ver. Embora, em casa, nunca faço. 

Raramente, só se for para uma festa. Pronts, mas eu penso que o 

meu problema mesmo é quando eu estou nervosa, por exemplo se 

eu tiver bolo no frigorifico, parece que o bolo está-me a chamar 

para comer.  

 

 

 

 

(M) Já a Liliana não é assim!? 

 

 

 

(M) Ok. Como é que foi no princípio, como é que? Quando a 

Liliana fazia, chorava que não queria comer, fazia birras, isto ou 

 

 

 

 

(M) Mas nessa altura ela não tinha preocupação com o peso não 
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aparecimento do ciclo 

menstrual a criança 

recuperasse o peso ganho.  

 

35. A mãe não utiliza o método 

de insistência e obrigação, para 

que a criança não fique 

aborrecida ou chateada.  

 

36. Quando a criança era mais 

pequena, e rejeitava os 

alimentos propostos, a mãe não 

 

 

 

 

37. Quando a criança rejeitava 

um alimento, era lhe oferecido 

outro do seu agrado.  

 

38. A mãe preocupa-se com os 

sentimentos que a filha possa 

desenvolver associado ao peso. 

Quando a mãe oferece 

alimentos saudáveis, a criança 

rejeita e a mãe oferece outros 

alimentos.  

 

 

 

39. A mãe passou bastantes 

dificuldades na infância.  

 

 

 

 

 

 

 

40. Actualmente as crianças 

é? Pronto, sempre teve preocupações com o peso, portanto, 

sempre teve preocupações em relação à Liliana com o peso, se eu 

percebi bem? Desde os 3 anos dela? 

(MA1) Desde os 5 anos. É assim, ela começav

bebé ela chorava, chorava, chorava e nos não sabíamos porque 

era. Depois ela nasceu em Junho, todo esse tempo, ela gritava, 

agente não sabia mais o que fazer. Agente dizia ao pediatra que 

ela chorava, ele dizia que ela estava bem, que não tinha que 

compra leite e dá- -lhe e a partir daí ela começou a 

normal até os 5 anos, depois ela engordou só um bocadinho, mas o 

pediatra disse que não havia problema. Eu acho que ela aumentou 

 

(M) ok, ok. Tá bem. Mas o que é que foi tentando em termos de 

alimentação, o que é foi tentando? 

(MA1) Tentando corrigir, mas é assim, eu sinto que se eu pressionar 

 

 

 

(M) Mas eu estou a pensar mais quando ela era mais pequena. O 

que é que foi experimentando, de diferente? 

(MA1) Prontos, eu comecei a comprar cereais integrais. Mas é 

assim, nem sempre ela gosta.  

(M) E, mas nessas situações, como é que lidava com isso?  

(MA) Oh, se calhar deixava andar. Não insistia muito.  

 

(M) Não insistia para ela comer? 

(MA1) Sim, eu penso que foi mais isso também.  

 

(MA1) Depois comia outra coisa, comia o pão. 

 

 

(M) Ok. Já agora o pai da Liliana, como é que ele foi lidando com 

estas coisas?   

que ela pode ter complexos. O meu maior problema, para além 
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tem um nível de actividade 

física inferior.  

 

sente isso. Porque ela as vezes não aceita, e agente não quer 

insistir. Mas é para o bem dela. Ela reconhece, só que não quer, 

disso e eu também.  

 

 bocado 

disse-me que de uma geração para a outra a diferença que nota 

comida, menos possibilidades, certo? E a única coisa que ve de 

diferente entre umas gerações e as outras? 

(MA) Não, é ass

empresário de sucesso, de repente, ele suicidou-

aproveitaram-se e nos ficamos sem nada, começamos do zero. A 

minha mãe estava internada na casa de saúde. Eu vivia so com a 

minha irmã, tivemos que trabalhar. Trabalhamos muito. Trabalhamos 

na agricultura para ir estudar, porque não tínhamos possibilidades. E 

era outra vida, apanhava erva, não sei se sabe isso o que é? 

Trabalhavamos, e estudava, íamos para o Funchal de camionete. 

Agora para irmos para o  Funchal é 20 minutos, mas nos saímos de 

casa as 6h da manha, tínhamos aulas na Jaime Moniz às 8h. Era 

complicado. Depois chegávamos a casa e tínhamos que nos 

orientar porque a minha mãe sempre foi uma pessoa doente e nos 

tínhamos que nos desenrascar. Claro que agora eles têm uma vida 

muito mais facilitada.  

 (M) Portanto além da comida variada, há menos gasto de 

energia? 

tenho ninguém em casa, ela ajuda-

ajuda-

roupa das camas, ela ajuda-me bastante. Eu penso que se calhar, 

 

1.b) Hábitos alimentares - 

Alimentos mais típicos, 

preferências alimentares. 

 

 

41. A criança refere que gosta 

de qualquer alimento, e que 

não tem preferências 

alimentares por alimentos 

1.b) Hábitos alimentares - Alimentos mais típicos, preferências 

alimentares. 

 

(M) A Liliana em termos de cozinha, sabe cozinhar vários pratos, 

não é? Se não houvesse preocupações com o peso, o que é que 

gostaria de cozinhar e o que é que gostaria de comer? 

nos não comemos batata-frita em casa, só quando vamos ao 

restaurante.  



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      XLII  
  

hipercalóricos. 

 

 

 

 

 

 

42. Nas crianças de casa com 

peso normal o controlo parental 

é diferente. Há insistência para 

a ingestão alimentar.  

 

43. A criança mais velha, utiliza 

o método de 

insistência/obrigação alimentar 

às irmãs mais novas.  

44. A mãe acha que não deve 

ter alimentos hipercalóricos em 

casa para que as crianças não 

os comam, no entanto, 

compra-os para a 

eventualidade de surgir alguma 

visita.  

 

45. As guloseimas em casa não 

duram muito tempo, porque as 

crianças ingerem-nas logo.  

 

46. A mãe compromete-se com 

as crianças a não 

comprar/consumir alimentos 

hipercalóricos, no entanto, não 

é persistente na decisão, 

acabando por existirem sempre.  

 

 

 

47. As quantidades alimentares 

(e não a qualidade) são a 

principal referência a erro 

alimentar em casa.  

 

 

(MA1) Não usamos natas, não usamos.  

quais são as idades? 

(MA) A do meio tem 9 anos e a outra tem 7.  

(M) Ok. É a Liliana que também ajuda muito na cozinha em relação 

a elas. Portanto a Liliana aprendeu a cozinhar, aqui com a Odete 

não é? Como é que funciona em relação as pequeninas, como é 

que gerem isso? Que tipo de comida é que preparam para elas, 

como é que?  

(MA1) Não. Nos fazemos para todos. Só que é assim, elas para 

comer é um inferno. Nos muitas vezes temos que meter na boca.  

 

(M) essa é uma estratégia. Tem mesmo que impingir a comida, ou?  

(F1) não, elas decidirem que não comem, não comem. Têm que 

comer.   

 

 

(MA1) Por exemplo saladas. Elas dizem que não gostam e eu acho 

que não, acho que elas têm que aprender. Muitas vezes se eu 

deixar elas vão todo o dia para a televisão e não comem. Basta 

peca por pôr e por não pôr. Porque eu as vezes eu não tenho nada 

em casa, não, não vou comprar, mas depois chega a casa alguém 

e eu não tenho nada.  

 

(M) Pois, depois acaba por sentir que tem que ter guloseimas lá em 

 

(MA) Às vezes, mas é assim, quando tem, se elas puderem, elas 

comem.  

 

 

(M) ok. Estamos a falar de que, coisas tipo? 

(MA1) Por exemplo, batatas fritas, bolachas, eu tento não comprar 

com creme. Mas de vez em quando elas pedem. É como o gelado 

-se. 

 

 

 Tava a pensar, vocês já experimentaram 
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48. O consumo de peixe é 

reduzido.  

 

49. A criança refere que gosta 

de peixe, mas a sua 

preparação é mais difícil.  

50. O consumo de saladas é 

reduzido.  

 

 

 

51. A criança refere sentir 

imensa fome quando chega a 

casa depois da escola, 

independentemente do que 

ingeriu ao lanche da tarde.  

 

52. Quando tem fome, ingere 

fruta, bolachas. Existe 

preocupação para que o jantar 

seja cedo.  

 

53. O dia é bastante atarefado, 

ficando a qualidade alimentar 

para segundo plano.  

 

 

 

 

54. Regra geral, sobra comida 

do jantar que pode ser 

aproveitada no dia seguinte 

para a refeição do pai no 

trabalho.  

 

 

 

varias coisas em relação a comida, não é? Mas apesar disso, nos 

vamos sempre dando algumas facadinhas, que tipo de coisas, é 

que vocês sentem que são coisas que vocês precisavam de corrigir 

em relação à alimentação?   

(MA1) Se calhar as quantidades. E se calhar um pedacinho mais de 

 

 

 

(M) Não comem tanto peixe? 

(MA1) Não 

(M) Não gostas de peixe?  

(F) Não, gosto! Gosto de bacalhau, gosto de atum, gosto de peixe. 

Mas nem sempre é fácil, a carne é sempre mais fácil de cozinhar e 

preparar.  

(MA1) Eu vejo, que se calhar o peixe, e mais saladas também.  

era gaiato na escola, né? Mas de facto lembrei-me disso e era 

verdade. Que é, quando andamos na escola chegamos a casa e 

estamos esfomeados, como é que isso funciona?  

(F1) eu às vezes lancho as 4h30. Mas sempre que chego a casa 

tenho fome, por mais que não seja 3 horas sem comer, tenho fome. 

Não sei porquê, mas dá uma fome.  

 

 

(M) 

isso?  

(F1) Fruta, e bolachas as vezes. Porque a seguir, logo a seguir já 

tenho o jantar pronto. Logo, temos o jantar pronto cedo.   

 

vai para a cozinha? Como é que faz? 

(MA1) Chego a casa as 4h, geralmente ponho uma máquina de 

roupa a lavar e depois faço o jantar. Depois vou apanhar as outras 

a escola às 6h30, e vimos para casa jantar. Isto quando saio as 3h. 

Mas quando a minha colega está de ferias, ou por algum motivo. 

dormir, para vir no outro dia de manhã, eu penso que também não 

 

(M) Não é muito hábito cozinhar para o dia seguinte para o 
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 (MA1) Não, fica sempre. Quase sempre fica.  

 

 

(F1) As vezes fica 

quando chega não tem tempo para fazer almoço, para almoçar e 

trabalhar. Então geralmente fica. As vezes, também tenta comer 

qualquer coisa fora, quando não há.  

(MA1) Mas geralmente, dependendo do que fica.  

3  Criação de cenário. 

 

 

 

 

 

55. A criança refere que uma 

das maneiras de melhor educar 

para uma alimentação 

saudável era os pais darem o 

exemplo (p.e. se os pais 

comerem saladas, os filhos 

comem saladas).  

 

56. A criança refere que o 

exercício físico deve ser 

praticado com regularidade, 

sem interrupções.  

 

57. A mãe refere que o ideal 

exigências alimentares das 

crianças. A mãe refere que 

uma das justificações para não 

negar alimentos à filha remete-

se para o facto de ter sofrido 

dificuldades alimentares em 

criança. Mas sabe, 

conscientemente que não é o 

correcto.  

 

 

3  Criação de cenário. 

 

(M) Ora. Vamos tentar fazer um esforço que nem sempre é fácil. 

Esqueçam-

mãe que tem um filho, que conselhos é que davam, em relação à 

forma para aqueles pais transmitirem bons hábitos alimentares aos 

filhos? Quais são as recomendações que vocês lhes diziam? 

(F1) eu acho que o exemplo. Por exemplo, se eu ver a minha mãe a 

comer um saco de batatas fritas, eu também vou querer comer. 

Agora, se ela tiver a comer uma salada, também vou querer. E 

ensinar o que não é saudável. Eu reparo nisso logo, com qualquer 

pessoa, não tou aqui a falar da Mãe, porque não é o que está em 

 

 

(M) ok ok. Mais estratégias, mais coisas que ensinariam aquela mãe 

para ter atenção.  

(F1) No exercício físico, por exemplo. Nos vamos fazer uma 

caminhada, no dia antes fui fazer e ontem não me senti nada 

cansada. Se nos começarmos do zero é pior, ficamos todos 

doloridos. Temos que começar e manter sempre. O exercicio físico.  

(M) Ok. Mas sobre a alimentação mais coisas?  

(MA1) Cada 

que eu não sou. Por exemplo, se elas me pedem, conseguir dizer 

-me de 

referir. Nos temos uma mercearia que agora é supermercado, 

quando era pequena. E quando tinha tudo eu comia muito, comia 

muitos doces, tanto que estraguei os dentes. Depois perdi isso tudo, 

ficamos sem nada e isso tudo. E comecei a ter uma alimentação 

dinheiro para comprar nada, porque praticamente fiquei sem pai 

dá-
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58. O concelho principal para a 

educação alimentar, seria o 

que sejam as crianças a fazer 

todas as suas escolhas 

alimentares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eles em tudo, não é so na alimentação.  

 

(M) não tem que sofrer como eu sofri.  

(MA1) Agente tenta  

 

(MA1) Saber dizer não.  

 

 

 

 

(M) Dizer não. Ok, já temos aqui conselhos importantes. Que é a 

mãe dar o exemplo que é comer as coisas que acha importantes 

que o filho coma. E por outro lado, também ser forte para poder 

recusar o pedido dos filhos quando pedem coisas menos saudáveis.  

(MA1) eu tenho um exemplo que posso dar. Tenho uma irmã que 

era mais forte do que eu. E em não sei quantos meses ela perdeu 20 

e tal quilos, e ela gostava de comer. So que ela agora já não esta a 

tomar nada, mas consegue resistir e está a manter. So que a ela 

não fez mal a medicação. Só que eu, arrisquei muito porque eu 

tinha pedra na vesícula e eu tive mesmo mal. Entretanto já me 

extraíram a vesícula e agora, não posso abusar das medicações 

nem nada desse género.  

(M) Mas no caso da sua irmã funcionou não é?  

funcionou comigo, mas depois eu deixei de tomar a medicação e 

aumentei. Tinha perdido 10 e aumentei 12. Eu penso que é assim, o 

que nos falta é mesmo motivação, se calhar.  

(M) como é que, como é que sugeria uma mãe, a tal mãe que 

estamos aqui a imaginar, para ela ter, transmitir mais motivação, ao 

filho, para comer bem? Há mais algumas estratégias, já disseram 

algumas que são muito interessantes, muito boas, mas há mais 

alguma?  

 

2. a) Hábitos alimentares  

alimentação saudável 

 

59. O excesso de peso está 

associado ao cansaço 

(contrario de leveza), dores nas 

pernas, edema periférico, 

hipertensão, alterações osteo-

2. a) Hábitos alimentares  alimentação saudável 

 

(M) Só um último aspecto. Esta coisa do peso é importante para 

quê, em termos de saúde? 

(MA1) Na altura que perdi peso, sentia-me outra, sentia-me leve, 

não me cansava tanto. Ultimamente, é assim, já fiz 41 anos, dá-me 

muitas dores nas pernas, não me dava. Incha muito as mãos, estou 

a fazer retenção de líquidos, eu sou hipertensa. A partir da segunda 
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articulares. A mãe refere que 

independentemente de 

conhecer todas as 

consequências da obesidade é 

complicado perder peso.  

 

 

60. Torna-se complicado 

comprar roupa, ou sentir-se 

bem na mesma com o excesso 

de peso.  

 

 

61. A criança associa o excesso 

de peso a diabetes e 

hipercolesterolémia.  

 

62. Existe bastante dificuldade 

na compreensão do conceito 

alimentos saudáveis e na 

escolha dos mesmos. A 

informação recebida pela mãe 

não é suficiente para que a 

mesma consiga escolher os 

melhores produtos alimentares 

(p.e. cereais infantis). Refere 

falta de tempo na escolha dos 

alimentos no supermercado. 

 

63. Refere que as consultas de 

nutrição privadas são muito 

caras, e que não são 

comparticipadas.  

 

 

 

 

 

64. A criança refere que o que 

aprende na escola não é 

suficiente para que mude o 

E agora com o aumento de peso estou a ficar com as mãos 

inchadas, tenho duas hérnias. Prontos, mas é complicado.  

 

 

 

 

(MA1) E depois também a roupa. Agente vai comprar roupa, pra já 

é muito mais barato, e agente encontra uma peça em qualquer 

lado, e fica bem. Agora temos muito mais dificuldade, é 

extremamente difícil, e a Liliana tem sentido isso, ela agora pode 

dar a opinião dela.  

(M) Quando pensa em termos de excesso de peso, o que é a 

preocupa em termos de saúde? Que tipo de coisas é que podem 

surgir devido ao peso? 

(F1) Os diabetes e o colesterol. Acho que é o mais importante.  

 

(M) Ta bem. Sentes-te bem informada em relação a quais são os 

alimentos saudáveis? 

(MA1) Não, é assim. Eu tenho ido a várias, varias, formações, alias, 

eu trabalho no centro de saúde, no centro de dia, do centro de 

saúde, é no mesmo edifício. E sempre falo alguma coisa, mesmo 

com as nutricionistas. Mas por exemplo, a nível dos cereais eu tenho 

muitas dúvidas, porque é assim, eu compreendo que quando eu 

vou comprar eu preciso de ler, só que agente vai tanto a correr. Eu 

por exemplo, tenho um problema agora com as pequeninas, elas 

só querem comer estrelitas. Eu sei que aquilo não é bom, mas eu 

pergunto tantas vezes, quais são os cereais que devo comprar. 

o meu maior problema é o tempo.  

 

 

(M) Mesmo para aprender quais são os melhores alimentos.   

(MA1) Já tentei comprar vários livros, mesmo o livro do Dr. Fernando 

Póvoas. Tem lá várias receitas, tem tudo. Sei lá, já percorri tudo e 

ilhas, o meu ordenado 

não é, são 700 e tal euros. O meu marido tem uma empresa de 

alumínios, mas temos compromissos, temos contas ao banco. E não 

era bom, mas cada consulta eram 50 euros. E 50 euros depois não é 
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comportamento alimentar. 

Refere que a informação dada 

é repetida e pouco útil.  

 

65. As acções acerca da 

alimentação não são 

suficientes.  

 

 

 

66. A criança refere que os 

dados que lhes são fornecidos 

são sempre os mesmos, e que 

não são úteis, porque não são 

de fácil aplicação no dia-a-dia.  

67. A criança deixou de fazer 

um acompanhamento 

alimentar porque a técnica era 

agressiva, e tentava impor o 

plano alimentar, criando uma 

resistência da criança a outros 

acompanhamentos 

alimentares.  

 

 

68. A criança refere que não 

gosta de ser gorda. Que o que 

quer é sentir-se bem. 

69. A mãe refere que a criança 

sofre comentários prejudiciais 

na escola pelos colegas. A 

consulta de psicologia era uma 

alternativa, no entanto, tem 

receio que a criança seja 

identificada na escola como 

 

 

70. Grande receio da mãe 

pelas consequências em saúde 

que a obesidade pode trazer à 

filha.  

que se calhar precisava de uma lista em relação aos cereais, 

porque agente vai procurando, procurando, procurando e uma 

pessoa não tem tempo.  

(M) Liliana, o que te ensinam na escola em relação a alimentação, 

por exemplo?  

(F1) sinceramente, não me ajuda nada. Porque é sempre a mesma 

coisa, nada mesmo.  

 

 

 

 

(M) É a mesma coisa tipo o quê? 

não conheço, mas não é por aí. Ela fala, fala, mas não diz nada.   

(M) Nas aulas? 

(F1) sim, naquelas acções que as vezes há. Ela diz o que toda 

agente já sabe.  

(M) O que é que é isso que toda a gente já sabe?  

 

toda a gente sabe isso, mas é difícil é aplicar.  

 

 

 

(MA1) Depois eu penso que também é assim. No nosso caso, mais 

que era uma nutricionista. Ela no inicio começou tudo muito bem, 

mas depois ela já começou a impor, já começava aos berros. E isso 

também alarmou um bocadinho. Tanto que hoje a Liliana não 

queria vir aqui, porque tava com medo, que não fosse mais uma.  

 

 

(M) Que desatasse aqui aos berros! 

(MA1) E ela já está a ficar complexada. Liliana, podes tar a 

vontade. Liliana diz o que é que sentes. 

(F1) Já se sabe, ninguém gosta de ser gordo, mas pronto. 

 

porque eu não quero questioná-la, mas também não quero 

complexos não é. Ainda pensei no psicólogo, mas depois também 
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 ela já fica apontada. Infelizmente isto ainda é um meio pequenino, 

as pessoas ainda acham que ir ao psicólogo é louco.  

 

 

(F1) Antes de tudo quero é me sentir bem. 

(MA1) Depois é assim, a minha sogra é pequenina, e pesa uns 140 a 

150 kg. E depois eu tenho medo dos problemas que ela possa ter, 

 

(M) Ok. Vou desligar isto.  
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Focus Group 4 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

 

1. A mulher/mãe é quem 

prepara as refeições. As 

refeições não são preparadas 

apenas para uma refeição, 

mas para duas (almoço do 

dia seguinte). 

 

2. As refeições são 

maioritariamente feitas em 

casa.  

 

3.As refeições são feitas em 

família. 

 

4. A mãe não está presente à 

hora de almoço então a 

criança come o que a mãe 

deixou preparado ou então 

come fora. 

 

5. A criança ao almoço pode 

ir a um take away e comer 

fast-food porque não gosta 

de comer no refeitório da 

escola. 

 

6. As crianças não gostam do 

sabor das refeições da escola. 

7. A criança vai sempre a 

casa almoçar mesmo quando 

tem aulas todo o dia.  

 

 

8. A criança lancha no bar da 

escola nos intervalos maiores. 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

Vocês estão muito condicionados com o horário da escola, 

em termos 

que isso funciona? 

(PA1) Á noite a minha mulher é que faz o comer. Depois ao 

foi feito à noite. Depois a noite, se houver tempo, faz-se 

novamente comer para o jantar, que sobra para o almoço do 

dia seguinte.  

 

(M) Perfeito. Então quer dizer que comem sempre em casa? 

(PA1) Sim sim sim.  

 

(M) É? O almoço e o jantar! E o pequeno-almoço? Tomam 

juntos também?  

(PA1) Sim sim sim.  

(M) Ok. E no vosso caso? 

como ele não gosta muito do comer da escola, come fora e 

quando sai à uma então vai para casa e deixo algo pronto lá 

e então ele come em casa.  

 

(M) Que é que é isso de comer fora, é num restaurante? 

(MA2) É, pode ir ao take away, às vezes come hambúrguer 

 

 

    

(M) Ok. Já agora porque é que não gostas do comer da 

escola? 

(Fi2) Por causa do sabor.  

 

(PA1) Ela quando tem aquele horário, também almoço aqui. 

Não almoça em casa.  

(Fi1) Quando tenho o dia todo.   
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9. A Mãe come pão com 

queijo ou fiambre e leite ou 

café com leite ao pequeno-

almoço.  

 

 

 

 

 

10. A mãe não gosta de 

manteiga.  

11. O pai prefere manteiga.  

 

 

 

12. O pequeno-almoço da 

criança pode ser pão com 

queijo e fiambre ou cereais 

com leite 

13. A mãe refere que a 

criança prefere cereais com 

leite (enquanto ela prefere 

uma sandes com leite) 

 

14. Os cereais preferidos da 

criança são cornflakes e 

estrelitas.  

 

 

15. A criança se não almoçar 

fora da escola, pode ir ao bar 

e ingerir uma sandes. 

 

 

16. A mãe prefere que o filho 

coma fora da escola, num 

restaurante, ao bar, para que 

a criança ingira uma refeição 

de prato e não uma sandes.  

e o bar da escola? Comem também lá, ou como é que 

funciona?  

10 minutos e depois tempos de 20, e aos 20 ás vezes 

lanchamos.  

(M) Ok

de alimentos, que é que é um pequeno-almoço típico para 

vocês? 

(MA2) Para mim, um café com leite e um papo-seco. Ou às 

vezes quando estou com muito calor, e não me apetece café, 

uma chávena de só de leite. Há pessoas que comem fruta, 

mas eu não, não gosto de manhã.  

 

(M) O papo-seco é o quê?  

 

(M) Sim, mas com quê? Com quê? 

 

(M) Papo-  

(MA2) É mais com queijo, pois com manteiga não gosto muito, 

mais prefiro o fiambre. 

(PA1) Nós é mais com manteiga.  

(M) Pão com manteiga?  

(PA1)É 

(M) E? 

(Fi2) Eu depende, às vezes como pão com fiambre e queijo e 

às vezes cereais com leite.  

 

 

(MA2) Ele gosta mais de cereais com leite. Gosta mais de 

cereais com leite.  

 

 

(M) ok. Estamos a falar de cereais de que tipo?  

não gosta muito com chocolate.  

 

 tua 

casa é mais condicionado não é? Portanto, vais ao 

 

(Fi2) Ou se não é aqui no bar.  
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17. A mãe prepara e come o 

almoço no trabalho.  

 

 

 

18. A mãe é empregada 

doméstica de uma família 

jovem com filhos ainda 

crianças. 

 

19. A mãe cozinha para a 

outra família.  

 

20. O almoço do pai é o que 

foi preparado de véspera, ao 

jantar, pela esposa. Pode ser 

sopa ou prato completo. 

 

21. A refeição costuma ser 

variada.  

 

22. A refeição de véspera foi 

bacalhau com couve-de-

bruxelas.  

 

 

23. O pai refere que em casa 

todos os membros comem 

bem e variado. Refere que 

todos comem bem porque a 

cozinheira é boa.  

 

 

 

24. A criança ainda não sabe 

cozinhar. 

 

25. A criança já sabe cozinhar 

algumas coisas.  

26. A mãe por trabalhar até 

 

(M) No bar o que é que comes?  

(Fi2) Uma sandes.  

(MA2) Quando come no bar é só um pedaço de pão, por isso 

às vezes prefiro que ele coma fora. Ao menos come qualquer 

 

 

 

(M) No seu caso como é que faz?  

(MA2) Eu como no meu trabalho, tanto preparo para eles 

 

 

(MA2) sim, acaba por ser normal.  

(M) ok. Tá bem. Eles são mais idosos? Como é que? 

(MA2) Não, não são da minha idade. São um casal jovem, 

com dois filhos mais ou menos da idade do meu filho e uma 

mais pequenita. 

 

 

(MA2) Eu, eu, sou eu.  

(M) E nós o almoço como é que é? 

(PA1) É aquilo que for feito à noite. Pode ser sopa, pode ser 

à noite.  

 

 

 

(PA1) Para todos os gostos. Não há nenhuma coisa específica, 

pode ser carne, pode ser peixe, pode ser arroz, pode ser 

 

(Fi1) Bacalhau com uma coisa que eu não gosto.  

 

 

 

(PA1) É boa boca, porque a cozinheira é boa.   

 

 

 

(M) Quem cozinha lá em casa é a sua mulher?  

(PA1) É   

(M) E já sabes cozinhar?  
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tarde, chega a casa cansada 

e não tem vontade de 

cozinhar refeição, o que faz 

com que toda a família coma 

à base de sandes, pão, tostas. 

Quando tem mais tempo, 

prepara um prato de rápida 

confecção (p.e. arroz branco 

com omelete). 

 

27. A mãe refere que a 

criança tem que aprender a 

cozinhar para poder ajuda-la. 

 

 

 

28. A mãe é de nacionalidade 

espanhola, pelo que quando 

veio para a Madeira 

trabalhar, teve que aprender 

a cozinhar no local de 

trabalho, não conhecia os 

pratos típicos, nem a maneira 

de confeccionar.  

 

29. A mãe refere que por 

vezes mistura as culturas 

alimentares.  

 

30. A família não é da 

Madeira então as crianças 

habituaram-se aos hábitos 

alimentares mas os pais ainda 

não. Refere existirem receitas 

que utiliza em casa que os 

residentes não conhecem.  

 

 

 

31. O pai refere que os filhos 

habituam-se aos hábitos 

(Fi1) Não. 

(M) Não! Ok. E tu sabes cozinhar algumas coisas?  

(Fi2) Algumas coisas. 

 

trabalho, e às vezes, como chego a casa às 9h, às 9 não 

apetece jantar. Nós desenrascamos qualquer coisa, comemos 

qualquer coisa. Então, se eu tiver 

arroz para ele, uma coisa rápida, ou faço, massa ou arroz 

branco ou omelete, ou arroz de tomate. Essas coisinhas. 

Coisinhas simples e ele gosta. Ele também já faz alguma coisa.  

 

 

(M) Ok. Tem que ir aprendendo, não é?  

(MA2) Sim, tem que ir aprendendo.  

 

 

(MA2) Eu sou Espanhola, mas vivi muitos anos na Venezuela.  

(M) O que deve significar que tem também que tem um tipo 

de pratos muito típicos? 

(MA2) É muito diferente o que eu costumava fazer do que eu 

cozinhar e não sabia o que fazia.  

 

 

 

 

(M) E em casa, na sua casa como é que cozinha tipicamente? 

(MA2) Não, as vezes faço, de cá, às vezes misturo, com uma 

coisa de lá, depende.  

 

(M) Ta bem. Ta bem. 

(PA1) Nos também temos outro contexto, nós também viemos 

 

miúdos já se habituaram desde pequeninos. O pequenino já 

nasceu aqui por isso, cozinha-se alguma coisa, mas os pratos lá 

não come.  
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alimentares por influencia da 

escola.  

 

 

 

32. A família não vive com a 

avó, mas já viveu. Quando 

co-habitavam a avó era 

quem preparava as refeições. 

Quando era para preparação 

de refeições típicas de 

Espanha/Venezuela a Mãe 

era quem cozinhava. A avó 

da criança (sogra da mãe) foi 

quem a ensinou a cozinhar 

comida típica madeirense.  

 

33. A criança gostava da 

comida da avó.  

 

(M) Isso é muito interessante, uma vez que os miúdos já se 

habituaram.  

(PA1) Já.  

(M) Como é que eles se habituam. Habituam-  

(PA1) Na escola. 

 

 

(M) Na escola.  

 

não é? Ela também ajuda a cozinhar lá em casa?  

(MA1) Não, eu não vivo com ela já. Mas quando morava com 

ela, ela fazia o comer em casa. Ela fazia o comer. Quando era 

alguma coisa típica, venezuelana ou espanhola, eu fazia. Mas 

normalmente ela me ensinou muitas coisas de comer daqui.  

 

 

(MA2) Talvez há 2 ou 3 anos.  

 

 

(M) Gostavas da comida da tua avó? 

(Fi2) Gostava. 

2.d) Como é que os pais/avós 

podem ajudar na educação 

alimentar das crianças? 

 

 

34. A criança tem várias 

experiencias alimentares, de 

avós de países diferentes. Ele 

gosta bastante das refeições 

da avó espanhola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.d) Como é que os pais/avós podem ajudar na educação 

alimentar das crianças?  

 

 

(M) Tá bem. Embora tu aqui tens uma diferença, começaste 

com os cozinhados da tua mãe, e depois tiveste os cozinhados 

da  

(MA2) E ainda teve os cozinhados da outra avó que morava 

 

 

 

 

 

(MA2) Materna.  

uma mistura de cultura

sobre essa coisa de educar, não é? Vocês foram educados, 

não é? E agora têm que fazer um exercício de educação 
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35. A mãe refere não gostar 

de refeições muito salgadas, 

enquanto a sua mãe é o 

contrario. Para tentar 

controlar as refeições em 

casa, reduz a quantidade de 

sal e tenta colocar mais vezes 

verduras. Associa problemas 

gástricos à má alimentação. 

 

 

36. A mãe tenta transmitir 

muita coisa em termos de 

cuidados alimentares ao filho. 

-

ingerir verduras. Refere que o 

filho raramente ingere 

vegetais às refeições, 

também porque nem ela, 

nem o pai estão habituados a 

isso 

 

37. Refere que embora não 

ingira em casa vegetais, no 

trabalho já o faz, porque tem 

que cozinha-los. Refere que 

por vezes em casa, quando 

prepara vegetais a família 

não come.  

 

38. A mãe refere que não 

cozinha para o filho, porque 

este é o único que poderá 

comer em casa. A mãe e o 

pai não comem em casa. 

Para preparar as refeições 

para o filho utiliza as refeições 

preferidas do mesmo, de fácil 

execução (p.e. bife com arroz 

ou batata ou massa, ou 

massa com atum). A criança 

também. E apanham com a educação dos vossos avós e 

que isso funciona? Quais são, as vossas prioridades, ou o que é 

que tentam fazer em termos da alimentação no dia-a-dia, ou 

o que é que tentam controlar, ou se tentam controlar, como é 

que fazem?  

(MA2) Eu é assim! Por exemplo, do meu ponto eu tento não 

fazer comidas salgadas, já quando almoçamos num lugar com 

comidas salgadas, já não me agrada. Já a minha mãe tem 

isso, a minha mão, salga um bocadinho mais do que eu. E eu 

ra não ter problemas estomacais 

 

 

 

 

é?

cuidados com a alimentação?  

o que querem. Porque não obrigo muito eles a comerem 

alface, raramente ele come. E pouco, porque eu também não 

estou muito habituada a isso, e o pai tão pouco.  

 

 

 

(M) Não tem o hábito de fazer, e depois ele não come! 

(MA2) Já no trabalho sim, porque como eu que faço. E tenho 

 

 

 

 

(M) É ele que o está a educar a si.  

(MA2) Então ele prefere, um bife com arroz, ou bife com 

semilha, ou com massa, ou massa com atum. E essas coisinhas 
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quando tem fome deve 

preparar a sua refeição. 

 

39. O Pai refere que tem maus 

hábitos alimentares por culpa 

da mãe.  

 

40. O Pai refere que a sua 

mãe preparava-lhe sempre as 

suas comidas preferidas, e 

caso ele não gostasse do que 

lhe tinha preparado, fazia 

outra coisa. Refere ter 

mudado de hábitos 

alimentares depois do 

casamento, a esposa esta 

mais habituada a preparar 

legumes. Refere ser difícil 

alterar os hábitos alimentares 

instalados. Refere ser difícil a 

edução alimentar dos filhos. 

Refere fazer o contrario com 

os filhos do que a mãe lhe 

fazia. As crianças mesmo que 

não gostem do que lhes foi 

preparado devem comer sem 

reclamar. Refere ser difícil 

controlar os filhos quando 

estes estão sozinhos em casa 

(p.e. comem bolachinhas que 

não devem). Refere ser 

importante que cada um se 

controle a nível alimentar. 

 

41. A mãe refere não ter tido 

filho a ingerir aquilo que ela 

lhe tinha preparado, fazendo-

lhe sempre a vontade.  

 

o meu marido não come em casa, eu não como em casa, eu 

vou fazer um prato de comida só para ele?! Está percebendo. 

Então ele arremedeia-se  

 

 

 

 

 

(M) e na sua perspectiva? 

(PA1) Bom, eu fui educado. Eu também eduquei a minha mãe. 

Eu eduquei a minha mãe então estou mal habitu  

(M) Comia o que queria? 

isso. Ela punha-me a comida à frente, eu fazia uma birra e ela 

pronto, fazia-me aquilo que eu gostava de comer. E só depois 

de casado é que eu reparei. Mudei, já tinha idade para isso 

então está mais habituada a estas coisas do campo, e tinha as 

couves e as alfaces, tudo o que o campo dava, e portanto, já 

estava habituada a outro tipo de alimentação. E isso foi bom. 

A pouco e pouco eu tenho mudado. Reconheço que não 

mudei muito, mas também é assim, 30 anos de maldade, as 

fase de refilar, e fazer as birras, que não quer comer, e nos não 

fazemos mais nada para ele comer. Que era o que me deviam 

ter feito a mim, e não fizeram e temos que o habituar agora. 

stá sozinha em casa, de 

cozinha. Se a pessoa não se souber controlar sozinha, é 

impossível. E impossível chegar e ficar num quarto fechado à 
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42. A mãe refere estar a 

 

 

(M) Ia dizer alguma coisa?! 

(MA2) Não, estava aqui só a pensar, porque onde eu trabalho, 

 faz sopa, e os miúdos comem sopa. Eles 

frita, mas se for sopa vai ser sopa. Eu não tive a força de fazer 

isso com o meu filho. Eu podia fazer uma sopa para mim e 

para o meu marido, e fazia um bife com batata para ele.  

(PA1) Era o que a minha mãe me fazia.  

(MA2) Eu com ele devia fazer a mesma coisa. Como sei que 

reconheço isso. Nós estamos estragando os nossos filhos.  

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

 

43. O pai refere que na altura 

dos seus avós não havia tanta 

disponibilidade alimentar, o 

mesmo não acontecendo 

com os seus pais, o que fez 

com que os pais lhe 

oferecessem uma maior 

variedade alimentar. Refere 

tentar ensinar aos filhos o que 

os pais não fizeram com ele.  

 

 

 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

(M) Sentem que houve essa diferença nas gerações? 

(PA1) eu penso que é assim, da parte da minha mãe, porque 

na década de 60, já não tinham os problemas que eles tiveram 

na altura da segunda guerra e já havia mais alguma fartura, 

porque já não tinham que ir buscar o comerzinho, e com as 

senhas de racionamento, e com histórias que uma pessoa vai 

ouvindo. E já não precisavam de fazer isso para eles já havia 

fartura. Embora houvesse dificuldades, para eles já havia 

itinho aos 

pequenos, não é? E o que o meu irmão queria davam! O que 

coisas eles iam facilitando porque não passaram o que tinham 

facilidade que há de ter outra vida que eles não tiveram, e 

sabendo que de facto que eles fizeram mal comigo, tento 

sozinha em casa, vai assaltar a cozinha, já se sabe, não há 

de propósito.  

 

2.d) Como é que os pais/avós 

podem ajudar na educação 

alimentar das crianças? 

44. A mãe refere que a única 

estratégia para as crianças 

quando estão em casa não 

2.d) Como é que os pais/avós podem ajudar na educação 

alimentar das crianças? 

 

 

(MA2) A única coisa que é para resolver isto, é não comprar. É 

não comprar! Porque se compro tal coisa, e quando chego e 
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ingerirem alimentos 

hipercalóricos, é não compra-

los. 

45. O pai tenta não ter 

alimentos hipercalóricos em 

casa (não pode trancar os 

filhos no quarto) 

46. A mãe é reticente quanto 

ao não ter em casa, por 

poder faltar quando tem 

visitas em casa.  

 

47. O pai acredita que 

antigamente as mães por não 

trabalharem permitiam-se a 

estar mais tempo em casa a 

educar/controlar as escolhas 

alimentares dos filhos. Hoje em 

dia não é possível, porque 

ambos os pais trabalham, 

ficando as crianças sozinhas 

em casa.  

 

 

48. O pai refere ser 

problemático não controlar os 

filhos quando estão sozinhos 

em casa.  

49. A mãe refere que sempre 

que quando vai às compras 

com o filho, cede sempre aos 

desejos do mesmo.  

 

50. A mãe refere ter um 

sentimento de culpa quando 

não oferece ao filho o que 

este pede. 

verdade, ele diz. E em casa, muitas coisas têm sido eliminadas, 

é para não comprar.  

 

(PA1) Também temos optado por essa táctica, porque é a 

única hipótese, não vamos trancar a pequena no quarto.  

 

também me apetece a mim. Agente pensa nisso.  

 

 

 

(PA1) Porque é assim, por exemplo, antigamente as mães não 

trabalhavam, as mães estavam em casa, podiam controlar o 

trabalhando os dois, quem é que está em casa com os 

pequenos?  

 

 

 

 

(M) Portanto, da vossa perspectiva, o grande problema, 

acaba por ser mais do controlo quando não estão presentes? 

(PA1) Óbvio. 

 

 

 

 

(M) Portanto, há um certo sentimento de culpa.  

no fim-de-semana, o 

 

 

1.b) Hábitos alimentares - 

Alimentos mais típicos, 

preferências alimentares. 

 

1.b) Hábitos alimentares - Alimentos mais típicos, preferências 

alimentares. 

  

(M) Então e acham que os gostos dos pais têm alguma relação 



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      LVIII  
  

 

51. O filho refere ter gostos 

parecidos aos da Mãe e não 

aos do Pai porque este ingere 

todo o tipo de alimentos.  

 

 

52. A mãe refere que o Pai 

come de tudo e não rejeita 

nenhuma experiencia 

alimentar.  

 

53. A mãe refere que as 

preferências alimentares do 

marido devem-se ao facto de 

a sua família, ser mais 

numerosa e ter passado por 

dificuldades financeiras.  

 

 

54. A criança refere comer de 

tudo.  

55. O pai diz que a filha é 

 

 

 

 

 

 

 

 

mãe em termos de comida, como é que isso funciona?  

(Fi2) eu e a minha mãe temos gostos parecidos, mas o meu pai 

mesa, mesmo que não goste, ele come.  

 

(M) Ok. Tu és mais esquisito?  

(Fi2) Sou.  

diferente, ele é assim, mesmo com outras coisas, ele nunca diz 

que não gosta, ele prova, pode deixar de lado, mas não diz 

que não gosta. Ele experimenta. 

 

(M) Como é que foi a educação dele? Já agora.  

(MA2) Pronto, ele já teve uma vida não tão fácil como a 

minha. Foi mais (

comiam o que tinha no campo. E eu era diferente, eles tinham 

4 filhos eu era filha única. Quatro filhos, já temos que apertar 

importa.  

 

(M) E no teu caso, Mónica, como é que são os teus gostos, 

mais parecido com quem? Com o teu pai, com a tua mãe. 

 

(PA1) Esta é boa boca, ela come tudo.   

(M) Vamos supor que tinhas aqui um banquete, para onde é 

que ias? Para que tipo de coisas é que ias?  

(Fi1) Ia mais para as verduras. Já estou farta das outras coisas.  

 

(M) o que é que prefere? 

 

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

56. O pai refere que algumas 

preferências alimentares 

remetem-se para alimentos 

que ingeriu na infância. No 

entanto, agora apresenta 

mais cuidados com o 

aumento de peso. O Pai não 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

 (PA1) É evidente que prefiro outras coisas que prefiro, quando 

ficam cá dentro, não é? Normal! Por isso é que tenho cuidado 

com aquilo que como, para não aumentar muito o peso. 

Agora com esta idade já tenho esse cuidado. Agora por 

exemplo, a minha esposa, foi criada no campo, ela tem uma 

boa boca, como se costuma dizer e come de tudo, agora eu 
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gosta de verduras, apenas em 

puré (ao contrário da esposa, 

que cresceu no meio rural e 

ingere todo o tipo de 

vegetais). Refere ter criado 

vegetais. 

 

 

57. O pai refere que o modo 

como somos educados em 

criança prevalece no tempo, 

que pode haver evolução de 

preferências alimentares para 

mais saudáveis, no entanto, 

nunca há um reparo 

completo da alimentação.  

 

 

 

 

 

 

58. O pai refere que a sua 

Mãe por ter passado 

dificuldades, não se privou de 

oferecer aos filhos o que tinha 

vontade. Actualmente a sua 

mãe tem dificuldades em 

controlar o peso, e aplica os 

mesmos hábitos alimentares. 

Refere que estes hábitos 

podem ter muito a ver com 

feitios/personalidade dos pais. 

 

59. A mãe refere que teve 

acesso a todo o tipo de 

alimentos quando era 

criança, sem restrição. 

 

60. O marido quando era 

habituado quando a minha mulher vem com aquelas verduras 

-

Não gosto de legumes à vista. São manias. 

 

 

 

(M) Então quer dizer que de alguma maneira pelo que me está 

determina a maneira como comemos.  

(PA1) eu penso que sim, eu penso que sim. Nos podemos 

emendarmo-nos, podemos evoluir, mas nunca para a uma 

noção completa. No meu caso não. E o facto de ter, não sei 

se tem haver com o feitio dos pais, se tem haver com o sitio 

onde as pessoas são criadas. A minha mulher foi habituada no 

campo, come tudo. Não sei se a minha mãe poderia ter 

acesso a comprar essas coisas, não sei, não faço ideia, se era 

mais barato, se era mais caro. Não sei o que é que era mais 

barato para ela, se facilitava para ela dar-nos esse tipo de 

alimentação.    

 

(M) Acho que temos aqui 2 coisas aqui na balança, não é? Por 

um lado há as questões mais económicas, que é o acesso à 

comida, etc., por outro lado também há os hábitos da 

educação, ou seja, a maneira como os vossos avós, portanto 

os vossos pais, vos habituaram a educaram com a comida. 

Quando vocês estão a falar sobre coisas que eles passaram, 

por exemplo dificuldades ou não, e processos sociais de 

controlo ou não controlo. As coisas estão ligadas. Parece que 

no vosso discurso, é quase como se quem tem mais controlo 

acaba por ser também aqueles que também tiveram mais 

dificuldades, ou ao contrario. Ou o contrário? 

(PA1) Não, eu penso que isso é complicado de estudar. No 

caso da minha mãe, como disse à pouco, como eles tinham 

passado dificuldades, ela pensou, já conversámos sobre isso, 

teve, e ela também queria, porque ela ao fim ao cabo 

coisinhas que gosta. Por isso é que ela agora tem dificuldades 

em controlar o peso. Não é? Não tem filhos para cuidar. E 

como eles não tiveram facilidades como os jovens, quando ela 
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criança ingeria os alimentos 

que a família cultiva. E que 

preparavam bastantes vezes 

sopa, e tinham grande 

disponibilidade de peixe, 

porque pescavam. 

chegou aquela altura tinham os filhos e foram facilitados. É um 

bocado complicado de avaliar, porque poderá tem haver só 

com o feitio dela especial, neste caso. Porque é assim, se ela 

passou dificuldades, deveria eventualmente ser boa boca e 

vou facilitar e dar aquilo que eu sempre quis ter.  

(MA2) Com o meu marido também. Eu era filha única também, 

 

 

 

(M) E no caso do seu marido?  

(MA2) No caso do meu marido não sei lá muito bem. É o que 

lhe disse ele tinha coisas da terra, era semilha, era couves, era 

ápido, carne e coisas 

da terra, era mais rápido a sopa. Por exemplo, o peixe, ia ao 

casa.   

 

 

2. a) Hábitos alimentares  

alimentação saudável 

 

 

 

 

61. O pai refere que a 

quantidade que tenta ensinar 

a filha a ingerir restringe-se à 

quantidade que cabe num 

pires/prato mais pequeno. No 

então, que nem sempre a 

mensagem passa. 

 

 

62. O Pai refere que controla 

melhor a filha quando não 

está cansado do dia-a-dia. O 

cansaço e o estado 

psicológico leva à desistência 

da persistência nos conselhos 

2. a) Hábitos alimentares  alimentação saudável 

 

(M) Temos estado aqui a falar sobre tipo de alimentos, não é? 

gerem isso, como é que também tentam transmitir isso para os 

vossos filhos em termos de quantidades?  

(MA2) Ah quantidades.  

(PA1) Nós 

mensagem, no caso da Mónica, que é preciso comer, o que 

mais pequeno, de sobremesa. É o que ela tem, se tiver 

o já chega. Agora, 

complicado.  

 

(M) Mas, as vezes imagino que a Mónica, quer repetir, ou quer 

se servir um pouco mais, como é que funciona em termos de 

 

(PA1) Depende, ai sinceramente, depende se estamos com 

alguma disposição no fim do dia para controlar, controlamos. 

Outros dias já chegamos de tal maneira cansados, que se te 
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alimentares 

 

63. A mãe refere que não 

controla as quantidades em 

casa, que as travessas ficam 

no centro da mesa, onde a 

família pode se servir. Quando 

são doses individuais, 

normalmente é: um bife, um 

filete, uma colher de servir de 

arroz, mas que varia. 

 

 

64. A mãe refere que quando 

o filho era mais novo 

conseguia controlar melhor a 

alimentação, que agora ele já 

tem as preferências 

alimentares estabelecidas e 

que rejeita o alimento quando 

não gosta.  

65. O pai refere que só depois 

de adulto começou a se 

preocupar com o peso. 

 

uma vez falar, não vale a pena. Depende dos dias, de como 

nós estamos psicologicamente.  

 

(M) Ok.  

Por exemplo. Às vezes passa a quantidade por pessoa. Às 

vezes verdura, não passa a medida. Onde trabalho não passa 

a medida. Em casa, se passar da medida, do prato, do pires 

um. Sim, uma peça para cada um, e depois de arroz, uma 

 

 

 

(M) como é que era 

costumavam pedir mais para repetir, como é que era, como é 

que funcionava? 

bem, era sopa, era tudo. Agora já têm os seus próprios gostos, 

e não querem não comem. Antes se eu punha ele comiam.  

 

 

 

alguns anos para esta parte, é que nos começamos a 

preocupar e a pensar no peso.  

 

3  Criação de cenário. 

 

 

 

 

 

66. O Pai refere que quando o 

filho está doente, e com baixo 

peso insiste para que este 

coma, e não selecciona a 

quantidade de alimento que 

oferece, oferecendo sempre 

3  Criação de cenário. 

 

(M) Ok. Pronto. Vamos imaginar que temos aqui uma pequena 

hipótese, que é imaginem que, há um casal que tem um filho, 

um rec

concelho vocês davam a este casal, que tipos de cuidados é 

que são necessários, como é que vocês devem educar o vosso 

pequenote, o vosso filho. Quais eram as vossas sugestões? 

 (PA1) Isso é complicado. Isso é complicado pelo seguinte, eu 

tenho agora um pequeno de 4 anos. E tenho muitos problemas 

quando ele está doente, é um problema. Porque perde peso, 
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o mais que possa (face à sua 

rejeição) 

 

 

 

 

67. O Pai utiliza a explicação 

verbal é uma estratégia para 

uma birra alimentar de um 

filho. 

68. A Mãe refere que as 

negociadas. Que quando as 

crianças fazem birras não se 

deve oferecer outra escolha 

alimentar. Que quando as 

crianças comem pouco 

devemos provocar uma 

insistência alimentar. 

 

 

 

 

69. A criança refere que uma 

boa sugestão para um pai, é 

recomendá-lo a não fazer 

como a Mãe dele fez com 

ele. A criança é consciente 

dos erros na educação 

alimentar que são cometidos 

pelos seus pais.  

 

70. A criança refere que a 

refeição preparada deve ser 

igual para toda a família. 

 

71. A criança refere que uma 

estratégia para contornar 

uma birra, é guardar a 

refeição não ingerida para 

depois, para que a criança 

é normal quando estamos doentes, e depois ele fica pele e 

osso. E então já tive que fazer alguns tratamentos e uma 

pessoa sente-se com aquele problema. Se nós tivéssemos que 

alimentação assim, ter esta alimentação assado, é 

complicado porque surge um problema destes. Se pudesse 

fazer alguma coisa, de facto faria com que ele comesse mais 

-o 

deitado na cama, e vejo-

 

(M) Deixem-me complicar mais. Imaginem que é uma criança, 

que faz muitas birras e tal que não quer comer isto, não quer 

comer aquilo, etc. como é que vocês intervêm? Como é que 

vocês? 

 (PA1) Birras, por exemplo, come mal, diz não quer comer. 

Temos de explicamos, qualquer coisa que nos cozemos normal 

tiver mais fome, vá come. Claro que não lhe vou dar batatas 

 

(MA2) Eu acho que devemos um bocadinho, negociar com 

Mas depois tem que comer. Ou então não fazer outra coisa, 

com o mesmo prato, porque senão ele da próxima faz outra 

um pouco isto aqui, porque as crianças, se fizerem birras, birras, 

birras, nunca comem nada. Quando era pequenino o meu 

comia muito bem, mas há crianças, que não comem, não 

comem. No sitio onde eu trabalho, eles comem, muito bem, 

mas eles estão sempre, já comeste, tens fome, que queres 

-se de comer. 

(M) Nesses casos há que reavivar a memória.  

(MA2) Sim porque, eles estão sempre, já comeste, e já 

lanchaste.  

imaginem que vocês têm que dar um conselho a uma pessoa 

pensam, o que é que diziam? 

(Fi2) Eu dizia para não educarem o filho deles, como me 

educaram a mim.  
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veja que aquele prato deve 

ser ingerido. 

 

72. A criança acha que em 

termos de quantidade, cada 

família tem a sua. Que deve 

ser oferecido o prato, e se 

houver mais fome, que se 

deve complementar com 

fruta. 

 

 

 

 

73. A filha refere que utilizaria 

as estratégias que o pai utiliza.  

74. O pai refere que a filha 

come de tudo. 

 

 

 

 

75. A criança recomenda à 

diminuição das quantidades, 

utilizando pratos de 

sobremesa para as refeições. 

 

 

 

 

 

 

(Fi2) Por exemplo, como a minha mãe disse que quando fazem 

prato deve ser igual para toda a família.  

 

(M) portanto, a ideia é, se comerem em conjunto e o mesmo 

prato, é isso? Ok. Mais, mais coisas? 

(Fi2) Por exemplo, fazer como aquele senhor também faz com 

o filho mais pequeno. Se não lhe apetece comer, deixar para 

mais tarde, para ele comer o que fizeram para o almoço.  

 

 

 

qual é a opinião em relação às quantidades? 

(Fi1) Isso já é mais complicado, porque cada família, tem a 

quantidade de comida que lhe apetecida, eu estou 

habituado à quantidade de comida que a minha mãe me dá. 

Que é um prato para cada um, e se me apetecer comer mais, 

comemos uma fruta ou assim. E acho que poderia ensinar a 

eles.   

 

 

(M) ok. Ok. Ficar com o prato e com uma peça de fruta, é isso 

 

 

(M) Tu como técnica o que é que dirias? 

(Fi2) Se o filho fosse muito birrento, fazia a mesma coisa que o 

 

(PA1) Mas se fosse como tu que nunca foste birrenta. Comes 

de tudo.  

(M) Ok. Então quando não é birrento come de tudo. Como é 

que se controla as quantidades? Qual é o teu conselho.  

(Fi1) É um pouco de tudo.  

(M) Um pouco de tudo. Diversificar é isso? 

(Fi1) Sim. Um prato normal. Não é um prato grande, é um 

daqueles pequeninos de sobremesa.  
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(MA2) Não é para comer a sopa numa panela. Já tenho visto. 

É melhor comer a sopa, porque o pratinho não dá.  

2. a) Hábitos alimentares  

alimentação saudável 

 

 

 

76. O pai refere que quando 

saem para comer fora utilizam 

sempre restaurantes de 

comida hipercalórica (p.e. 

Macdonalds) 

 

77. O colesterol e o excesso 

de peso são factores 

preocupantes para o Pai. 

Refere ser fácil habituarem-se 

a ingerir alimentos 

hipercalóricos mesmo 

existindo preocupação com a 

saúde. Os alimentos mais 

calóricos são mais saborosos. 

Nos últimos anos temos vindo 

a piorar em termos de 

alimentação.  

 

 

78. Na escola as crianças têm 

formações de alimentação 

saudável. 

79. O pai refere que mesmo 

que eles aprendam na escola 

não retêm a informação. 

80. A criança acha que são 

poucas as formações que tem 

acerca de alimentação na 

escola.  

 

 

 

2. a) Hábitos alimentares  alimentação saudável 

 

 (M) Muito bem. Vamos lá pensar em não em termos de 

que é que vos preocupa mais em relação à comida. Que tipos 

de problemas podem ser mais complicados? 

(PA1) Quando saímos. Estamos sempre em MacDonalds e esses 

sítios todos e a comer aquelas porcarias todas. Tivemos que 

 

 

 

(M) E a 

acontecer? Qual é a sua grande preocupação. 

(PA1) O colesterol, para mim, o facto de engordar, o facto de 

ainda não estou a me preocupar com isso. Estou-me a 

coisas, e uma pessoa ao fim ao cabo habitua-se a isso. É tudo 

saboroso, só que só faz mal e uma pessoa ter que se habituar a 

tentar comer as verduras, diversificar um bocadinho, tentar 

comer uma peça de fruta ou duas. Temos que tentar pelo 

menos fazer estas coisas, porque se nos continuarmos com o 

tipo de alimentação que nos foram habituando nos últimos 

anos, não vamos muito longe. Cada vez estamos pior em 

termos de alimentação.  

 

(M) Há mais preocupações em termos de saúde. Também 

daquilo que vocês o que aprendem lá na escola, de vez em 

quando?!  

conseguimos aprender algumas coisas.  

 

(PA1) Vocês é que não aprendem. 

 

 

(Fi1) Dão formaç

tabaco, e da alimentação. Mas duas formações para o ano 

inteiro, não é quase nada.  
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82. A mãe refere que tem 

familiares com problemas 

associados ao excesso de 

peso como: diabetes, 

doenças cardiovasculares, 

hipercolesterolémia, 

hipertrigliceridemia. A mãe 

acha que na Madeira há 

bastante diversificação 

alimentar com escolhas 

saudáveis. O problema do 

excesso de peso relaciona-se 

com a falta de tempo.  

83. O pai refere que com a 

falta de tempo as escolhas 

alimentares são mais rápidas, 

ou costumam encomendar 

comida rápida. O Pai acha 

que existe bastante 

disponibilidade alimentar em 

Santana, mesmo sendo uma 

zona rural. 

84. A mãe refere que como 

chega tarde a casa, não faz 

jantar, e comem sandes ou 

tostas com um copo de sumo.  

 

 

85. O Pai refere que as 

crianças não lhe fazem 

exigências alimentares. A 

problemática do excesso de 

peso reside não nas refeições 

principais, mas nos lanches 

(fora das refeições). Refere 

por vezes ingerir menos as 

refeições principais para 

 

(PA1) A escola ensina, eles é que não aprendem. Eu lembro-

me dos dela. 

(M) Ok, sem ser da escola. Quais são as grandes 

preocupações? 

(MA2) Por exemplo, os alimentos. O que é que o teu pai lhe diz 

para não comer certas coisas, é por causa de quê? Para 

 

(Fi2) Engordar 

 

que, a minha avo paterna tem diabetes, minha mãe e meu pai 

são saudáveis. Mas temos família, com problemas de coração, 

de colesterol alto, tri

que na Madeira ainda se come bastante bem, é bastante 

variado. Pelo menos onde eu trabalho, come-se bem, porque 

aqui há peixe, há carne, há verdura. O problema é a falta de 

tempo, e vamos comer rápido, e fazemos um hambúrguer ou 

vamos a pizza, ou vamos comer fora. Porque em casa agente 

consegue fazer bons comeres, com bastantes verduras e frutas.  

 

 

(PA1) Com o ritmo do trabalho, a pessoa chega a casa, se for 

a mulher que tem mais jeito para a cozinha e ta cansada, 

chega ali, não lhe apetece fazer isto, aqui temos comida com 

muita facilidade, então pede-se uma pizza, vai uns 

hambúrgueres. E aqui em Santana, não é preciso ir para o 

Funchal.  

 

 

 

apetece comer isto, e não apetece comer sopa, então o que 

fazemos: uma tosta, ou um pão com fiambre e queijo, um 

copo de sumo e está despachado, tá a perceber? Mas depois 

a vida já tá tarde. 

(M) Também imagino que eles também peçam pizzas, e estão 

habituados a pedir. Como é que isso funciona lá em casa? 

(PA1) Pedir, pedir, penso que a mim não. Comigo não funciona 

isso. Pizzas já não temos lá m casa já há bastante tempo. 
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86. A mãe identifica o café 

como um habito regional 

menos saudável (por serem 2 

a 3 diarios) e o álcool.  

 

 

 

87. O pai acha que o auto-

controlo é muito importante 

para o peso, 

independentemente da 

idade.  

  

 

 

 

 

88. A mãe refere que o tema: 

alimentação, é 

continuamente abordado em 

casa (em família). Refere que 

ela e o filho são ansiosos o 

que influencia nos hábitos 

alimentares. Aos fins-de-

semana há maior tendência 

aos exageros alimentares, e 

há uma submissão aos 

pedidos do filho.  

89. O filho refere apenas 

controlar os impulsos 

alimentares quando está à 

frente do computador.  

90. A mãe refere que quando 

o filho pede, ela oferece 

repetidamente, ate se 

aperceber que a ingestão de 

um determinado alimento 

(p.e. bolo) já foi feita pela 

terceira ou quarta vez no dia. 

A mãe refere que ambos 

Hambúrgueres são aqueles que nos compramos e cozinhamos 

s fazer 

pior será o que se come fora das refeições principais. Acho 

que ai estamos de acordo. No meu caso, e penso que na 

maior parte dos casos, não é o que se come às refeições, 

penso que é o que se come fora. As vezes ate se come mal as 

refeições para deixar um bocadinho o estômago livre.  

 

(MA2) E é por exemplo o café, penso que aqui ninguém 

máquina sabemos que é mau. Sempre no intervalo do 

trabalho. Em casa faço um café de mistura, que não faz tão 

mal. E outra coisa seria a bebida. Em casa, graças a deus não 

temos problema, o meu marido não bebe eu não bebo, 

pessoa tem e bebe, também já esta a estragar.  

é? Como é que se controla, o auto-  

(PA1) Para isso temos que ser nós a controlar a nós próprios, 

sejamos grandes ou sejamos pequenos.  

 

 

(M) E controlar também a  

(PA1) sim, mas aí têm que ser eles a controlar, porque nós estão 

preciso.  

agora estamos aqui reunidos a falar sobre comida não é?! 

Como é que é este tema surge predominantemente lá em 

casa? Fala-se de comida.  

(MA2) Continuamente. Continuamente. Porque o meu marido 

é uma pessoa assim, sem menor sacrifício. Eu não, eu sou mais 

ansiosa, e o meu filho tem o mesmo problema de ansiedade. 

O n

-me um pedacinho.  
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que justifica a ingestão de 

alimentos doces, para evitar o 

aparecimento de sintomas 

 

 

91. O pai refere falar acerca 

da alimentação em família, 

no entanto, com um certo 

controlo, para não 

(que teve problemas com o 

 

 

92. A filha refere que o avô é 

bastante mais controlador da 

alimentação que os pais.  

 

93. O pai acha que é 

importante explicar às 

crianças a importância do 

controlo de peso. O pai usa-se 

filha. A explicação vai no 

sentido de formar a filha para 

que quando esteja sozinha, 

tenha um auto-controlo 

superior. Os pais apenas 

filhos se controlarem.  

94. A mãe acha que deve 

repetir o máximo de vezes 

possível a informação para 

que as crianças a retenham 

(p.e. como a tabuada).  

 

 

95. O pai sugere que há 

muitas possíveis explicações e 

variações na educação 

(Fi2) Eu consigo controlar quando estou a frente do 

computador.  

 

 

posso negar. Obvio. Eu tenho que comer, eu sofro de 

Ele também já teve. C

era decidir dar de comer, e ele estava com uma quebra de 

açúcar.  

 

 

 

 

 

 

 (M) E no vosso caso, também falam muito de comida?! 

(PA1) Falo. Falo. Principalmente a minha esposa, teve um 

problema para resolver, já a coisa está mais equilibrada, mas 

algumas vezes mas não falar sempre. Por exemplo, agora vem 

cá o avô materno, portanto, vem cá visitar-nos. A pequena 

 

 

 

(M) Que é que acontece?  

(Fi1) Come devagar, fica aí quieta, não faças isso, não faças 

 

 

Então, como é que se fala e como é que se fala?! 

(PA1) Tem que se falar, tentar explicar não é? Os pais têm isto 

fazer uma alimentação variada e tentar explicar que quando 

ela está sozinha, não pode fazer aquilo, não pode ir as 

mais tarde, vai ter problemas que nos estamos a ter. E nós 

mas ela está tanto tempo sozinha, tem que ser ela a controlar. 
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alimentar dos filhos (Vertente 

social, rural, económica, 

geracional).  

tem que se ir falando, mas é a tal coisa, se falarmos sempre 

tem o efeito contrário.  

 

 

(MA1) Eu acho que falar às vezes também é bom. Eles não 

aprendem sozinhos, e não vai a professora dizer uma coisa 

uma vez e eles memorizar. Eles para aprenderem a tabuada 

ela saúde e 

por isto.  

(M) Ou seja, a repetição permite que se aprenda, até mesmo 

os gostos, aprendem-

pronto não sei se há mais alguma coisa que vos surja dizer, 

 

(PA1) Isto é complicado, porque há varias vertentes. Há a 

vertente social, rural, a vertente das pessoas mais afastadas, as 

mais pobres. Há tanto, tanto, tanto ponto de vista. E a 

passagem de geração para geração. 

 

 

 

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

 

 

96. O pai considera que a 

passagem de obesidade 

entre gerações está explicada 

por razões culturais e sociais e 

também genéticas. O pai 

considera que actualmente 

modificou os hábitos 

alimentares, no entanto, não 

sente que houve diminuição 

antigamente não havia tanta 

disponibilidade financeira 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

(M) Já agora, na vossa perspectiva, quando falamos de 

potencia mais passar a obesidade de umas gerações para as 

outras?!  

(PA1) A parte genética, para já. A parte genética penso que 

Depois com o passar do tempo e passou a ser genético, 

porque há pessoas, que comem, comem, comem e tão 

magrinhas. Portanto há pessoas que comem e até se costuma 

atrás costumava ir ao meio da man

bolinho, ao meio da tarde, um bolinho. E parei com isso tudo. 

Acabou-se. Mas agora a balança parece que brinca comigo. 

a época desportiva para começar a praticar o desporto, que 

costumo praticar. É complicado porque chega-se a uma altura 
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limitando as escolhas e que 

não havia publicidade. A 

publicidade influencia as 

escolhas alimentares das 

gerações.  

 

97. Os alimentos com 

publicidade são mais caros.  

 

 

 

98. Hoje em dia, a mãe 

também trabalha o que gera 

um menos convívio familiar 

com menos tempos para 

despender na educação 

alimentar dos filhos. Há menor 

controlo dos filhos e menor 

tempo para aplicar 

explicações acerca do tema.  

 

 

99. A mãe refere que hoje em 

dia o que está mal são os 

passam mais tempo em frente 

à televisão, computador, 

playstation. A mãe considera 

que quando chega do 

trabalho e pensa em fazer 

exercício não o faz por estar 

bastante cansada do dia de 

trabalho e já ser tarde no dia. 

A mãe não consegue deixar 

de ingerir sumos, na sua 

totalidade, sabendo que os 

tem em casa. A mãe refere 

que mastiga mal os alimentos 

e as refeições são curtas, 

tendo por vezes chamadas 

que parece que o ar engorda. A pessoa depois há outro ponto 

de vista, que há quem diga que é a publicidade. Porque antes 

s a publicidade, que nos entra todos, os 

dias. Compra isto, compra aquilo, isto é bom, isto é apetitoso e 

não sei quê, é gostoso!? Quando vai ao supermercado, vê 

vertente.  

 

 

(M) Essa publicidade também condiciona um pouco o 

trabalho dos pais é isso?!  

(PA1) Claro, claro, em tudo. Chega ali, aquela mochila é que é 

bonita, o Pai tenta convence-lo que uma mochila com 2 ou 3 

mesma coisa só que não te

é a mesma coisa, é igual.  

(M) Mas há mais aspectos que vocês acham que explica, ou 

que de alguma maneira interfere na passagem de peso de 

uma geração para a outra, falou-se da genética? 

stava a dizer à pouco, os 

pais não estarem em casa, não tar uma mãe em casa ou um 

casa com os filhos, ajuda a que não haja um controlo por 

parte dos mais pequenos. Porque é assim, nós quando somos 

pequeninos temos que ser ajudados em tudo, somos uma raça 

aprender, então precisamos de ser ajudados nessa área, os 

pequenos vêm-se em casa sozinhos, é normal, que se os pais 

tem que ser controlado, tem que explicar como é que as 

coisas funcionam. Essa parte  também é bastante importante.  

(MA2) Eu concordo plenamente com ele. Hoj

Com o que falou, estou de acordo. Hábitos, os que temos e os 

que não temos. Temos os hábitos maus, do que comemos de 

maneira errada, e o os que não temos, porque não fazemos 

exercício. Porque hoje em dia as crianças passam mais tempo 

em frente 

rua, vai brincar. E as vezes fico farta de vê-lo em frente do 

computador, se não tiver no computador vai para a 
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de atenção por parte do 

marido, mas que isto é reflexo 

da falta de tempo que tem 

durante a semana para fazer 

as refeições pausadamente.  

 

100. A semana passa muito 

rápido, sem se dar conta, o 

que condiciona as decisões e 

os hábitos alimentares.  

101. A família cortou nas 

compras que fazia em 

supermercado, para poder 

controlar melhor as crianças 

em casa.  

102. A mãe refere gostar muito 

de Coca-cola e de ingerir 

bastante quantidade. 

103. O pai refere que existe 

açúcar. 

104. Existem alimentos de 

marcas específicos que são 

insubstituíveis por outras 

marcas. 

105. Não ingerir um alimento 

 

 

playstation

por mim própria, por exemplo se eu chegar do trabalho para 

fazer uma caminhada, chego tão cansada, e tão dorida, que 

garrafa de sumo, vamos para a garrafa de sumo. Por isso que 

digo os hábitos que temos e os que não temos. E depois claro 

o exercício físico também. Muitas vezes estamos comendo, 

mesmo ao fim de semana, e o meu marido diz-

t

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pa1) Conversar.  

(MA2) Eu acho que é um bocado de tudo. Como estava a 

falar, os nossos hábitos, a genética, e o nosso ritmo de vida 

também, trabalhamos, aqui e acolá e vai para a escola, e 

depois vem para aqui e depois para ali. E assim se passa uma 

semana, sem darmos conta. 

(PA1) Eu no meu caso, tenho aqui tudo perto, não é?! Mas 

isse de facto 

que cortar nas compras para não ter em casa, porque se 

tivesse em casa desaparecia.  

(MA2) Por exemplo, sumos com gás, de certa marca. Eu não 

posso ver uma coca-cola  

(PA1) Aqui está a necessidade que nós temos do açúcar.  

 

(MA2) Não, se eu vir outra marca, não me dá como aquela. 

 

´ 

 

(PA1) A pessoa so de olhar, tem que fazer um sacrifício para 

não pedir.  
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(M) Senão não permanece inteiro. Ok. Muito obrigada.  

 

 

  

Focus group 5 

 

 

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

 

 

 

1. A criança gosta da sopa 

preparada pela avó.  

 

 

 

2. A avó refere que os seus 

filhos não foram educados 

como os seus netos. Além de 

existir menor disponibilidade 

financeira e alimentar, as 

crianças faziam menos 

exigências, além disso, os pais 

não os permitiam às exigências, 

que lhes era dado. As crianças 

de antigamente, ajudavam os 

pais no cultivo e colheita dos 

alimentos.  

 

3. A mãe da criança refere que 

gosta de todos os alimentos 

porque na altura foi educada 

com pouca disponibilidade 

alimentar.  

Focus group com normoponderais (2 gerações) 

 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

acontece isto que é, o facto de 

habituarmo-nos a comer sopa, parece que as outras pessoas que 

vêm, depois continuam a comer sopa. Parece que há aqui uma 

 

sopinha da avó.  

 

(M) Diga-

como é funcionou o resultado em relação à sua filha quando ela 

 

(A1) Não era tão difícil como agora. Eu cá: é aquilo é aquilo! Não é 

no peito. E eles queixavam-

-os, para comer. E pronto e 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M) Portanto, era boa boca de comida?  
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4. A avó refere que com a filha 

acompanhava-a durante o dia 

no cultivo e ordenha, podendo 

ingerir o leite directamente da 

ordenha da vaca. A avó refere 

que hoje em dia devido à 

grande variedade e 

disponibilidade alimentar as 

crianças rejeitam alguns 

alimentos, o que não 

acontecia no seu tempo.  

 

5. A mãe refere que hoje em 

dia, devido à grande 

disponibilidade alimentar, 

permitem a rejeitar uns 

alimentos em detrimentos de 

outros. 

6. A avó refere que na sua 

altura os filhos comiam o que 

tinha, e se não tivesse o que 

eles queriam, não comiam. 

Não existia tanta insistência 

alimentar.  

 

7. A mãe obriga os filhos a 

comer, quando acredita que 

os alimentos são saudáveis. Há 

insistência alimentar, mesmo 

quando as crianças não 

gostam. A mãe acredita que a 

insistência alimentar que 

provocou na filha quando era 

mais nova, reflecte-se hoje em 

dia nas suas preferências 

alimentares.  

 

8. As três gerações gostam de 

saladas.  

 

9. A criança refere que prefere 

Eu acostumei- -lhe lá uma 

bolachinha, e tirava o leite, ela acordava e bebia. Bebia, comia a 

Mas não havia isto, não havia aquilo. Era leitinho de vaca, mas 

depois eles acostumam.   

 

 

 

 

 

(M) Havia menos coisas não é? Havia menos variedade de coisas. 

 

(MA1) É porque é assim, antes agente bem, comia-se de tudo. 

Quando tava lá, e hoje em dia não. Não comemos o que faz bem, 

e quase sempre: ai não gosto disto! Ai não quero! E isto e aquilo. 

Talvez por isso.  

 

 

(A1) Eu cá dizia assim, gostas tem, não gostas comes o quiser. Se 

  

 

 

(M) No seu caso, como é que lida quando, quando, eles não 

querem determinado alimento, como é que faz?   

(MA1) Eu as vezes, obrigo eles a comer, porque eu vejo se eu estou-

As vezes não gostam, mas comem. E depois as vezes, depois de 

-

se, porque ela gostava muito de pedir as coisas, e às vezes sempre 

tava-se a jantar e ela disse: ah mãe, ela gostava. E ela insistiu que 

deitava fora. Ela agora gosta. Talvez se não tivesse insistido ela hoje 

em dia ainda não comia alface.  

 

 

(F) E as vezes eu como na salada e fica bom.  

(A) E eu também gosto.   

(M) E agora gostas de salada? 
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o prato quando acompanhado 

de salada.  

 

 

 

 

 

 

 

10. A mãe refere que insistia na 

ingestão apenas de alimentos 

que eram saudáveis, não de 

outros não saudáveis (p.e. 

chocolate) 

 

 

 

11. A criança não faz muitas 

birras, e hoje em dia ingere 

mais chocolate.  

 

12. No supermercado a Mãe 

rejeita as birras provocadas 

pelos filhos para a comprar de 

alimentos hipercalóricos, 

oferendo como opção a 

compra de outros mais 

saudáveis.  

13. A avó refere não gostar de 

chocolates, e que estes fazem 

mal aos dentes.  

 

14. A mãe refere que a criança 

fica aborrecida com a rejeição 

da compra de alimentos 

hipercalóricos, o que não é 

problemático porque as birras 

terminam em pouco tempo.  

 

 

 

tem que ter salada.  

 

(M) Parece que funciona não é? Como é que vais fazer quando 

tiveres filhos, vais usar o mesmo esq  

(F) Ah eu não sei! Não pensei. 

(M) Ainda não pensou nisso.  

(MA) Ainda é nova. 

(M) Ok. Não, mas aparentemente resultou não é? Então, mas o 

contrario, ela de qualquer modo, não era uma criança muito difícil 

com a comida? 

(MA) Não, mas pronto. Havia coisas que ela via os outros comer, as 

vezes também queria. E então as vezes ela dizia que não gostava e 

isso tudo, portanto insistia-se. Quando eu vejo que é uma coisa que 

não lhe faça mal. Tipo os chocolates, aí já não insistia.  

 

(M) Então agora vamos à questão dos chocolates. Imagino que 

também havia daquelas birras, de quero chocolate, não quero sair 

da loja do chocolate, aquelas coisas assim não é? Como é que isso 

 

a convencer a não comer tanto chocolate e essas coisas? 

(MA) Ela não pedia muitos chocolates. Hoje mais depressa. Mas ela 

até não é muito de açúcares, e de fazer birras para chocolates.  

(M) E em relação ao pequeno como é que tem feito? 

(MA) As vezes. Agente vai no supermercado, ele quer é chocolates, 

chocolates. Então aí eu digo, não! Leva outra coisa, mas não 

chocolates, chocolate faz mal aos dentes.  

 

 

 

vão saltar.  

 

 

(M) Mas como é que ele reage. O mais pequenino, como é que ele 

reage? 

(MA) Ah ele não é assim tão pequenino que ele já tem 12 anos. 

Olha, ele as vezes fica chateado mas é na hora, depois passa.  
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1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

 

15. A criança refere que come 

mais durante as férias e menos 

durante o período escolar pela 

falta de tempo. Durante os 

intervalos preferem conversar 

que ir ao bar lanchar.  

 

16. A criança refere que fica 

com mais fome no período de 

aulas.  

 

 

 

 

 

17. A criança quando chega 

da escola, tem fome, e come 

Não há programação da 

composição do lanche. 

 

 

 

 

18. O jantar é preparado na 

hora (e não previamente).  

 

19. Quando a criança chega 

da escola o jantar não esta 

pronto, pelo que fazem um 

lanche (p.e. cereais) o que faz 

com que ingiram menos 

quantidade ao jantar. A mãe 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

tem falado muito, mais é que os jovens que estão na escola 

também, não é? Têm dito que quando acaba a escola chegam a 

casa muito esfomeado. E agarram tudo o que têm para comer. 

Como é que é lá em casa?  

(F) Também. Mas de férias, eu como mais do que quando tou na 

escola. Na escola, não me dá muito para comer, nem as vezes 

tenho tempo. Porque no bar, aquilo enche bastante. Nos intervalos 

aquilo é uma fila enorme e as vezes nem todos conseguem. E as 

vezes os intervalos são de vinte e as vezes são só dez. Nem todos 

conseguem comer, e ainda por cima agora tem duas filhas e 

mesmo assim nem todos conseguem. E também aqui na escola não 

da muito para comer. Agente quer é estar uns com os outros. Não é 

para comer.  

(M) Ok, então ficam com mais fome?  

(F) Não e também agente tem aulas, e abre mais o apetite.  

 

(M) As aulas abrem o apetite? 

(F) Algumas.  

 (M) E depois como é que é lá em casa, chega a casa e como é 

que funciona?  

(F) Saio da escola, chego a casa, como, às vezes vou estudar, e às 

vezes fico a ver televisão.  

 (M) Mas o que é que come, quando chega a casa?  

(F) Ah depende, da fome. Se eu abro o frigorifico e tem alguma 

coisa que eu quero, como. 

 

 

 

(M) Agora que está mais de tarde, como é que funciona, prepara o 

 

(MA) O jantar, 8 a 9 horas.  

 

(MA) Não, é mesmo na hora! 

 

(M) Na hora, ta bem. Então quando ela chega ainda não há jantar?  
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prefere que a criança ingira 

menos quantidade no lanche 

para poder jantar. A mãe 

refere que quando a criança 

esta em casa, serve-se do que 

lhe apetece, e não tem 

limitações.  

20. A criança refere estar 

sempre a comer quando está 

em casa.  

 

 (MA) Não, quando ela chega não há. Por isso eles comem, fazem 

comem menos. Depende do que eles comere

jantar, a refeição toda. E eles não estão assim tão fraquinhos. E 

quando estão em casa, já são grandes, e estão sempre a ir buscar 

para comer.   

 

 

 

 

 

(F) Estou sempre comendo.  

 

 

2. a) Hábitos alimentares  

alimentação saudável 

 

 

20. A mãe refere que é 

importante ter uma boa 

alimentação saudável. Não é 

saudável exagerar em gorduras 

e açúcares.  

 

21. A mãe refere que é raro 

fritar a batata em casa, apenas 

o faz quando pretende 

preparar uma refeição lá em 

casa.  

 

 

22. A mãe refere não ingerir 

batata frita por provocar 

sintomas gástricos.  

 

 

 

23. A criança prefere ingerir o 

arroz preparado pela mãe ao 

da escola.  

2. a) Hábitos alimentares  alimentação saudável 

 

ue é que vos 

preocupa em relação à alimentação? O que é importante, na 

alimentação para vocês?  

(MA) Ter uma boa alimentação, uma boa alimentação saudável. 

-

Vegetais, verduras.  

 

 

(M) Vocês o que é que comem de batata frita, lá em casa? 

(MA) Ah é raro. É assim eu faço batata frita, tipo se eu deito, tipo 

 

 

(F) A minha mãe não come.   

(M) Não come ela?  

 (MA) Quando eu como batata frita, arde-  

 

(M) Mas tu gostas? 

(F) Gosto.  

 

(F) Mais depressa peça-se arroz. O arroz da minha mãe, não gosto 

do arroz da escola.  

 

 (M) Qual é a diferença? 

(F) O arroz da escola é seco, o da minha mãe não.  
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24. O sabor do alimento na 

escola é pior que o preparado 

pela mãe.  

 

 

25. A criança refere que a 

salada é saudável.  

 

 

26. A mãe refere que a salada 

e os vegetais são saudáveis.  

 

27. O peso é uma 

preocupação para a avó.  

28. A mãe desdramatiza o peso 

da avó.  

29. A avó esta preocupada 

com a sua hipercolesterolemia 

e justifica-a com o sistema 

nervoso. A avó tem 

hipertensão.  

 

 

 

 

 

30. A criança refere que a 

escola é um factor stressante 

(com exames e testes) o que 

diminui a importância da 

alimentação. E refere ser assim 

para outros colegas.  

 

31. A criança refere que 

quando está nervosa não sente 

muito apetite.  

32. A mãe refere que quando 

está nervosa não sente muito 

apetite.  

 

 

(M) Ta bem, ta bem. Então tens o hábito do arroz. Então o que é 

que para vocês é uma alimentação importante? Já falaram das 

verduras, dos fritos também não é?  

(F) Comer mais salada.  

 

pensam, tipo: é importante comer salada, ou comem salada e não 

pensam muito? 

(MA) Depende, os vegetais, agente também pensa que faz bem.  

 

preocupa-vos não vos preocupa, como é que é?  

(A) Ai eu nem sequer sei.  

 

(MA) A minha mãe tem só um quilo a mais do que eu e está 

preocupada.  

tenho a tensão alta, no outro dia estava a 10 por 18. Não sei.  

 

(M) Então e a tensão tem alguma coisa a ver com o peso? A tensão 

e o colesterol?  

(A) Olha, eu não sei! 

(M) O que é que vocês acham, qual é o problema do peso? O que 

é vos preocupa a questão do peso?  

 

 

(F) Que como agente está na escola, agente tem que pensar é 

mais que vem épocas de exames, testes. E agente está mais para se 

preocupar com isso do que propriamente para se alimentar. Há 

bastantes alunos aqui na escola que preocupam-se mais em estar 

sempre estudando, e comer é só depois.  

 

 

(M) Portanto, o stress tira a fome é isso?  

(F) Depende há pessoas que o stress dá para comer.  

 

(MA) Eu também quando estou nervosa, não me dá muito para 

comer. 

 

(M) Quando está mais ansiosa, mais desanimada como é que 



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      LXXVII  
  

 

 

32. A avó refere que quando 

era mais nova com o stress 

ingeria menos, e hoje em dia, já 

não acontece o mesmo.  

 

33. A criança refere comer mais 

quando está em casa. Porque 

em casa pode comer a 

qualquer hora.  

 

 

 

 

34. A avó é muito preocupada 

com a hipercolesterolémia.  

funciona? 

(MA) Depende há refeições que dá para comer e há outras que 

não.  

 

(A) Antigamente não me dava para comer, agora dá-me para 

comer.  

 

 

(M) No caso da Laura, fica sem comer? Quando está mais 

stressada?  

(F) Quando eu estou na escola, mal como, mas quando estou em 

para comer, então eu como.   

 

(M) ok. Ok. Pareceu-me que vocês relacionam o peso com 

hipertensão, co

 

(A) Os nervos também têm culpa, porque às vezes também já me 

deu um mal de nervos! 

(M) Mas isso tem a ver com a comida?  

(A) Não sei, foi nervos que eu apanhei ou qualquer coisa. E que faz 

 

 

 
3  Criação de cenário. 

 

 

 

 

 

35. A mãe acha que é 

importante para a educação 

alimentar existirem horários de 

refeições.  

 

36. A mãe acha importante 

habituar a determinadas horas 

de refeições para que as 

crianças não estejam sempre a 

quantidade de alimentos às 

refeições principais.  

3  Criação de cenário. 

 

(M) Ok. Tá bem. Agora vamos fazer aqui um pequeno jogo, 

imaginem que vocês queriam dar um concelho a uma pessoa 

qualquer que não conhecessem, mas que vos pedia um conselho 

em relação a um filho que acabou de nascer, em relação à 

alimentação? No fundo, o que é que é importante que uma mãe 

faça em relação aos alimentos, para o filho? O que é que vocês 

davam como conselhos?  

-los aos horários de comer, sei lá.  

 

 

(M) Essa é interessante, as horas de comer?  

(MA) Habituar aquela hora de comer, para eles não tarem sempre a 

comer. Porque o que faz eles ficarem sem fome à refeição é eles 

estarem sempre a comer.  
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37. A avó acha que é 

importante reduzir a 

quantidade de alimentos às 

crianças que ingerem muito.  

 

 

38. A mãe concorda com a 

avó na redução alimentar, e 

tentaria conversar com a 

criança para explicar o porquê 

da redução alimentar. A 

redução alimentar deve ser 

apenas dos alimentos menos 

saudáveis, sendo estes 

substituídos por outros mais 

saudáveis.  

 

39. A criança concorda com a 

mãe na mudança alimentar do 

tipo de alimentos e não apenas 

da quantidade.  

 

40. A criança refere que a 

mudança alimentar na criança 

obesa não deve ser 

brusca/repentina.  

 

41. A criança refere que os seus 

colegas também comem mais 

nas ferias e agora durante as 

aulas têm menos tempo para 

comer, ficando restritos aos 

lanches da escola (ao contrario 

das ferias que poderiam comer 

a qualquer hora).  

 

 

42. A avó bastante 

preocupada com o colesterol.  

 

(M) Ok. Vamos supor que é ao contrário, que é um filho que come 

sa mãe tem que fazer?  

(A) É aviar no comer.  

 

 

(MA) Reduzir.  

ou falava sobre o assunto? 

(MA) Claro que falava sobre o assunto, até ele perceber porquê, 

também temos que explicar. Porque as 

saudáveis.  

 

 

 

 

 

(M) Portanto, mudar um pouco, é isso? Em vez de comer tantas, 

tanto de algumas coisas, comer mais de outras?  

(F) Exacto. Ter partes que comam coisas mais saudáveis. Pode ser as 

mesmas coisas que façam mal, mas pode continuar a comer umas 

coisas mais saudáveis do que outras.  

 

(M) Ok. Mais conselhos?  

(F) Pode também, parar de comer de um dia para o outro, também 

podia fazer mal.  

 

 

(M) ok. Portanto, o truque seria manter as mesmas quantidades mas 

mudar os alimentos, é isso?  

verão come bastante, mas quando chega ao tempo de escola já 

isso que 

há distúrbios alimentares, quando estão em casa comem o que 

querem há hora que querem. E quando chegam a altura da escola, 

não podem comer o que querem e quando querem. 

 

 

(M) Bem, todos vocês conhecem pessoas que têm muito peso a 

mais. O que é que vocês acham, o que é que provoca isso?  
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43. A mãe refere a falta de 

exercício e como factor causal 

para o excesso de peso hoje 

em dia. O consumo excessivo 

em frente à televisão e a falta 

de caminhadas.  

 

44. A criança refere ter colegas 

com obesidade que são 

gozadas na escola. Refere que 

a colega ingere bastantes 

quantidades de alimentos 

hipercaloricos (p.e. gomas e 

rebuçados). Refere que com o 

apoio dos colegas todos que a 

colega obesa conseguiria 

perder peso.  

 

 

45. A mãe acha que uma mãe 

não deve negociar os 

alimentos com as crianças. 

 

  

46. A criança pensa que não se 

deve estar sempre a criticar as 

crianças com excesso de peso.   

 

47. A criança pensa que a 

critica continua as crianças 

obesas é prejudicial às mesmas.  

 

 

 

 

48. A mãe refere que ao jantar 

discute-se por vezes a 

alimentação saudável.  

 

49. Discutem à mesa, qual é a 

confecção mais saudável.  

(A) Provoca colesterol.  

 

(MA) Depende do que eles comem e sei lá. Depois também há 

pessoas que quando estão a ver televisão comem, comem e não 

andam, não fazem exercício. Sei lá.  

 

 

 

(M) Há colegas com muito peso?  

(F) Eu tenho uma colega que tem. E por vezes é gozada. Mas ela 

que devam gozar, mas gozavam porque tinham motivos, porque 

-chupas, era 

gomas, só que ela agora, ela tenta já não fazer tanto isso. E ela 

agora também, agente nota o esforço, ela continua, gorda, mas já 

não se nota assim tanto. Nota-se que ela está a fazer para que 

e com apoio agente consegue ultrapassar mais isso, mas se formos 

fazer o que fazemos.  

(M) Estava aqui a pensar, o que 

o filho está a aumentar de peso, uma mãe que critica muito ou uma 

mãe que tenta mais negociar, o que é que acham que é melhor? 

(MA) Sei lá. Falar sempre, não que negociar seja uma boa ideia. 

Não sei.  

 

(M) Mas é uma parte que acha que tem que ter mais do que isso?  

eu não sei.  

(F) Também se está sempre a criticar, também às vezes irrita.  

 

 

(M) Irrita. Irrita dá stress, e o stress abre mais o apetite ainda?  

(F) Não, é que por exemplo, agente deve ter consciência que nem 

sempre se esta num bom caminho nas refeições. Mas também estar 

sempre ouvindo que não se deve comer isto ou que tásse gordos ou 

não sei o que. Também não estar sempre criticando o que agente 

 

(M) Pronto. Não sei se tem alguma coisa mais.  

 

(M) Já agora, temos aqui uma coisa muito interessante. Hoje temos 
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50. A mãe acredita que se os 

filhos seguirem o exemplo da 

mãe, serão como ela no futuro 

no modo de cozinhar.  

 

 

51. A criança refere ter por 

vezes na escola  acções sobre 

alimentação saudável.  

 

52. A criança refere que as 

acções acerca do tema 

ajudam a compreensão das 

doenças, por ter colegas que 

passam por essas experiencias 

(p.e. obesidade) 

 

 

53. A criança refere não existir 

concordância de conceitos 

entre os diferentes técnicos que 

conhece (p.e. que o professor 

de educação física refere que 

ela não deve comer antes da 

aula, enquanto a nutricionista 

diz que devem lanchar antes 

do exercício). O que gera 

confusão de conceitos.  

 

 

 

54. Existem mensagens 

contraditórias entre técnicos de 

saúde e professores o que gera 

más escolhas alimentares às 

crianças (p.e. a criança 

interpretou que a nutricionista 

recomenda a ingestão de uma 

fatia de bolo antes do exercício 

físico).  

aqui uma horita a falar nisto, como é que é lá em casa vocês falam 

muito dos alimentos?  

(MA) À s vezes, -se de imensas 

coisas.  

 

(M) Ok. E quando falam, falam sobre o quê?  

 

 

(M) Então a Tatiana também vai aprendendo essas coisas?! 

 

 

 

(M) O contrário também acontece, eles aprendem coisas nas 

comida?  

formação, sobre a

passado tivemos. Uma da minha turma, pelo menos tiveram, sobre a 

alimentação com a nutricionista do centro de saúde.  

(M) E ajudou, foi interessante? 

(F) Sim, eu acho que ajudou, porque por acaso, das doenças que 

el

obesidade, tem. Também anorexia, já houve alguns alunos daqui 

 

 

(M) Das coisas que já aprendeu nestas sessões, houve alguma coisa 

assim mais surpreendente que ficou assim mais? 

(F) Não sei, porque às vezes, há coisas que num lado dizem uma 

coisa, e noutro lado já dizem outra. Por exemplo, os professores de 

educação física dizem que agente não devem de comer muito 

antes de ir para a aula de educação física, e há outros, por 

exemplo, a nutricionista, que diz que agente deve ter uma 

alimentação antes de uma aula de educação física, para dar mais 

força. Mas só que depois o professor diz que agente não se deve, 

o que 

devemos fazer, podemos fazer.  

 

 

 

(M) Pois há mensagens contraditórias, de umas pessoas para as 

outras. Isto é como tudo não é. Eu acho é que é importante vermos 
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55. A criança recebeu 

mensagens de professores 

acerca de alimentação que 

não são coerentes, ou a 

criança não soube interpretar. 

O que modifica o 

comportamento alimentar em 

casa (p.e. o consumo de carne 

trás futuramente problemas de 

coluna) 

 

que outros especialistas, de outras áreas. Também dos de exercício 

 

fazer uma aula. Eu dantes não comia, e sentia-me bastante 

cansada nas aulas. E houve uma vez que a nutricionista disse que 

agente devia de comer alguma coisa, pouco, mas por exemplo, 

doce, e uma vez eu experimentei e trouxe de casa uma fatia de 

bolo, e comi, e senti-me bem, tinha forças para fazer a aula. Mas 

depois os professores dizem que não se deve comer.  

 

(M) Acabamos por ficar baralhados.  

 

(M) Então as mensagens não passam só dos adultos para os mais 

 

(MA) Exacto, também acontece o contrário.  

(M) Ok. Ta bem. Portanto, vamos ficar então por aqui.  

 

  

Focus Group 6 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

1. A mãe conta que as 

crianças ingerem leite ou 

cereais ao pequeno-almoço.  

 

2. A mãe e a irmã mais velha 

acordam antes da mais nova. 

 

3. A filha mais nova refere que 

não acorda mais cedo porque 

não tem que trabalhar. 

 

4. A mãe acorda e põe as 

filhas na escola. 

 

5. A mãe refere que o 

pequeno-almoço é uma 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

Acordam, como é que as coisas se organizam lá por casa? Portanto 

há duas casas diferentes aqui não é, mas, como é que isto funciona 

em termos de família? 

cereais, depende do que tiver.  

 

(M) És a primeira a acordar?  

(Fi2) São elas.  

 

(M) E a tua mãe acorda mais cedo? 

(Fi2) Mas eu cá não vou trabalhar.  

 

 

a que horas mais ou menos? 

(MA) Saio as 8h, 8h05, 8h10, venho pôr elas à escola, uma numa 
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correria. 

 

6. As crianças ingerem café 

com leite e torradas ao 

pequeno almoço. Em 

alternativa bebem leite 

nesquick. 

7. A família refere não consomir 

manteiga. 

 

8. A filha mais nova come 

bolachas com manteiga ao 

pequeno-almoço. 

 

9. A mãe não toma o 

pequeno-almoço em casa, vai 

para o trabalho e a primeira 

coisa que ingere é ao meio da 

manhã uma sandes (pão com 

manteiga). A mãe não compra 

manteiga para casa mas fora 

de casa ingere manteiga.  

10. Mais uma vez, não há 

consenso, a família refere não 

ingerir manteiga, no entanto, 

as filhas ingerem manteiga nas 

bolachas e a mãe manteiga 

no pão. Reflecte pouca 

dedicação da família na 

consciencialização da 

alimentação em casa.  

10. As crianças lancham na 

escola de manhã e de tarde. 

 

 

 

 

 

11. A criança refere que na sua 

escola são preparadas 

refeições saudáveis.  

(M) Então tomam o pequeno-almoço em conjunto, ou como é que 

fazem?  

estou arranjand

 

é? 

(Fi1) Café com leite e se tiver torradas em casa, ou assim. Ou leite 

nesquick.  

 

 

(MA) Manteiga, agente não usa.  

(M) E tu o que é que bebes ou o que é que comes? 

(Fi2) Como bolachas.  

 

(M) ok. E no seu caso?  

(MA) Eu não gosto de coisas que tenham leite, não gosto de comer 

cedo. Gosto de comer às 10 mais ou menos.  

(M) Às 10h quando está no trabalho? Come qualquer coisa por lá! 

Já agora o quê? Uma sandes ou o quê? 

(MA) É sandes. 

(M) Salgado? 

(MA) Geralmente é um papo seco com manteiga.  

 

(M) Então e tu? Café com leite também? 

(Fi2) Sim. E com bolacha com manteiga.  

 

 

 

 

 

 

(MA) Ela também a seguir come já na escola, o lanche e o almoço. 

casa.  

(M) Então e tu andas em que escola? 

 

(M) É longe daqui? 

(MA) É ali em baixo ao pé da igreja mesmo.  

(M) então e eles lá têm um refeitório? 

(Fi2) Têm e fazem comidas saudáveis. 
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12. Comidas saudáveis são 

interpretadas como comidas 

que não fazem mal.  

 

 

 

13. A criança na escola lancha 

no bar.  

 

14. A mãe refere que a filha 

não gosta de almoçar no 

refeitório da escola.  

 

 

15. A criança ingere bolos de 

leite na escola.  

 

 

 

16. A criança considera que 

ingerir bolos de leite aos 

lanches são escolhas 

saudáveis.  

 

17. O pequeno-almoço da avó 

é pao com manteiga e um 

copo de leite. É diabética mas 

 

 

18. A avó por vezes torra o pão 

que refere não ser de 

quantidade controlada e que 

o ingere com manteiga e café 

com leite e sem açúcar. 

 

(M) O que é isso de comida saudável? 

(Fi2) Comidas que não fazem mal.  

 

-

bolacha no o leite com café? 

(Fi2) Com manteiga.  

(M) Ok. Muito bem. Está bem. No teu caso como é que fazes, é na 

escola, no refeitório, vais ao bar? 

(Fi1) Mais ao bar.   

(M) Há hora de almoço? 

(MA) Acho que ela não gosta muito do comer. Não é? 

 

(M) Aqui não há comida saudável? 

(MA) Há 

eite.  

 

(M) Bolo?  

(MA) Pão-de-leite.  

(M) Mas não achas que faça muito mal de qualquer modo? 

(Fi1) Acho que não.  

 

 

(M) Ta bem. No seu caso como é que é de manhã como é que faz? 

mim é pão com manteiga e um copo de leite. É o meu comer dia-a-

dia. 

 

(M) Ok.  

com uma chávena de leite e deito uma coisinha de café mas nada 

de açúcar. E bebe uma chávena de leite e uma fatia de pão meia 

cruzada.  

 

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

 

19. A avó refere que teve que 

educar os 7 filhos que teve 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

(M) Quantos filhos teve? 

2, mas faleceram um com 32 e outro com 37 e os outros estão vivos.  
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com muitas restrições, no 

entanto que eles 

 

 

20. A avó considera que hoje 

em dia os pais educassem os 

seus filhos como ela o fez na 

sua altura, que eram-lhes 

removidos os filhos pelo 

 

 

21. A avó não tinha condições 

económicas nem educacionais 

para criar bem os seus filhos. 

Antigamente não havia cultura 

educacional. AS crianças 

ficavam em casa sozinhas todo 

o dia, e os pais só chegavam a 

noite.  

 

 

 

22. A avó refere que não foi 

fácil educar os filhos, mas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. A mãe quando era criança 

ia cedo para a escola e não 

passava muito tempo em 

família.  

 

dia-a-dia dar a refeição por todos? 

(A1) Olhe senhor, com muito custo mas graças a deus, tão criados. 

Tão criados graças a deus.  

 

 

(M) Teve assim filhos mais complicados com a comida? 

que eu criei, hoje em dia, eles tiravam-mos do jeito que eu os criei. 

 

 

(M) Como é que era isso? 

(A) Mal criados. Porque eu deixava-

o meu marido era lavrador. E, eu deixava dentro de um poço os 

-os dentro de um poço e vinha e vinha 

va uns em casa da avó, e outros num cochim de pé. E 

depois chegava a casa, nesse tempo não havia luz, e chegava a 

casa, eles estavam sentados e eles pressentiam que eu chegava 

era comer na boca. Se fosse hoje em dia o Estado tirava-mos. Foi 

assim que os criei. Eles morreram não foi por causa de terem sido 

A chorar).  

(M) Ok. Foram criados, foram bem criados. Mas diga-me uma coisa, 

eles depois organizavam-se, os mais velhos, organizavam os mais 

novos?  

(A1) Pois, depois eles foram crescendo, foram crescendo, iam 

vida como quis

cima. Esta vive naquela casa lá, arranjou uma casa para viver. 

graças a deus vivo, mas custou muito a viver.  

(M) A vida é difícil! 

(A1) Mas não morri. 

 

(MA) Eu não sou filha, sou nora. Por isso é que eu não sei.  

era, como é que a sua mãe lidava com as comidas? 

Prontos, agente também ia cedo para a escola. Vinha 
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24. A mãe refere não ter tido 

muito convívio familiar entre 

refeições quando era criança.  

 

(M) Ela trabalhava? A sua mãe. 

(MA) Trabalhava. Não tenho assim ideia de agente comer todos 

juntos, almoço, pequeno-almoço. Vínhamos para a escola, a minha 

mãe trabalhava, e vinha para a escola. 

 

 

1.b) Hábitos alimentares - 

Alimentos mais típicos, 

preferências alimentares. 

 

 

25. A filha mais nova almoça 

no refeitório. 

 

25. A filha mais nova não gosta 

de arroz e de pêra-abacate.  

 

 

26. A criança refere gostar de 

vegetais e legumes. 

27. A criança refere gostar de 

todos os legumes à excepção 

de couve-de-bruxelas e 

pimpinela. 

28. A avó considera que tudo o 

que oferece às filhas elas 

ingerem. 

29. A mãe considera que o 

problema do excesso de peso 

está associado à quantidade 

de comida e não à qualidade. 

Quando ingerem fruta não 

ingerem uma peça, mas sim 

duas a três de cada vez. Sente 

dificuldade na orientação 

alimentar.  

 

30. A mãe considera que não 

controla a alimentação das 

filhas quando estas ficam 

sozinhas em casa.  

1.b) Hábitos alimentares - Alimentos mais típicos, preferências 

alimentares. 

 

(M) Então mas, estávamos a falar do pequeno-almoço. No almoço 

já percebi, normalmente come lá pelo Ribeiro Frio, não é? E vocês 

comem mais pela escola? Ela no bar e tu vais mais ao refeitório?! E 

gostas da comer? 

(Fi2) Só se pode comer no refeitório. As vezes, as vezes pronts.  

(M) Gostas menos de quê? 

(Fi2) Do arroz. E pêra-abacate.  

 

os vegetais, como vagens, e essas coisas todos, gostas ou não 

gostas? 

(Fi2) Gosto. 

 

-de-bruxelas. E não gosto muito de 

pimpinela, de resto gosto.  

 

 

(A1) Tudo o que eu dou a elas, elas comem.  

 

-de explicar. O 

problema de agente engordar, é que age

- -se é 

bastante. É bastante quantidade. Talvez seja, por exemplo, fruta, 

agente sabe que a fruta faz bem, mas agente não come só uma 

 é que às vezes 

agente não sabe se orientar. 

 

 

 

exageram em quantidades? 



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      LXXXVI  
  

 

 

31. As crianças na casa da avó 

procuram alimentos que não 

obtêm em casa com os pais 

(p.e. salsichas). 

 

32. A avó permite que as netas 

ingiram o que lhes apetece da 

sua despensa. 

 

 

33. A avó considera que as 

crianças em sua casa 

procuram o que mais gostam. 

 

34. A avó não restringe o 

acesso aos alimentos que as 

netas procuram. 

 

35. A mãe sabe da 

permissividade da avó e não 

contraria. 

 

 

 

36. A criança refere que não 

exagera na alimentação.  

37. A mãe considera que a filha 

mais velha com a idade tem 

maior compreensão dos 

conceitos alimentares. 

38. A avó considera que a neta 

mais velha procura menos 

alimentos hipercalóricos 

actualmente que quando era 

mais nova.  

 

39. As crianças são 

consideradas pela mãe de 

 

preciso eles comem 2, 3.  Agente sabe que está errad

vai trabalhar e deixa-

 

(M) Portanto quando sai, elas estão sozinhas

comem as coisas todas não é? 

(A1) Eles na minha casa, elas tomam café, mas se for preciso, vão as 

 

 

 

(M) Dão um assalto à despensa. E como é que faz, deixa as ir? 

 

 

(M) Que é que estavas a dizer? 

(Fi2) Às vezes não como só salsichas, as vezes como bolachas, e 

bolachas com banana.   

(A1) elas vão ao que gostam 

 

(M) então e como avó como é que faz? Deixa-as ir?   

s, 

vão às salsichas.  

 

 

(MA) Elas vão lá, de vez em quando a avó, deixa-as comer. 

 

(M) São convidadas não é, são convidadas? Deixa fazer as 

vontades. Tá bem, mas de qualquer modo, agora, vocês as duas, as 

coisas das quantidades como a vossa mãe estava a dizer, 

preocupa, não vos preocupa, como é que vocês lidam com isto?  

coisa mesmo só para penicar.  

 

(MA) Ela agora está ficando naquela fase de que já compreende 

melhor. 

 

 

 

 

 

 

(M) Mas qual das duas é melhor boca, qual delas é que come 
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40. A irmã mais velha considera 

controlar mais as quantidades 

enquanto a mais nova 

restringe-se mais ao que gosta 

mais de ingerir.  

41. A mãe considera que as 

filhas não têm tendência para 

o aumento de peso.  

 

42. A refeição preferida da 

criança é massa com galinha e 

natas.  

 

43. As preferências alimentares 

das crianças são os pratos de 

massa.  

 

44. As crianças pedem à mãe 

o que querem para a refeição 

seguinte, e a mãe considera a 

execução das mesmas.  

 

45. As crianças sugerem as 

refeições aos pais mas cabe-

lhes a eles a decisão final, 

baseada na disponibilidade de 

alimentos na despensa (e não 

na saúde).  

 

46. A mãe pede a opinião as 

crianças para garantir que 

estas o ingiram a refeição 

principal.  

 

 

47. A mãe refere que por vezes 

faz refeições que as crianças 

não gostam mas estas devem 

ingeri-la na mesma.  

 

 

melhor? 

 

 

(Fi1) Eu como de tudo mas pouco, ela come aquelas coisas que 

mais gosta mas muito. 

 

 

 

(MA) Mas ela não é muito de engordar, portanto.   

 

(M) Ok. Mas concordas com a tua irmã, tu das coisas que gostas 

comes muito? É? E o que é que gostas mais? 

(Fi2) Massa com natas, com galinha.  

 

(M) Mais? 

(MA) Elas gostam mais é de massas. Massa à bolognesa, esparguete 

à bolognesa. È o que não se deve.  

 

(M) Como é que vocês fazem? Costumam pedir a vossa mãe para 

fazer as coisas que gostam? 

(F1) A minha mãe pergunta o que agente quer e as vezes.  

 

 

(M) Há o hábito de perguntar o que elas querem? 

 

 

 

 

(M) Eles é que decidem? 

(MA) Agente vê o que tem na arca, para ver para cozinhar. Às 

vezes eu pergunto o que é que elas querem, para dar uma ideia. As 

 

 

(M) Como é que funciona nessas situações? Como é que faz, 

quando elas não gostam. Como é que isso se resolve? 

(MA) Faço na mesma.   

 

 

(M) E vocês comem? 

(Fi2) Eu como sempre. 
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48. A mãe prepara a refeição e 

a criança deve comer mesmo 

que não goste. A criança nesta 

situação pode ingerir menos 

quantidade, e a mãe 

compensa com um copo de 

leite.  

 

49. A criança selecciona no 

prato o alimento que gosta 

mais, restringindo a ingestão 

dos que não gosta (p.e. massa 

com carne, ingere apenas a 

massa). 

50. A mãe refere que a filha 

tem preferências alimentares 

especificas, como: batatas 

com vinagre.  

51. A criança gosta muito de 

colocar vinagre no prato e 

ingerir limão, sendo a sua fruta 

preferida.  

 

 

52. A avó refere que a 

preferência alimentar da 

criança foi adquirida do pai (o 

consumo de vinagre).  

 

 

53. A mãe acredita que a filha 

é magra porque ingere limão e 

vinagre.  

 

54. A criança refere que 

aprendeu com o pai, e gostou 

da experiencia, mantendo o 

habito (consumo de vinagre).  

 

 

(Fi2) Puré eu gosto 

(MA) Mas depende também do puré. Elas às vezes não gosta, ou 

zer um 

prato para cada um em casa. Então ela sempre come, mesmo que 

não seja muito. Ou então bebe um copo de leite.  

 

 

(M) então quando não gostas, acabas por comer um pouquito e 

depois vingas-te noutras coisas é isso?  

(Fi2) Às vezes a mãe faz massa com uma carne que eu não gosto, e 

eu como só massa.   

 

 

 

(MA) Ela não come a carne. Por isso eu digo que ela não engorda 

com muitos molhos, nem coisa. Adora vinagre, semilhas, vinagre que 

 

(Fi2) Ponho muito vinagre e um bocadinho de azeite só. 

 

(M) Gostas assim.  

(MA) Ela gosta de vinagre. 

(Fi2) E também de limão.  

(A1) O Pai dela também era assim.  

 

 

(M) O Pai dela também era assim? 

(Fi2) Limão é o meu fruto favorito. 

(MA) Por isso mesmo que ela coma muitas calorias parece que 

corta.  

 

(M) Então sais ao teu pai nisso, gostas do vinagre, mas aprendeste 

com o teu pai foi?  

(Fi2) Não. Eu era mais ou menos pequenina e eu via o meu pai fazer 

deitar molho. 

 

(M) Tu também gostas? 

(Fi1) Já gostei mais. 
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55. A filha mais velha refere que 

lhe aconteceu o mesmo no 

entanto, actualmente não 

gosta tanto (alteração da 

preferência alimentar).  

 

 

 

 

56. A criança refere não gostar 

muito de chocolates nem de 

bolos, à excepção de um 

chocolate específico.  

 

 

57. A Mãe refere que não 

compra chocolates no 

supermercado, e que dedica-

se mais a compra de alimentos 

mais saudáveis como iogurtes, 

leite ou frutas. A mãe não 

compra chocolates e prefere 

comprar gelados para ingerir 

depois do jantar.  

 

58. A avó considera não ter 

grande variedade alimentar 

em casa. Ingere sempre o 

mesmo tipo de alimentos 

simples (p.e. pão de cada dia).  

 

 

 

59. As crianças ingerem sumos 

às refeições em casa. E é 

hábito.  

 

 

60. A bebida preferida é a 

Laranjada.  

 

 

 

(M) Quando eras da idade dela, gostavas?  

(Fi1) Sim.  

ainda temos um prato forte que é os doces, como é que funciona 

com os doces? Vocês pedem muitos, comem muitos, não gostam 

muito? Como é que é? 

(Fi1) Bolos, eu não gosto muito de comer. Mas chocolates mesmo 

 

 

 

(M) Ok. Então de doces o que é que gostas? 

(Fi1) Kinder bueno é o máximo que eu gosto.  

va 

isso, pronto eu compro-lhe um chocolates, mas mais depressa  eu 

compro um gelado para depois do jantar agente comer um 

-se tipo 

so  

 

(M) E no seu caso, lá em casa costuma ir a essas coisas?  

 

 

 

 

(M) E quando eles vão lá a casa? 

 

encontram. Eles procuram, que a mãe compra, eles compram. Cá 

 

(MA) Por exemplo na hora do jantar e do almoço, elas gostam de 

sumo. Eu acho que devia ser era água.  

 

(M) Já tem esse hábito lá em casa? 

(MA) Tem.  

(Fi2) Laranjada.  

(M) Mas nos temos hábitos diferentes quando vamos a casa de 

pessoas diferentes. Eu estou a imaginar que quando vocês vão a 
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61. A avó não controla o que 

as crianças comem na sua 

casa.  

62. A mãe refere que o que 

elas mais comem na casa da 

avó é pão caseiro, feito pela 

avó.  

 

63. Além do pão comem 

bolachas, cereais e iogurtes na 

casa da Avó.  

 

64. Na casa da avó a criança 

come pão com marmelada e 

iogurtes.  

65. As crianças procuram nas 

diferentes casas que 

frequentam (avó, tia e mãe) 

alimentos que preferem, não 

havendo restrição nem 

controlo por parte da família.  

66. A avó considera que na 

casa da mãe elas comem mais 

por ter mais disponibilidade e 

variedade alimentar.  

 

67. A avó considera que a 

filhas/noras mais novas vão ter 

mais variedade alimentar.  

 

 

 

68. A mãe refere que a única 

refeição que é feita em família 

é o jantar, e que 

tendencialmente há maiores 

exageros alimentares. À noite 

 

casa da avó encontram coisas diferentes do que encontram em 

casa? Quando chegam a casa da avó o que é que apetece comer 

logo? 

(A1) Não sei o que é que elas vão a procura.  

 

(MA) Elas comem mais pão. 

 

 

(M) comem mais pão em casa da avó? 

(MA) Penso que sim. Elas comem iogurtes e cereais ou bolachas, 

mas é aquelas bolachas Maria.  

 

(M) Então e tu, quando vais a casa da tua avó o que é que 

procuras? O que é que tem lá que tu gostas?  

(Fi2) As vezes têm assim 2 iogurtes, às vezes eu como os 2, e depois a 

tarde eu fico com um bocadinho de fome, e não tem nada para 

comer eu vou ao frigorífico e vejo a marmelada. Eu peço à minha 

avó pão com marmelada. 

lata de salsichas.  

 

 

 

  

(A1) Eu penso que na casa da mãe elas são mais gulosas que na 

minha casa, mas elas também vão lá pou

caseiro.  

 

(M) Pão caseiro é pão feito lá em casa? 

(A1) È pão feito em casa, então tenho sempre e manteiga, e 

bolachas e iogurtes. Também a tia tá em casa eu tenho sempre. Vai 

mais à casa da tia, a tia é mais nova, tem mais coisas.  

 

estamos aqui a falar em alimentos, vocês falam muito lá em casa 

em termos de alimentação, de alimentos?! Já percebi que vocês 

fazem uma coisa gira, que é, negociar entre todos o que é que se 

faz cada dia? 

(MA) Agente tenta evitar, para não ficar gordinhos. Ela gosta de 

Jantasse todos juntos, ao almoço praticamente é raríssimo. E então, 
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69. A mãe associa a fome das 

filhas à fase de crescimento.  

 

 

70. A mãe como estratégia 

serve a filha com pouca 

quantidade da primeira vez, 

considerando que 

posteriormente ela ira se servir 

novamente, podendo assim 

ingerir menos quantidade.  

 

72. A avó não controla a fome 

nem os hábitos das netas 

quando estas estão na sua 

casa.  

pronto faz mal à noite, e vaisse para a cama com a barriga cheia.  

 

 

(M) E isso acontece muito? Reparar que ela está a comer demais e 

 

crescimento, pode ter sido o crescimento. Dá-lhe aquela vontade a 

comer. Porque é a tal história, por exemplo, ela gosta bastante de 

mais. 

(M) Então qual é que é a sua estratégia, o que é que faz para evitar 

que ela coma tanto?  

(MA) Eu tiro para o prato dela. Eu não tiro tanto, da primeira vez, 

pelo menos do prato, porque eu já sei que ela a seguir vai pedir.    

 

 

 

(M) Na sua casa não sente que ela come tanto? 

(A1) Ela depois vai para as outras coisinhas mais, nem sequer sei.  

 

 

(Fi2) Iogurtes.  

2. a) Hábitos alimentares  

alimentação saudável 

 

73. A criança concorda que 

aumenta de peso nas férias.  

 

 

74. A criança nas ferias está 

mais tempo em casa ingerindo 

mais quantidades de alimentos 

disponíveis.  

 

75. A mãe considera que a 

criança ainda não se 

preocupa com o peso.  

 

2. a) Hábitos alimentares  alimentação saudável 

 

(M) E vocês as duas preocupam-se com esta coisa do aumentar de 

peso e não sei quantos,k como é que isso é?  

(Fi1) Eu preocupo-me nas férias que eu fico com mais peso. Depois 

chega a escola, e com a pressão e com a falta de tempo, depois já 

baixo outra vez.  

(M) Ok. Nas férias, estás mais tempo em casa e vais comendo mais é 

isso? Então isso significa o que, que em casa vais petiscando é isso.  

(Fi1) sim às vezes.  

 

 

(M) Ok. Então isso preocupa-te esta coisa do peso?  

(MA) Penso que não. Ainda não.  

 

 

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

(M) vocês sentem que houve uma grande diferença, entre a forma 
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76. A avó refere que no seu 

tempo uma rapariga gorda era 

bem vista, e que hoje em dia é 

gozada.  

 

77. A criança não sabia que 

antigamente as pessoas gordas 

 

 

 

 

 

 

78. A avó não dedicou muito 

tempo a pensar nos seus 

hábitos alimentares ao longo 

da vida.  

79. A mãe acha que a avó 

aumentou de peso devido ao 

facto de ter tido 7 filhos.  

 

 

80. A avó refere que após as 

gravidezes na altura não se 

pensava no controlo do peso, 

e recuperação do mesmo.  

 

81. A avó refere que 

antigamente o alimento 

principal era a sopa. Que a 

carne, sendo a mais 

consumida a de porco, era 

restrita a épocas festivas como 

o Natal. Antigamente a carne 

de porco era ingerida na sua 

totalidade, incluindo toda a 

parte gorda, e hoje em dia o 

mesmo não acontece.  

como se comia no seu tempo, e a forma como se comia no seu 

tempo, quando eram pequeninas não é, e a forma como elas 

comem agora. Acham que há diferenças muito grandes? 

(

agora já  

(M) Sabiam disto?  

(Fi1) Já tinha ouvido, mas nunca pensei. Que antigamente eles 

achavam que as pessoas gordas eram bonitas e não as magras.  

 

(M) E agora é estranho, é isso? 

(Fi1) não.  

(M) Tá bem. Então mas isso significa que antigamente, as pessoas se 

calhar podiam comer mais é isso? 

 

(M) O que é que acha que fez ir aumentando de peso? 

(A1) Não sei, não sei 

 

 

(MA) Eu penso que também tem a ver com os filhos. 

 

(A1) Ah pois também tem a ver com isso.  

 

o meu primeiro filho que nasceu eu morava ali no cimo Santo 

António, em  baixo da escola, e que a primeira vez que ele nasceu e 

 

(M) Ok. Então comia-se diferente, não é, mas como é que se 

organizavam antigamente, era muito diferente? 

(A) eu penso que pronto! Agente tinha-se a nossa alimentação, mas 

matava-se o porco pela festa, e agente matava-se o porco e não 

se ligava que a carne que era gorda. Matava-se e salgava-se e 

comia-se uma sopa que era com carne gorda e toda a gente 

-se 

da sopa, tudo comia, e ninguém dizia que não gostava. Agora 
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82. A mãe considera que 

antigamente as pessoas 

utilizavam mais o corpo como 

instrumento de trabalho, 

 

83. A criança considera que 

antigamente não tinham tanta 

variedade alimentar.  

 

 

 

84. Antigamente havia um 

maior dispêndio energético e 

que actualmente até para 

percorrer curtas distâncias 

utiliza-se o carro.  

ninguém come. Antes tudo comia.  

 

 

 

 

 

 

(Fi1) Também não tinha tanta coisa para comer. 

 

(MA) Não. E também gastavam o que comiam.  

 

(A1) Trabalhava-se.  

(MA) E dantes andava-se mais a pe. Agora indo aqui ao centro é 

 

 

 

 

3  Criação de cenário. 

 

 

85. A mãe refere que se tivesse 

outro filho não mudava muito 

na sua alimentação.  

 

 

 

86. A mãe recomendaria o 

consumo de menos açúcar e 

sal.  

 

87. A criança aconselha o 

consumo de verduras.  

 

88. A mãe considera que as 

suas filhas exageram na 

quantidade dos alimentos, 

mesmo que estes sejam 

saudáveis como sopas ou 

purés.  

 

89. A mãe recomendaria a 

3  Criação de cenário. 

 (M) È outra mentalidade. Diga-me uma coisa, se agora 

acontecesse ter outro filho, o que é que fazia de diferente em 

relação à alimentação? O que é que mudava? 

(MA) Não mudava assim muito.  

 

(M) Então vamos fazer outra coisa, imagine que queria dar uma 

achega a uma mãe que está um pouco confusa, uma amiga sua, 

 

(MA) Sei lá, ensina-

 

 

) 

(Fi1) Acostumar também comer verduras.  

 

(M) Acostumar, mas como é que lhe dirias? 

(MA) A questão, não é por exemplo, que não gostassem. Mas por 

exemplo, desde pequenas que elas sempre comeram verduras, ou 

puré ou sopas. Só que é como eu digo, não é so uma coisinha no 

fundo do prato, mas era bastante quantidade. Mas elas nunca 

gostava tanto que elas fossem mais gordas.  

(M) Mas em relação às quantidades, o que é que aconselhava à 
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diminuição no consumo de 

papas, de iogurtes açucarados 

e de compotas.  

 

 

90. A criança recomendaria 

uma maior atenção alimentar.  

 

91. A criança recomendaria 

um colega obeso a ser 

persistente na tentativa de 

perda de peso.  

 

 

sua amiga, que é que lhe dizia? 

(MA) Era menos quantidade. Ou dizia para não comer tantas papas, 

-se mais papas, e aqueles 

iogurtes e aquelas compotas.  

 

(M) Vocês têm assim colegas mais gordinhos, têm? Se fosse fácil 

dizer, o que é que dizia, em relação à alimentação? 

(Fi1) Ter mais atenção 

 

(M) Dar mais atenção ao que se come, é isso?  

gordo que já não há remédio! 

 

(M) Ok. Portanto, vale a pena voltar a dar atenção à comida, não 

 

 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

 

 

 

92. Um jantar em média 

demora 20 minutos em família.  

 

 

 

93. A avó não tem ritual ao 

jantar.  

 

94. A avó não ingere grandes 

quantidades ao jantar. Associa 

o seu peso à dificuldade de 

mobilidade.  

 

95. A Mãe aprendeu a cozinhar 

com a sua mãe e sozinha com 

o tempo.  

 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

(M) Então muito bem, ok. Pronto já não tenho mais perguntas para 

vos fazer. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre estas coisas 

que eu percebi é que o jantar vocês fazem 

todos em conjunto não é?  

(MA) Sim.  

(M) Quanto tempo é que demora um jantar vosso? Quanto tempo é 

que demora?  

(MA) 20.  

 

(M) E depois o que é que fazem? Qual é o hábito?  

(Fi2) Levantamo-  

(M) E já agora o seu ritual de jantar como é que é?  

 

(M) E o jantar, como é que, o que é que faz para jantar, o que é 

que?  

(A) O jantar? Ah, eu não janto muita coisa. Eu estou gorda mas eu 

Como poucochinho e depois não ando.  

(M) Diga-me só mais uma coisa, aprender a cozinhar, aprendeu a 

cozinhar mais com quem? 
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96. As crianças apenas sabem 

fritar um ovo, salsichas e 

hambúrgueres.  

 

 

 

97. AS crianças aprenderam a 

cozinhar com uma tia.  

 

 

 

98. As crianças ajudam a mãe 

a fazer bolos, mas não os 

fazem.  

 

99. A mãe refere não fazer 

bolos em casa para não 

exagerar no seu consumo.  

 

 

 

100. A avó não faz bolos, mas 

faz frequentemente pão.  

 

101. As crianças ajudam a avó 

a cozinhar o pão.  

cozinhando e vai-se aprendendo.  

 

(M) Vocês não sabem cozinhar assim nada de especial mesmo? 

 

 

 

(Fi2) Salsichas, hambúrgueres e ovos.  

(MA) Quando eu estou em casa.  

(M) Mas sabem cozinhar, aprenderem com a mãe é isso?  

 

 

(A) Com quem é que aprendeste? 

(Fi2) Com a tia Lúcia.  

(M) E bolos? Já sabem fazer bolos? 

(MA) Elas ajudam a fazer, mas nunca fizeram. 

 

(M) Há muito o hábito de fazer bolos lá por casa? 

(MA) Não, de vez em quando. É a tal história, agente não faz, 

porque a seguir agente como muito.  

 

(M) e outras coisas como bolo de chocolate e assim?  

(MA) As vezes e elas ajudam. Ah é normal, o costume dos pequenos, 

 

(M) Costuma fazer doces para eles?  

(A1) Não. A cozer pão. 

 

(M) Vocês sabem cozer pão? Tem um forno que faz pão.  

(A1) Sim.  

 

 

  

  

  

  

Focus Group 7 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      XCVI  
  

 

 

 

1.A criança quando está de 

férias passa mais tempo na 

casa do avô.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A avó preocupa-se de 

véspera com as refeições do 

dia seguinte. 

 

3. A mãe não toma o pequeno-

almoço em casa.  

 

4. A primeira refeição que a 

Mãe ingere é ao meio da 

manhã, ou logo que chega ao 

trabalho (dá prioridade ao 

trabalho). 

 

 

 

 

 

5. O pequeno-almoço da mãe 

é uma sandes.  

 

6. O pequeno-almoço da 

criança é leite ou cereais com 

(M) Como é que vocês funcionam em relação à comida?  

(MA2) O meu pai, também vai para o  

(M) Já agora como é que funciona em relação a ela? Passa muito 

tempo em casa do avô por exemplo? 

(MA2) Quando não vai para a escola sim. Porque eu tenho mais 

depende, se for o dia todo ou só de manhã, já fica a tarde em casa 

 

(M) Tem cá os avós? 

(MA2) Tem, da parte do pai.  

(M) No mesmo concelho? 

(MA2) Moram mais distante um bocadinho.  

(M) Então tem mais contacto com o avô é isso, o da parte da tua 

mãe, é? 

(MA2) É.  

 

(A) Não, tem a avó do pai. Materna. 

(M) Ok. Mas mora aqui perto? 

(A) Mora mais afastado.  

(M) Ok. Bom. Então vamos falar um pouco de comida. Como é que 

resolvem isto? Como é que é visto a comida? É aquela coisa do 

dia-a-dia, não é? Fazer comida, preparar comida, temperar 

comida? 

pensando para amanhã o que vai comer.  

 

(M) Pois. Pois. Qual é o ritual do pequeno-almoço nas vossas casas?  

(MA2) Eu nunca tomo.  

 

(M) nunca toma o pequeno-almoço? 

(MA2) Levanto-me às 7h30 da manhã. Só como no local de 

trabalha-se primeiro e a seguir então.  

 

(M) então acorda, vai logo para o trabalho? 

(MA2) Faço algumas coisinhas e pronto 

(M) E depois é que come qualquer coisa? A que horas é que come 

qualquer coisa? 

(MA2) Por volta das 8h30 mais ou menos. 8h20. 

(M) E é o que? Um pão ? 

(MA2) Uma sandes. 
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leite.  

 

 

7. A criança prepara o seu 

pequeno-almoço. 

 

 

8. A mãe antes de ir para o 

trabalho deixa as filhas na casa 

da Tia.  

 

 

 

9. O pequeno-almoço das 

crianças é café com leite, ou 

pão ou bolachas, ou iogurtes.  

 

10. Quando a mãe está em 

casa consegue preparar o 

pequeno-almoço dos filhos. O 

Pai não está presente ao 

pequeno-almoço. 

 

 

 

 

 

11. A mãe quando prepara o 

pequeno-almoço em casa, é o 

mesmo que a tia prepara para 

as crianças.  

 

12. A avó é quem prepara o 

pequeno-almoço do neto. O 

pequeno-almoço é pão ou 

bolo com manteiga ou queijo. 

pode sacrificar o corpo em 

 

 

 

 

(M) Ok. Tá bem. E no teu caso, como é que funcionas então?  

(Fi2) Às vezes bebo leite, outras cereais.  

 

(M) Cereais, que tipo de cereais é que gostas? 

(Fi2) Vários. 

(M) Como é que funciona, tu acordas mais tarde que a tua mãe 

não é? E depois, preparas-te sozinha, desenrascas-te é? E tens 

irmãos não é? E quantos é que são?  

(MA2) Mais 2 meninas.  

(M) Mais pequeninas? 

(MA2) Sim. Elas vão para a casa da tia.  

 

(M) Ah, portanto acorda-as e  leva-

elas comem por lá? 

(MA2) Sei, sei.  

(M) O que?  

chego.  

 

(M) Ok. Já agora como é que é quando não trabalha? 

(MA2) Quando eu trabalho já é diferente. Já faço o pequeno-

-almoço quase sempre 

tomam lanche antes de ir para a escola. Se eu venho para casa 

 

 

 

(M) O pai acorda mais cedo. O que é que ele faz? 

(MA2)  

(M) Então quando está em casa, a preparar o pequeno-almoço, 

comem tudo?  

(MA2) Sim. Depende, as vezes sim, as vezes não. Depende.  

(M) Quando prepara o pequeno-almoço o que é que prepara?  

u cereais. Mas mais depressa o 

leite branco.  

 

 

(M) Então e nós, como é que é no vosso caso, como é que 

resolvem isso? 

(A) Olha, é pãozinho, as vezes é bolo com um coisinha de leite ao 
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13. A criança refere gostar de 

iogurte e bolachas ao 

pequeno-almoço.   

14. A avó refere que o neto 

adora comer bolachas com 

leite.  

 

15. Por vezes a criança quando 

está atrasada para a escola o 

pequeno-almoço é apenas um 

iogurte.  

 

16. A mãe não dá muita 

importância ao pequeno-

almoço.   

 

 

 

 

 

17. A avó sente-se responsável 

por preparar a criança para ir 

para a escola porque a mãe 

está a trabalhar. 

 

pequeno-

aquela cá, eu como o pão assim e depois ela põe-se a reinar 

sempre, uma vez por outra agente põe uma coisinha de queijo ou 

uma coisinha de manteiga. Também não se pode sacrificar o corpo 

em tudo.  

 

(M) 

ao pequeno-almoço dele? Alguém prepara, faz, como é que é? 

(MA1) Pode ser pão com leite.  

(Fi1) Iogurte, bolachas.  

 

(A1) Bolachas com leite para ele é uma alegria.  

 

eite com bolachas? 

tem que tar no caminho. Para ir para a escola, à espera da 

camionete. 7h30 tá a andar.   

 

ue? 

(MA1) Quando é 7h30, tenho que ir depressa para o trabalho, 

 

 

 

(MA1) Num supermercado, que tem lá em baixo, o HiperSá, mesmo 

ao pé da rotunda. Talvez já viu. Tem a bomba de gasolina, é deste 

lado. 

 

(A) Porque as vezes, ela vai trabalhar, se ela entra as 7h30, na altura 

da escol

já está no trabalho e não pode faltar ao trabalho. Portanto, eu 

tenho que me levantar primeiro do que ele.  

 

2.b) Hábitos alimentares - 

avaliar percepções inter-

geracionais 

 

18. A avó refere que no seu 

2.b) Hábitos alimentares - avaliar percepções inter-geracionais 

 

(M) OK. Tá bem. Como é que é, no seu tempo o pequeno-almoço 

era muito diferente de hoje em dia?  
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tempo o pequeno-almoço era 

diferente, não havendo tantos 

alimentos como agora. O 

Pequeno-almoço quando a 

avó era criança poderia ser 

sopa, que era feita de véspera, 

e que era bastante comum na 

região.  

 

19. Por vezes antigamente 

também poderia ser pão e 

café ao pequeno-almoço, 

sendo mais raro. A avó não se 

recorda de pormenores.  

 

20. A sopa do pequeno-almoço 

 

 

21. Os avós da avó tinham 

vacas leiteiras, utilizavam o leite 

para vender, então era poucas 

vezes oferecido aos netos, no 

entanto, de vez em quando o 

pequeno-almoço podia conter 

um pouco de leite. 

 

 

22. A mãe ao pequeno-almoço 

quando era criança não ingeria 

iogurtes.  

23. A avó recorda-se que a sua 

filha em criança ingeria papas 

Nestum ou um copo de leite ou 

bolachas. Não se consumia 

iogurtes, porque eram alimentos 

muito caros.  

 

 

24. O pequeno-almoço da mãe 

quando era criança era pão e 

ficava para outro dia

havia como agora. Há 30 anos quase.  

 

 

 

 

(M) Então como é que era o pequeno-almoço, como é que era o 

pequeno-almoço? 

(A) Olha, era o que havia, já não sei, já não me recordo.   

 

 

 

(M) OK.  

(A) Naquele tempo, há anos atrás, eu sei lá o que é que. Eu lembro-

me daquela sopinha, que eles disseram que era uma sopinha velha.  

(M) Então, tá bem, se calhar ao pequeno-almoço comia-se um 

pouco de sopa? 

avós, os meus pais viviam na casa dos meus avós e eles tinham 

vacas de leite. E as vezes sempre acontecia uma vez por outra 

beber uma coisinha de leite, mas também era raro. Porque aqui 

também não havia e aquilo era para ele vender.  

 

 

s em relação ao pequeno-almoço? (em 

relação à filha já) 

(A) Não sei o que é que tomava quando era pequena, que não me 

lembro.  

 

 

(A) uma vez ela entendeu que queria um iogurte, e à força queria 

comprar um iogurte. Que ela tinha visto em casa de uma 

ela ent

então eu comprei para ela deitar fora. E deitei-lhe uma coisinha de 

açúcar e mexi. Ela provou e disse que queria, mas depois deitei o 

-se comprar um. 

Mas io

copinho de leite, umas bolachinhas.   
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leite. Não ingeria papas porque 

não gostava.  

(M) Mas é engraçado não é? Há aqui diferenças não é? Como é 

que é? 

(MA2) Se calhar já era o leite e pão. Papinhas não que eu não sou 

de papas. Era mais o leitinho, o pao. Na minha altura, era assim.  

 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

 

25. A avó é quem prepara o 

almoço em casa. Os alimentos 

mais típicos são: batatas, peixe 

(frito ou cozido), sopa. Quando 

a sopa é feita é já preparada 

para mais que uma refeição 

(almoço e jantar).  

 

26. A avó prepara o almoço 

quando a filha está a trabalhar.  

 

 

 

27. A mãe deixa preparado o 

almoço/jantar para a família 

(consoante os turnos que faz). 

Pode preparar de véspera ou 

no dia antes de ir para o 

trabalho.  

 

28. O marido vai a casa 

almoçar o que a mulher 

preparou (mesmo que esta 

esteja no trabalho).  

 

29. Todas as refeições principais 

são feitas em casa e em família.  

 

 

 

 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

no seu caso era sopas, depois passou já a Nestum, as papas, não é? 

E agora temos leite com pão. Ok. Tá bem. Então e depois, comem 

o pequeno-  

(A) Olha, depois vem o almoço! Ao meio dia, uma hora, depende. 

Pode ser umas batatinhas como se diz no Continente, que agente 

é que não come umas batatinhas com um peixinho. Há mais anos. 

almoço, já fica para o jantar.  

 

 

co fazer sopa?  

(A) É isso, ou se ela tiver em casa, e que eu esteja a fazer outra 

coisa, ela faz. Quando ela está trabalhando claro que eu é que 

tenho que fazer.  

 

(A) Depende.  

(M) E lá em casa? 

(MA2) Se faço manhã, já tenho que preparar o almoço. Quando 

estou a trabalhar à tarde, já deixo o almoço pronto. Ou jantar, 

depende.  

 

 

 

(M) O seu marido vai a casa? 

(MA2) Sim.  

 

 

(M) Almoçar e jantar? 

(MA2) Sim, sim.  

 

(M) Ok. Portanto tem que preparar essas refeições. Como é que 
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30. A avó refere que a família 

janta sempre, mesmo que não 

tenha fome e esteja satisfeita. 

 

31. A avó lancha entre as 

refeições principais ficando 

satisfeita e fazendo com que 

ingira menos quantidade nas 

refeições principais.  

 

 

32. A família não tem o hábito 

de conviver nos lanches.  

 

 

33. A família não tem o hábito 

de conviver nos lanches.  

 

34. A criança sempre que 

chega a casa depois das aulas 

lancha.  

 

 

 

35. A mãe não janta com o 

resto da família porque regra 

geral chega tarde a casa do 

trabalho.  

 

36. O neto janta sempre com a 

avó que deixa preparado o 

jantar para a filha quando 

chegar.  

 

(MA2) Não, não, mais depressa o almoço acontece ser o jantar. 

Depende. Depende há coisinhas que faço de manhã, depende.  

empre? 

(A) sim. Pode agente as vezes estar um coisinho meio cheio, mas 

sim, então! ~ 

 

 

(M) Esse meio cheio é o quê? 

come um lanchinho

vezes como, e fico assim mais cheiinha. Às vezes, também não me 

 

 

(M) Então mas, só para perceber, há aquelas famílias que o lanche 

também é uma coisa de convívio não é? Isso acontece na vossa 

 

(MA2) Na minha não acontece. Porque também temos escola, há 

sempre alguma que está na escola, o pai também às vezes vem a 

que não tem hora sempre certa de chegar. As vezes quando 

chegam da escola, agente pode arranjar um lanchinho para elas, 

 

 

 

duas, já está sempre em casa? 

chega come.   

(M) E no seu caso?  

(MA1) Ah isso, quando eu entro meio dia, só saio às nove, e a maior 

parte já está cedo em casa.  

(M) Às 9 da noite? E no seu caso, consegue apanhar o jantar com 

eles?  

(MA1) Sim, às vezes, esperam, mas na sexta, sábado e domingo, 

aquilo só fecha às 10h. E agente so sai 10h15, 10h30, depende. As 

-los até Às 10h30 à espera que 

eu chegue, para jantarem.  

(M) Claro. E nesses caso, como é que janta? Quem é que janta? 

São os 3? 
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(A) Agente janta os 2. Eu mais ele janta os 2. E depois já fica 

guardado para quando ela chegar.  

 

 

2.d) Como é que os pais/avós 

podem ajudar na educação 

alimentar das crianças? 

 

 

37. A mãe considera que a filha 

mas acha que a quantidade é 

pouca.  

 

38. A mãe refere que a filha 

-

que tem que ser sempre 

lembrada.  

 

39. A filha refere não sentir 

fome.  

 

 

 

40. A mãe considera muito 

importante insistir para a filha 

comer.  

 

41. Ambos os pais controlam a 

alimentação da filha e insistem 

para o aumento da ingestão. 

 

 

 

42. Em todas as refeições há 

insistência alimentar. 

 

43. A mãe preocupa-se que o 

filho come muita coisa doce.  

44. A avó refere que todos os 

alimentos doces que existam 

2.d) Como é que os pais/avós podem ajudar na educação 

alimentar das crianças? 

 

 

alimentação de eles os dois. E mais das outras pequeninas. Há 

aspectos que sintam que é preciso melhorar, em relação à maneira 

como eles comem?  

(MA2) Eu acho que sim. Ela come um pouco de tudo. Mas na come 

muito, não come o que devia comer, come pouco.  

 

(M) Portanto, a mãe está sempre em cima para ela comer mais? 

se lembra de comer.  

 

(M) Ok. E como é que explicas à tua mãe, não te apetece? 

 

(M) Não gosta  

(Fi2) Gosto.  

(M) Claro. Mas pelo que eu percebi, vai insistindo, não é? 

(MA2) Claro que sim.   

 

(M) Corre de colher atrás dela? Quem controla mais em relação à 

comida, a mãe ou o pai?  

(MA2) Se calhar é os 2.  

 

 

(M) O pai também insiste? 

(MA2) Também insiste.   

(M) ok. No jantar também? 

(MA2) Em todas as refeições é assim.  

 

(M) Come pouco. E no vosso caso? Há preocupação em relação 

ao rapaz? 

(MA1) Só se for por coisas doces. 
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em casa o neto come. 

45. A mãe refere que a criança 

também come doces, mas só 

às vezes, porque não os 

procura muito.   

(A1) Bolachinhas e coisinhas que tiver em casa, então ele come.   

 

(MA2) Ah isso ela também, mas mesmo não tendo essas coisinhas, 

às vezes.  

 

 

1.b) Hábitos alimentares - 

Alimentos mais típicos, 

preferências alimentares. 

46. A avó refere que o neto não 

gosta de verdura e não come.  

 

47. A criança refere que por 

não gostar não come. 

 

48. A avó refere que o neto não 

gosta de peixe. O neto 

que esmaga e deita azeite.  

 

49. O neto não gosta de arroz.  

 

 

 

50. A avó refere que o neto 

prefere carne a peixe.  

 

 

51. A criança refere que a avo 

e a mãe insistem com ele para 

ingerir os alimentos que ele 

menos gosta.  

1.b) Hábitos alimentares - Alimentos mais típicos, preferências 

alimentares. 

 

(A1) Mas ele também não é muito amigo de muitas coisas, como 

verde ele ainda come um bocadinho, mas se for abóbora, 

 

(M) Ele não come.  

(Fi1) Não gosto. 

 

(M) Não gostas? 

(A) E peixe e tudo. Se for carne ele ainda come, se for peixe não. 

Ele pega na semilha, esmaga, faz como puré de batata, deita-lhe 

um bocadinho de azeite por cima, e já tá bom, é o peixe dele, já 

está.  É o peixe dele, é assim.  

 

(M) Não gosta.  

(A) Quando é isso e arroz.   

(M) Arroz? 

 

vegetais não gostas dessas coisas? 

(A) Se for carninha ele come.   

 

(M) Se for carne já gostas?! Tá bem. São os nossos gostos não é. E 

então, são muito chatos contigo? Costumam-te chatear para 

comeres essas coisas é? 

(Fi1) Sempre.   

 

 

 

1.a) Hábitos alimentares  

organização das refeições 

 

 

1.a) Hábitos alimentares  organização das refeições 

 

(M) Uma coisa que temos aprendido das outras palestras, que eles 

chegam um bocado com fome da escola? Como é que isso é? 
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52. O lanche das crianças é 

cedo na escola e quando 

chegam a casa já têm fome.  

 

53. Os alimentos típicos dos 

lanches quando chegam a 

casa é bolachas e pão. 

 

54. Por vezes as crianças ficam 

sem fome para o jantar.  

 

 

 

55. A mãe não utiliza estratégias 

para que a criança reduza a 

quantidade nos lanches. 

Considera que a criança ao 

ingerir cereais ou pão no 

lanche é bom para que 

jantar.  

56. A avó considera a criança 

gosta de sumos, não a 

permitindo ingerir Coca cola, 

mas permitindo todos os outros 

refrigerantes ou sumos.  

 

57. A criança gosta de sumos. 

58. A avó considera que é 

típico da geração as crianças 

gostarem de sumos. 

 

 

59. A avó refere que a criança 

não evita. A avó tem sempre 

sumo em casa para quando 

chegam visitas. Não há 

qualquer controlo por parte da 

avó para o consumo de sumos 

(MA1) As vezes ele come e quando é para jantar.   

 

depois quando chega tarde a casa, às 7h e tal já vai com fome.  

 

(M) A ti também te acontece isso? O que é que comes quando 

chegas a casa?  

 

 

 

(M) e depois ficas sem fome para o jantar, também te acontece o 

que eles estavam a dizer?  

(Fi2) Às vezes.  

 

 

(MA2) Sim, já come mais um bocadinho.   

(M) Ok. No vosso caso, como é que fazem para ele não comer 

muito nos lanches? 

(MA2) Às vezes também mais depressa ele come uma sandes ou 

uns cereais e também o jantar já é lá para as 8 a 9 horas. Depende.  

 

 

 

 

(A1) Às vezes que ele lanche, já chega à hora do jantar já come 

Sumos cá então é com ele. Ele dá cabo de uma garrafa. Coca 

cola não, é um coisa que não vem a casa. Mas se tiver assim outros 

sumos, tanto faz se Laranjada, seja com gás ou sem gás, vai tudo.  

 

(M) Também és assim, também gostas?  

(fi2) sim.  

 

 

(M) É desta geração não é. Mas isto são coisas que vos preocupam 

não é, sumos, refrigerantes, essas coisas todas?  

casa, agente não vai comprar. 
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da criança. 

 

 

 

60. A avó é consciente que a 

maneira de não ingerir tanto é 

não ter em casa.  

 

61. A avó considera que a 

única solução para o neto não 

ingerir sumos é fechar à chave 

a despensa. 

62. A mãe considera que o 

peso da filha é normal, no 

entanto, que ela é alta e 

poderia ter mais algum peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. A mãe refere não ter 

problemas com os filhos em 

relação à alimentação, à 

excepção da pouca variedade 

alimentar. 

 

64. A mãe refere que a única 

maneira das filhas ingerirem 

mais alimentos é ingerindo.  

 

65. A mãe considera que o 

problema do filho não é as 

quantidades mas a má 

qualidade dos alimentos 

(sumos, doces), e o facto de 

este não ingerir fruta.  

 

(M) Mas o que é que é isso de evitar? 

(A) Evitar como? 

(M) Evitar que se beba tanto. 

(A) Não temos que trazer para casa.  

 

fazer?! É isso.  

(A1) Só se trancar com trancas.  

 

 

(MA2) Não, ela para mim está bem. Ela está bem. Só que ela é alta, 

se ela tiver mais um bocadinho não lhe ficava mal. 

 

(MA1) Pode ser daqui a uns anos.  

(MA2) Mas ela tá bem. Ela no centro disseram não se preocupe, 

para a altura que ela tem é o peso ideal. Não precisa ser como a 

mãe, mas mais um bocadinho. Eu tenho a outra com 5 anos, que 

come melhor, come de tudo, come bem, mas é mais gorduchinha. 

Não que seja muito mas é mais.   

(M) E qual a diferença de idades? 

(MA2) 6.  

(M) 6 anos. ok. E esses já come bem.  

(MA2)  

(M) E com a mais pequenina há mais preocupações? 

(MA2) Não.  Come mais ou menos. Em excesso não. Mas a mais 

moça vai ter o mesmo problema dela, também já não come de 

tudo.  

 

 

(M) E como é que funciona? 

(MA2) Insistir, insistir.   

 

 

(M) E no caso dele, no caso dele a preocupação é mais com a 

quantidade é isso? 

(MA1) Não é muito com as quantidades, é mais às vezes com os 

doces, os sumos. Fruta também é uma coisa que ele só se for 

banana, assim uma maçã, para ele pegar numa maçã e comer já 

é muito complicado.  
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66. A avó refere que o seu neto 

sempre teve peso a mais (era 

 

 

67. A mãe refere que o filho 

reclama de estar gordo e que 

tem vontade de emagrecer. A 

mãe considera que uma boa 

estratégia para que o mesmo 

aconteça é restringir os 

refrigerantes pelos sumos. A 

mãe não quer restringir a 

alimentação do filho com 

receio que se torne uma 

 

 

68. A mãe refere que a criança 

quer perder peso, para poder 

jogar melhor à bola. A criança 

gosta muito de jogar futebol.  

 

 

 

 

 

69. A mãe não inscreve a 

criança num clube desportivo 

porque ele deve dedicar-se 

mais aos estudos.  

 

 

70. A criança fica bastantes 

horas sem comer (a manhã 

inteira).  

 

 

 

71. A criança de férias não 

toma o pequeno-almoço 

porque acorda tarde ( 

almoça). 

 

(A1) Uma laranja. Desde pequenino, ele nunca nunca foi menos 

grosso.  

 

(M) Mas há essa preocupação com estas coisas? 

e começar é começar a 

cortar nos sumos. Só que eu compro daquele sunquick de desfazer, 

ele hoje pode ir fazer, mas se amanhã apanhar a laranjada, e não 

vai buscar o para desfazer, para beber, já a laranjada está mais à 

quelas paranóias de não 

 

 

 

 

 

(M) Mas então estás preocupado também com o peso é? O que é 

que? 

(MA2) Ele ela também quer, porque para jogar à bola, pode ser de 

manhã à noite.  

 

 

 

(M) Gostas de jogar à bola também? 

(A) Ah, se fosse preciso era o dia inteiro.  

(MA2) Se ir para a escola fosse jogar à bola. 

(A) Ir para a escola era bom.  

(M) ok. Ta bem. Se calhar temos aqui mais um Cristiano Ronaldo 

não é?  

(A) Ele quer se inscrever aqui no clube de Santana, que era por 

causa de ir para a bola, mas tem que estudar.  

 

 

(MA2) Mas pode fazer isso tudo, jogar à bola e estudar.   

(M) Tens estado preocupado com peso, fazes alguma coisa para 

 

(MA1) ÀS vezes de manhã, agente pergunta, já foste comer, e ele 

pode ficar até a hora de almoço, sem comer nada. Não é assim?   

 

(M) Ta bem. Mas de qualquer modo há esta preocupação com o 

peso, no seu caso? 
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72. A mãe não tem controlo da 

alimentação do filho porque 

passa muitas horas no trabalho.  

 

 

 

 

 

73. A avó refere que a criança 

gosta muito de batatas fritas.  

 

74. A criança sabe fritar as 

batatas quando está em casa 

sozinha. A avó refere que a 

criança é capaz de ingerir um 

prato cheio de batatas fritas 

sozinho. A avó não restringe 

este tipo de comportamentos.  

 

75. A criança também sabe 

fritar um ovo.  

 

76. A preocupação da avó 

com o neto fritar o ovo é para 

que não se respingue.  

 

 

77. A criança não sabe cozinhar 

porque é muito nova e a mãe 

considera um perigo.  

 

 

 

 

 

 

78. A mãe refere que apenas 

prepara doces e sobremesas 

em casa quando há festas, 

uma vez que quando faz muito 

(M) As vezes não tomas o pequeno-

convence-lo nestas coisas, ou não?  

(MA1) Não, é assim, agora nestes dias das férias ele levanta-se 9, 

9h30, depende, e depois senta-

quando ele vai tomar o pequeno-almoço, está quase na hora de ir 

almoçar. Se toma o pequeno-almoço, para ir almoça  

(M) Mas como é que funciona? Depois insiste com ele, e ele vai à 

 

já comeu.  

 

 

(A) De manhã comeu uns cereais. Uns cereais ou uns iogurtes. Mas 

 

(M) Quem é que tinha preparado o almoço? 

(A) Já ficou de ontem.  

(M) Gostas da comida que a tua avó, e que a tua mãe fazem? 

(MA1) Especialmente se for batatinhas fritas.   

 

(M) Faz-se muito lá em casa? 

fazendo, vai-

mês, ou as vezes nem sequer, não é que não tenha as batatinhas 

descascadas. Mas evita-se, certas coisas também se evita.  

 

(M) O que é que sabes fazer mais, sem ser batatas fritas? 

(Fi1) Fritar um ovo.  

(MA2) Na frigideira.  

não se faz isso: baixa-se o fogão, o fogo, e quanto mais alto o ovo, 

mais vai respingar, e depois queima.   

(M) No teu caso, sabes cozinhar? 

(Fi2) Não.  

(M) Não! Não gostas? 

(Fi2) Não a minha mãe não deixa.  

(A1) Também ainda és pequenina.  
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é desperdiçado porque 

ninguém em casa come (a não 

ser no dia que foi preparado).  

 

 

 

79. A família apenas faz doces 

em casa quando há festas. 

80. Os doces mais típicos são 

mousse de chocolate, pudim 

instantâneo e pudim de ovos.  

81. A avó refere que o neto não 

gosta de qualquer tipo de 

doces.  

 

 

82. A avó refere que o neto não 

gosta de qualquer bolo. Gosta 

de bolo de bolacha mas não 

gosta de Bolo Família. Quando 

não gosta, tira pouca 

quantidade.  

 

83. A mãe refere que quando 

era mais criança ingeria menos 

doces. 

 

84. A mãe refere que não 

fazem muitos doces em casa, 

para não os comerem.  

 

 

 

85. A avó refere que a filha 

ingeria mais bolos quando era 

criança. Agora não faz porque 

está a trabalhar. 

 

86. A mãe refere que quando 

era criança também apenas 

ingeria doces aquando de 

(MA2) Ah, é um perigo.  

(M) Às tantas também tem que despachar? 

(MA2) Ah, é sempre a correr, sempre a correr.  

que se organizam?! Fazem, não fazem?   

(MA2) Não. Na minha casa é lá de festa a festa. Não fazemos 

muito. Porque sempre ni

elas gostam de bolos, mas às vezes é só no dia.  Os outros dias já 

não ligam. 

 

 

 

 

(M) gostas das coisas que a tua mãe faz? Achas que deviam fazer 

mais vezes, é? 

(Fi2) É. 

(M) E no vosso caso, fazem doces lá em casa?   

(A) Às vezes, não é sempre. Quando foi a festa da nossa padroeira 

agente fizemos uma coisinha, mas já foi em Junho.  

(MA2) Mousse de chocolate, ou aquele pudim instantâneo que se 

 

 

(A1) Se for uma vez por outra. Por exemplo, pudins de maracujás ele 

não gosta muito.  

 

(M) Mas sabes fazer doces? 

(Fi1) Não.  

(A1) E mesmo bolo que agente faça em casa, não é qualquer um 

que ele gosta. Se for de chocolate ou uma coisa assim isso ele 

gosta. Mas por exemplo, aquele bolo preto que é bolo família como 

desses, de chocolate tudo bem. 

 

(M) quando era mais pequenina tinha este hábito de comer bolos? 

(MA2) Bom! Se agora já é assim, quanto era mais pequenina, 

 

bolos.  

fazer muito essas coisas doces que age  
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festas.  

 

 

 

 

87. A mãe refere que 

antigamente ingeria mais sopa.  

88. A avó refere que há uns 

anos ingeria bastante sopa. A 

sopa era bastante consumida.  

 

89. A sopa era feita para o dia, 

e se restasse era então ingerida 

nos dias seguintes, 

independentemente da 

refeição.  

pequenina, havia mais bolos que agora no tempo dele é isso, 

percebi bem, ou? 

(MA1) Não 

(A1) Não. Mais depressa não digo agora que ela está a trabalhar 

 

 

(M) E no seu tempo como é que era? 

 

 

 

tem mudado, assim no geral o que é que tem mudado, se é que 

tem mudado alguma coisa?! 

 

(M) Acha que é tudo o mesmo?  

(MA2) Há coisas que sempre mudaram, antigamente fazíamos mais 

 

 

(A1) Há uns anos atrás todos os dias era sopa, sopa, sopa. 

pequeno-

um prato de sopa e tá a andar.  

(M) Uma sopa era so para dois dias ou era para mais tempo?  

(A) Normalmente era para o dia, então se ficava, se ficava então 

 

 

 

 

 

3  Criação de cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Criação de cenário. 

exercício de imaginação, para tentar que imaginem que têm uma 

pessoa que queriam dar conselhos sobre os cuidados que tem que 

ter em relação à alimentação dos filhos. Imaginem que têm uma 

acham que era importante dize
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90. A recomendação da mãe 

era a de insistir em que as 

crianças comam, mesmo sem 

apetite.  

 

91. A mãe considera que as 

crianças não são todas iguais, 

não havendo padrão de 

ensino.  

 

 

 

 

92. A avó gosta de ver uma 

criança mais gordinha. Não 

aparentar ter noção das 

complicações que advém para 

a saúde do excesso de peso 

nas crianças. 

 

93. A mãe refere que a 

recomendação é controlar o 

que as crianças comem e que 

comam de tudo.  

94. A mãe não tem refeição de 

prato durante o dia, utilizando 

opções mais rápidas como 

ingerir um bolo ou uma sandes 

mista com sumo num bar.  

 

95. A mãe refere que se deve 

controlar os alimentos 

hipercalóricos nas crianças. 

 

 

 

96. A mãe considera que comer 

saudável é preferir peixe e 

verduras.  

97. Para a avó uma refeição 

saudável é sopa de favas e 

 

Vamos imaginar que tinha um filho que comia pouco que é que lhe 

diziam, que truques é que ela podia fazer, para que ele comesse 

normal? 

resulta muito.   

 

 

(M) E no seu caso, o que é que diria? 

(MA1) Depende, porque é assim, há crianças que agente pode 

insistir e comem, há delas que vão insistir e vem tudo para fora. Eu 

conheço uma colega que tem um bebé que é preciso ir mostrando 

isto, ir mostrando aquilo, e vai para a rua, e ir mostrando as galinhas 

e acaba por não comer. Depende. Vai de pessoa para pessoa.  

(M) e o contrario, um bebé que come bem, o que é que diriam? 

Come normal.  

(MA2) Se come normal, está bem, é para continuar. Se come 

normal e come de tudo.  

(M) e se ele começar a ser muito chato para comer, tipo, só quero 

isto, e não quer aquilo. Papas com mais açúcar, o que é que 

diriam? 

imaginação já se vai vendo que muitos açúcares, muitas coisas 

assim, também não é aconselhável para a saúde. Porque é a tal 

ndo. Agente 

pode vir a ter  a tendência de ser mais gordinhas, mais.   

(M) Então o que é que acham que está certo? Comer mais, comer 

mal, comer muito? 

(MA1) É controlar o que come.  

(MA2) Comer de tudo.  

 

(MA1) Tipo como eu, se eu entrar de manhã, como acontece, eu 

vou almoçar meio dia e meia, uma hora mas se eu trabalhar no 

e como um bolo ou um pãozinho com queijo ou fiambre ou um 

su

há assim uma refeição.  

 

(MA1) Controlar coisas que agente não deve, como bolos, e 
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ervilhas.  

 

 

 

 

98. A mãe refere que a criança 

quando não gosta da sopa, 

não tem alternativa senão 

ingeri-la.  

 

 

 

bolachas e coisas assim.  

 

(M) E na relação com os filhos, o que é que é importante? E esse 

controlo tem a ver com que?   

(MA1) Dar mais comida saudável e não comer porcarias.  

(M) O que é que é comida saudável? O que é que isso. 

(MA2) é comer  

 

 

(A1) sopinha com favas e ervilhas.  

(MA2) Favas nem digo  

(A1) hehe. Outra que tal! 

(MA2) Sopa.  

 

(MA2) E  ela é assim, ela não gosta muito de sopa, mas se eu fizer 

sopa, ela come a sopa. Outra coisa não tem.  

 

 

(A1) Sim, não gosta muito mas come.  

 

2. a) Hábitos alimentares  

alimentação saudável 

 

 

 

99. A avó considera 

consequência do excesso de 

peso a hipercolesterolémia, a 

diabetes, a hipertensão arterial. 

Sofrendo ela própria de 

algumas patologias associadas.  

 

100. A criança refere ter 

aprendido na escola conceitos 

acerca de alimentação 

saudável, mas não acerca das 

suas consequências.  

 

 

101. A mãe refere que eles não 

falam em casa de alimentação 

2. a) Hábitos alimentares  alimentação saudável 

 

(M) Ta bem. Já agora por causa da saúde, por causa dos 

comida e em saúde o que é que vocês acham que é mais 

preocupante, que tipos de problemas de saúde é que podem 

surgir? 

eu, eu também já tenho há anos o colesterol. E todos os dias tenho 

medicação para tomar, um comprimido que tenho que tomar 

todos os dias.  

 

 

(M) E vocês? Já aprenderam coisas na escola sobre isto também?! 

Sobre a alimentação sobre os alimentos?! 

(Fi1) Sobre os alimentos sim, agora sobre o colesterol não.   
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saudável mas sim do que 

ingeriram na escola.  

 

 

 

 

 

102. A avó considera que o 

Natal é uma altura onde não 

existe restrição.  

 

103. O prato típico no Natal da 

Madeira é carne de vinho e 

alhos com pão;; licores e broas.  

 

 

 

 

104. No Natal em família há 

maior cooperação na cozinha.  

 

 

 

 

105. A avó trata dos doces de 

Natal enquanto a filha prepara 

as refeições principais.  

106. A mãe prepara tudo no 

Natal porque não tem ajuda de 

mais familiares.  

 

 

107. O pai não prepara 

refeições em casa, apenas 

petiscos aquando de festas.  

 

 

(MA2) Sim.  Se calhar. Falam mais do comer da escola. Falam mal 

que o comer da escola é assim e assim.  

 

 

(M) Ah o comer da escola?! 

(MA1) Quando não gostam.   

 

costuma ser? Faz-se um banquete?  

(MA2) Come-se um coisinha de tudo.  

(A1) Ah! Natal é a tal coisa.  

 

(MA1) Não é como no continente, cá. No continente é muito 

 

 

prestam! 

 

(MA2) Se calhar ainda se come menos.  

(A1) Nos dias de festa 

manha agente já acorda ao meio dia. Uma coisinha aqui e daqui a 

bocadinho uma coisinha ali. 

(M) Quem é que organiza mais essas coisas lá em casa? 

(A1) É quem tá lá. É as cozinheiras.  

 

(M) De vocês as duas quem é que investe mais nestas coisas de 

ceias e isso? Das festas? Qual das duas? 

(MA2) As vezes faz-se mais no dia de natal, do que na noite. Antes 

era a meia noite, agora é mais cedo, já não fica tanto tempo.  

 

(

coisinhas assim sou eu.  Já ela vira-se mais para a panela, uma 

canjinha. 

 

(MA2) Ah eu ca faço de tudo. 

 

(A1) Ah, também é sozinha, não conhece mais ninguém. 

(M) O seu marido não ajuda?  

(MA2) Não, não, não mexe. Só se for assim alguma coisa, algum 
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nem sei cozer nem sem comer. Essas coisas assim ele faz. Mas é raro.   
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Anexo V: Transcrição dos focus group.  

Focus  group  1  

  

Crianças  normoponderais  que  não  convivem  com  os  avós.    

2  Famílias  presentes  (3  filhos  acompanhados  por  2  mães).    

  

1  

o  que  é  que  vamos  falar,  para  lembrar-‐2  

p3  

Eu   começa  por   fazer  uma  coisa  que   tem  mais   a   ver  com  a   vossa  experiência,   que  é  perguntar-‐vos  4  

como   é   que   vocês   organizam   num   dia   normal?   Como   é   que   organizam   os   vossos   momentos   de  5  

6  

se  organizam  durante  um  dia?    7  

  8  

(M)  Diga,  diga.  9  

  10  

11  

  12  

(MA2)  Tenho  mais.    13  

(F2)  Não,  minha  mãe!  14  

   tá  bem,  está  15  

que  funciona,  acordam  e  depois?  16  

(MA2)  Acorda  e  toma  o  pequeno-‐17  

sempre  a  sopa  com  pedaço  de  pão  18  

ou  qualquer  coisa,  agente  come  bem!  19  

(M)  Isso  é  para  o  almoço.    20  

  21  

(M)  Está  bem,  está  bem.    22  

au   ou   se   coze   arroz,   esparguete,  23  

  24  

(M)  A  sopa  é  de  facto  muito  presente,  não  é?  25  

26  

para  o  almoço.  Mas  de  manhã  tem  o  pequeno-‐   27  

  28  
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29  

semana  ou  com  tá-‐      30  

(M)  A  sopa  é  o  elemento  central  nas  refeições,  e  por  vezes  há  uns  assados,  não  é?  31  

32  

abóbora,  deita-‐se  cenoura,  feijão,  pode-‐se  deitar  uma  massa.      33  

(M)  Usa  a  maçaroca  na  sopa?  34  

  35  

  36  

(MA2)  Pois  eu  sei  que  não  têm  o  hábito.  37  

(M)  Eu  não  sei  se  percebi  bem,  tipicamente  há  duas  refeições  importantes  que  é  o  pequeno-‐almoço,  38  

e  depois  mais  uma  que  é  o  almoço  ou  o  jantar?  Ou  como  é  que  fazem?  Fazem  duas  refeições?  39  

(MA2)  Às  vezes  faço  as  duas  refeições  40  

  (M)  Às  vezes?!  41  

(MA1)  Às  vezes.    42  

(M)  Mas  tipo  numa  semana?  Como  é?    43  

44  

  45  

  46  

  47  

(M)  O  assado  é  mais  para  uma  das  refeições?  48  

49  

  50  

(M)  Já  agora  diga-‐me  só  uma  coisa,  quem  é  que  cozinha  lá  em  casa?  51  

  52  

(M)  Ok.  Não  tem  sorte  de  viver  com  a  sua  mãe,  ou  coisa  parecida?  53  

de  54  

mim!    55  

(M)  Ok.  No  seu  caso  como  é  que  organiza  o  seu  dia?  56  

(MA1)   Também   é  mais   ou  menos.   De  manhã,   faz-‐se   o   cafezinho,   pão,   ovos,   depende,   queijo.   Ao  57  

almoço  também  depende,  as  vezes  é  semilhas,  é  feijão,  as  maçarocas.  E  sopas  também.    58  

)  Mas   também  posso   fazer   enchuto  59  

chamam,  no  continente  é  feijão-‐verde.  Meto  na  sopa  a  pimpinela,  ou  um  bife.  60  

(MA1)  Umas  salsichas  num  instante.  Coze-‐61  

maçaro   62  
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  63  

(MA1)  Não  percebi?!  64  

(M)  Faz  sempre  as  duas  refeições,  o  almoço  e  o  jantar,  ou  investe  mais  numa?    65  

(MA1)  Depende.  66  

(MA2)  Depende  do  tempo  que  agente  tem  67  

(MA1)  Às  vezes  quando  não  há  tempo,  é  pão!    68  

(M)   Se   eu   percebi   bem,   ambos   trabalham   não   é?   Como   é   que   costuma   fazer   para   o   almoço?  69  

Costumam  almoçar  juntos,  como  é  que  é?  Como  é  que  se  organiza?  70  

(MA1)  Quando  se  está  todos,  almoçasse  todos  juntos,  quando  não  se  está  é  cozer  para  os  pequenos!  71  

(M)  Ok.  Eles  já  se  desenrascam.    72  

(MA1)  Tem  que  se  desenrascar!  73  

74  

fazes?  75  

sempre  juntos.  76  

  77  

  78  

79  

r  juntos  para  as  refeições,  é  mais  jantar  então?  O  pequeno-‐almoço  80  

também?  81  

(MA2)  O  pequeno-‐almoço,  já  é  um  de  cada  vez.  Por  isso  eles  fazem  torradas,  ou  fritam  ovos,  quando  82  

fatiiinha  83  

84  

  85  

(M)  Como  é  que  faz,  prepara  o  almoço  para  o  dia  seguinte,  é  isso?!  86  

que  me  levantar  para  fazer  almoço,  às  vezes  deixo  preparado.  87  

(M)  Que  idade  é  que  tens?  88  

(Fi1)  15,  vou  fazer  16.    89  

(M)  E  tu?  90  

(Fi2)  12.    91  

  92  

(Fi1)  Às  vezes.      93  

(MA1)  Ele     94  

(M)  As  sandes.  95  

     96  
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(M)  Mais  a  base  das  sandes  e  tal,  o  jantar  é  que  é  mais  comida  de  mesa,  não  é?  E  o  pequeno-‐almoço,  97  

eles  também  se  desenrascam  sozinhos,  ou  como  é  que  é?  98  

(MA1)  Quando  eu  estou  em  casa  eu  arranjo  para  eles,  mas  quando  eu  não  estou  eles   têm  que   se  99  

  100  

(M)  Outra  questão  é,  como  é  que  funciona  em  relação  à  escola,  ele  costuma  comer  na  escola?  Como  101  

é?  102  

(MA1)  É.  Ele  costuma  comer  na  escola  e  ela  também.  103  

  104  

(F2)  Eu  não  uso  o  refeitório  da  escola,  mas  como  aqui  no  bar.    105  

(M)  No  bar.  Ok.  Já  agora,  é  o  que  é  que  eles  oferecem  aqui  no  bar?  Onde  é  que  costumas  ir?  106  

  107  

(M)  Chocolates?  108  

(F2)  Não.  Chocolates  não  tem!  109  

(M)  Ok.  Usas  os  croissants,  para  as  sandes,  ok.  E  tu?  O  que  é  que  costumam  oferecer  ou  o  que  é  que  110  

costumas  comer?  111  

(F1)  Depende.  112  

113  

  114  

(MA1)  Ela  anda  no  segundo  ano.    115  

  116  

  117  

118  

o  em  119  

120  

  121  

pronts,   cenoura,   cebola,   couves,   agrião   e   pimpine122  

Também  eu  digo  ao  meu  filho  que  é  mais  saudável  que  outras  coisas    123  

(M)  A  sopa,  né   124  

-‐se  verduras,  125  

por  mim  eu  gosto.    126  

(M)  Portanto,  a  sopa  porque  leva  verduras,  é  isso?  127  

(MA2)  Como?    128  

(M)  A  sopa  é  saudável  porque  leva  verduras  (...)  129  
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(MA2)  O  que  não  gosta  de  verduras,  agente  passa-‐se  a  varinha  mágica,  aquilo  fica  ralado  tudo,  tudo  130  

come.  E  se  for  aquela  sopa  como  aqui  costuma-‐131  

sopa  tem  tudo  eles  não  querem,  e  assim  ralado  eles  comem  tudo.    132  

(M)  Portanto,  o  truque  é  passar  aquilo.    133  

(MA2)  Eu  gosto  de  passar,  se  eu  passar  a  varinha  eles  comem  tudo.  (...)    134  

  135  

     136  

(M)  Ta  bem.  Ok.  Vocês  não  falaram  em  fritos,  não  é  costume  fazerem  fritos?  137  

pronts   -‐se  alho  e  aqui  138  

também  oregos -‐se  azeite  por  cima  e  139  

pronts.    140  

(MA2)  A  batata-‐141  

142  

acho  mais  gostosa,  mas  se  eles  gostam  fritadas  eu  faço!  143  

(MA1)  Sim  144  

  145  

   ros  têm  outros  gostos,  como  é  146  

que  vocês  gerem  essas  coisas?  Eu  imagino  que  ela  goste  de  coisas  diferentes  dele?!  Como  é  que  gere  147  

isso?  148  

(MA1)  Ah,  eles  têm  que  acabar  por  comer.  Eu  também  às  vezes,  ponho  e  é  bom  e  faz  bem,  eles  não  149  

gostem  muito  mas,  comem.  150  

(M)  Ok.  Tem  mais  filhos?  Tem?  151  

152  

uma  coisa  tem  que  comer.    153  

(M)  Tá  bem,  ok.  Então  de  qualquer  modo,  de  vez  em  quando  para  contentar  a  canalha  usa  os  fritos,  154  

para  eles  ficarem  contentes.    155  

(M1)  É  sim,  lá  de  vez  em  quando.    156  

(M)  Muito  bem.  Estava  aqui  a  pensar,  apesar  de  muito  diferentes  daqui  para  Lisboa,  por  exemplo,  157  

mas  em  qualquer  dos  sítios,  quer  em  Lisboa  quer  aqui  a  verdade  é  que  a  alimentação  tem  vindo  a  158  

mudar-‐se  né?  Estão  a  mudar-‐se  os  tempos,  não  é?  O  que  é  que  nota  mais  de  diferente?  Nas  crianças,  159  

  160  

(M2)  Ah!  Muita  coisa,  pra  mim,  acho  eu!  Pra  já  agente  na  casa  dos  meus  pais  não  comiasse  paos  das  161  

padarias162  

bife  nenhum,  nada,  era  tudo  à  base  de  cozidos.  Também  não  havia  muito  peixe,  era  o  porco  de  casa.  163  
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Ninguém  comprava,   também  não  havia  dinheiro.  Havia  os  coelhos,  as  164  

  165  

(M1)  Pronts -‐se  o  que  fazia  antigamente.    166  

  (M)   Portanto   o   que   vocês   aprenderam   com   as   vossas  mães,   foi   a   fazer   coisas   diferentes   do   que  167  

168  

ir  buscar  outro  tipo  de  alimentos,  né?  Onde   foram  aprendendo  estas  coisas  novas?  Entre  vizinhas,  169  

do?  170  

  171  

explicar.  Pra  já  não  havia  tantas  estradas,  não  havia  nada.  172  

(M)  Portanto  aprendeu  muita  coisa  lá  fora  também  não  é!?  E  no  seu  caso  aprendeu  a  cozinhar  com  a  173  

sua  mãe?    174  

  175  

  (M)  Ainda  faz  pão?  Ok    176  

(MA1)  Faço,  as  coisas  estão  a  piorar.  E  em  vez  de  ir  a  padaria,  come  em  casa.  177  

  178  

  179  

(MA1)  A  minha  mãe  costuma  amassar  e  é  bom.  E  agente  vai  aprendendo  e  pronts.    180  

  (M)  Como  é  que  é  para  eles,  o  que  é  que  vocês  sabem  cozinhar?  O  que  é  que  tu  sabes  fazer  com  a  181  

comida?  182  

(F2)  Eu  só  sei  fazer  ovos.    183  

     184  

(F1)  Eu  sei  fazer  café,  chá  e  fritar  semilhas.    185  

     186  

(F1)  Semilhas.    187  

     188  

  (M)  Ok.  Já  sabes  cozinhar  alguma  coisa?  (para  a  filha  mais  nova)  Ok.  Vais  aprender.  Tá  bem,  e  quem  189  

190  

bem.    191  

Essas  coisas  da  passagem  de  conhecimento,  sobre  o  que  é  que  nos  fazemos  com  a  comida  e  as  coisas  192  

que  gostamos  mais  da   comida,   etc.,   essas   coisas,   como  é  que   vocês   acham  que  pode   ser  passado  193  

para  os  filhos?  Como  é  que  vocês  podem  educar  para  eles  comerem  melhor?    194  

( -‐se  eles  também  comem.  195  

196  



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      CXX  
  

base  de  fritos,  mas  tipo  a  hamburga,  batata-‐frita,  e  as  vezes  ref197  

  198  

  (M)  Mas  eles  pedem  refrigerantes,  pedem?  199  

(MA1)   Eles   gostam,   mas   eles   gostem   todos   sem   gás.   Eles   gostem.   Mas   eles   podem   beber   água,  200  

também  faz  bem.  Faz  mal  os  sumos.    201  

  202  

funciona  ela  ajuda  lá  em  casa,  vivem  juntos?  Não?  Ok.  Mas  ela  ainda  ajuda  a  cozinhar,  como  é  que  é?  203  

mbém  é  bom  204  

  205  

     206  

  207  

  (M)  Deixe-‐me  só  lhe  fazer  uma  pergunta,  no  seu  caso,  da  comida  que  faz,  diria  que,  a  maior  parte  do  208  

que  faz  é  o  que  aprendeu  com  a  sua  mãe  ou  de  todo?    209  

  210  

  (M)  Já  não  faz  tanto  isso.  211  

ito  bom.  212  

  (M)   Isso   é   muito   interessante,   quando   olhamos   para   trás   quando   éramos   pequenos,   o   tipo   de  213  

comida  que  comíamos  e  comparamos  com  o  que  comemos  agora?  214  

(MA2)  eu  acho  que  antigamente  é  mais  saudável.  Não  havia  nada  de  fritos,  praticamente  era  o  ovo  e  215  

aqueles  bolinhos,  pouco  ou  nada.  De  resto  era  tudo  cozido.  Não  sei  se  se  lembra  da  carne  do  natal?  216  

(MA1)  O  quê?    217  

(MA2)  Uma  carne,  que  era  de  quando  se  matava  o  porco  a  noite,  a  noite  costumava-‐se  fazer  aquela  218  

carne  cozida  na  panela  com  cheiros.    219  

(MA1)  Ah!     220  

(MA2)  Não,  não,  não,  esta  é  outra.  Que  ficava  um  aperto  um  gosto.  Fica  gostoso  na  panela.  Foi  que  221  

aprendi  com  a  minha  mãe.    222  

  223  

(MA2)  sim,  isso  eu  fazia.    224  

(MA1)  De  vinho  e  alhos  225  

  226  

(MA1)  Eu  gostava  de  vinho  e  alhos,  e  também  nunca  mais  fizemos.    227  

(M)  Nunca  mais?  228  

(MA2)  No  dia  de  natal,  agente  faz  sempre.    229  
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(M)  No  seu  caso,  como  é  que  funciona,  aquilo  que  comia  quando  era  pequenina  e  o  que  come  hoje  230  

em  dia,  nota  diferenças?  231  

  232  

  233  

em   importa   para   a   saúde   uma   boa   alimentação?   Se   quiserem   pensem   ao   contrario,   se   não   nos  234  

alimentarmos  bem  quais  são  as  consequências?    235  

(MA1)  Se  não  alimentarmos  bem,  ficamos  mais  doentes.    236  

  237  

que  coisas  é  vocês  pensam?    238  

  (F1)  Dentes    239  

  (M)  Em?    240  

(MA1)  Dentes    241  

  (M)  ok    242  

(MA1)  O  fígado,  também  fritos.  Os  fritos  faz  mal  ao  fígado.    243  

  (M)  o  que  mais?    244  

  245  

  (M)  ok.  Mais,  o  que  é  que  aprenderam  mais  la  na  escola,  ou  que  tem  aprendido.  Mais  coisas?  Vocês  246  

depois   também  tem  estas  coisas,  aprendem  a  matéria  nova  e  chegam  a  casa  e  ensinam  aos  vocês  247  

pais  não  é?  O  que  aprendem  na  escola?  248  

  249  

  (M)  Mais   alguma?  Ok  ora   vamos   fazer   aqui  um  exercício.   Imaginem,   vocês   também  conta,  que  é,  250  

imaginem   que   há   uma   pessoa   la   em   casa,   portanto   uma   irmã  mais   pequena   ou   um   irmão   mais  251  

252  

253  

ou  ela,  das  frutas  e  dos  vegetais?    254  

(MA1)  (não  percebeu)  255  

  256  

para  comer  frutas  ou  vegetais?  Não  quer,  não  gostar  de  frutos  e  vegetais?  O  que  é  que  se  pode  fazer  257  

para  ele  comer  mais  frutos  e  vegetais?    258  

  (MA1)  Obrigar  259  

  260  

-‐almoço  o  que  é  261  

que  gostas  mais?    262  

(Fi1)  Pão      263  
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(M)  Pão  com  quê?    264  

(F1)  Queijo  e  fiambre  e  manteiga.  265  

(M)  E  a  tua  comida  preferida  ao  almoço  e  jantar?  266  

(F1)  Arroz,  batata-‐frita  e  umas  semilhas.  267  

(M)  e  tu  ao  pequeno-‐almoço?  268  

(F2)  Cereais,  torradas.      269  

(M)  Quais  cereais,  quais  deles,  o  que  é  que  tu  gostas  mais?    270  

(F2)  Normalmente  é  chocapic.    271  

(M)  Chocapic,  aqueles  com  chocolate.  E  que  mais?  272  

(F2)  Para  o  almoço,  esparguete  com  batata-‐frita  e  bife.    273  

(M)  gostas  de  peixe?  274  

(F2)  Prefiro  carne  275  

(M)  Já  agora  que  tipo  de  carne    276  

(F2)  vaca,  coelho,  galinha.    277  

(M)  E  tu  gostas  mais  de  carne  ou  de  peixe?  278  

  (F1)  gosto  dos  dois.    279  

(M)  E  da  carne  qual  a  que  gostas  mais?  280  

(F1)  porco  e  galinha.  281  

(M)  então  e  vegetais,  gostas?    282  

  (F1)  Gosto.  283  

(M)  Como  que  agora  as  mães  podem  gostar  que  eles  gostem  mais  de  vegetais.   Já  me  ensinou  um  284  

truque  que  é  o  da  varinha  mágica,  né?  Então,  passa  com  a  varinha  e  já  comem  mais  vegetais?  285  

(M2)   Às   vezes   na  minha   casa   eles   têm   que   comer,   se   não,   pode   avançar. [a mãe expressou não 286  

verbalmente o efeito de uma palmada]   Às   vezes   posso   ralar,   mas   quando   não   passe   na   varinha  287  

mágica  eles  têm  que  comer,  são  obrigados  a  comer.    288  

  

  



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      CXXV  
  

Focus  group  2  

Crianças  normoponderais  que  não  convivem  com  os  avós.    

2  Famílias  presentes  (2  filhos  acompanhados  por  2  mães).    

  

(M) Então eu começava por vos perguntar o que é que vocês normalmente, como é que se 1  

2  

3  

conjunto ou não, como é que funciona? 4  

(MA1) Geralmente sou eu que cozinho. 5  

(M) E ao almoço, como é que faz em relação ao almoço? 6  

(MA1) O almoço, se eu não tiver deixo feito, ou a minha mãe faz. 7  

(M) Ok. A sua mãe então costuma ajudar as vezes, tá bem! Numa semana normal ela cozinha quantas 8  

 9  

rollman, geralmente é uma manhã 10  

11  

desenrasca. 12  

 (M) Ele já se desenrasca, também? 13  

-se e come! 14  

 15  

16  

para deixar para o almoço. Faço mais jantares, só ao domingo não, quando tou em casa faço 17  

almoço. Ou quando tou de férias, faço almoço e jantar, mas normalmente eu já faço o meu jantar e 18  

já fica para o almoço.  19  

  20  

(MA2) Eu deixo no prato e ele aquece no microondas. E nos dias que ele tinha aulas o dia todo, come 21  

na escola.  22  

(M) Come na escola, tá bem. E no teu caso, costumas comer na escola? 23  

(F1) como fora.  24  

(MA1) Ou ele come fora, ou se ele tiver em casa, come em casa.  25  

(M) Ta bem.  26  

(MA127  

28  

 29  

(M) É pouca quantidade?  30  

(M31  

nem sequer chega a um dia por semana.  32  

 33  

(MA1) É comprar, compra- tes costumava comprar para o mês.  34  

 35  

 36  
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(M) Tá bem, e no caso do João como é que é? 37  

(MA2) Nos dias que ele tem aulas, eu compro os almoços e os lanches. E ele come. Se não vai a casa 38  

39  

çava comigo.  40  

(M) também tem a ajuda da sua mãe?  41  

42  

faz o almoço para eles e o jantar.  43  

 normalmente se usa mais 44  

 45  

(MA1) É variado. A massa, arroz ou então a semilha como se chama aqui, para o jantar faço sempre 46  

sopa.  47  

(M) No jantar é mais sopa? 48  

(MA1) è 49  

(M) ok. Ok. Cá faz-se mais sop  50  

 51  

(MA1) eu 2 a 3 vezes por semana faço.   52  

 53  

 54  

(M) ok ok.  55  

(MA2) Na minha casa, serve para dois pratos. Também não faço muito.  56  

 57  

(MA2) O João Guilherme cá gosta. Na escola por exemplo ele gosta mais da sopa que do prato. 58  

Agente tem que ensinar de pequenino. 59  

(M) Tem que ensinar de pequenino? A comer sopa. 60  

61  

tudo o que está no prato, foram ensinados desde pequeninos. Desde bebé não é por não gostar disto 62  

que deixava, insistia até ao fim. 63  

A minha filha também não gostava de papas e agora come. Vai do hábito desde pequenino.  64  

65  

comida para os nossos filhos. 66  

67  

68  

por exemplo de papas, e nunca mudei, agora não gosta de papas vou deitar leite. Passei uma noite 69  

sem dormir mas no outro dia ela já estava a comer papas. E até hoje ela come tudo como o pai. Não 70  

Só os 71  

 72  

 (M) Portanto a sua estratégia foi sempre insistir.  73  

(MA2) sim, nunca dar outro comer que eles gostam no lugar no lugar do que eles não gostam. E 74  

obriga-75  

76  

outra coisa, da outra coisa, mas se tiver aquilo é aquilo que vão comer. São obrigados a comer, a 77  

comida é para comer.  78  
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(M) ok. E no seu caso, também? 79  

80  

   81  

(M) O pão, o pão foi a sua estratégia? 82  

 83  

(M) Diga, diga.  84  

(MA2) Cada criança é uma criança.  85  

(M) por exemplo, aqui o João sai mais a si nos gostos, ou ao pai dele, como é que funciona? 86  

(MA2) eu não sou esquisita e o meu marido também não é.  87  

(M) E ele?  88  

(MA2) há algum comer que ele gosta menos, mas come. Não posso fazer tudo o que gosta, há coisas 89  

que ele gosta mais que ele come, mas há coisas que ele gosta menos, mas come! Tem que comer.  90  

ãe faz, quais são as coisas que 91  

gostas menos?  92  

(L1) A sopa. De resto como tudo. 93  

 94  

(MA1) Fruta é mais ou menos.  95  

(M) Fruta é mais ou menos, não gostas muito de fruta?  96  

(L1) Não gosto muito. 97  

(MA2) Raramente procura muito fruta.  98  

(M) ta bem. E tu João, gostas de fruta?  99  

(MA2) Às vezes, não come muito mas come. Eu também não gosto muito de fruta.  100  

 101  

(MA2) O meu marido gosta, e a minha filha também adora. Eu como, mas frutas que eu gosto, 102  

103  

sou obrigada mesmo que não goste.  104  

(M) Está bem! Então mas, já falamos aqui de uma coisa muito interessante que é na sua perspectiva 105  

106  

conhecido por eles comerem aquilo, só por ser aquilo, não substituir por outra coisa não é? 107  

 (MA2) Não, eu nunca substituí. Porque é assim, o pediatra dizia quando eles são pequeninos, ensina-se 108  

de pequeninos eles a comer. Por exemplo, ele não gosta de papas, não senhor, vai passar fome, ou 109  

um biberão de leite, que ele gosta. Ele gosta do biberão, para a próxima vez que eu fizer as papas, ele 110  

vai-me pedir igual, porque ele sabe que eu vou-lhe dar leite. E então, agente insiste, até um dia, até 111  

ele comer. E eu fiz isso, mais que uma vez. Com ele cá não tive problemas, que ele é de bom dente, 112  

mas a minha filha é mais complicado. Passei uma noite sem dormir, ele só queria papas, ela não 113  

114  

quis comer, depois ela dormiu, na manha seguinte que ela acordou fiz papas outra vez, e ela comeu. 115  

A partir daí para a frente nunca mais deixou de comer papas.  116  

(M) Que idade é que ela tem?  117  

(MA2) Hoje, tem 7 anos.  118  

 119  

(F1) Tenho uma irmã.  120  
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(M) Mais nova? 121  

(F1) Mais velha.   122  

s fazer para convencer os nossos filhos a 123  

comer? Essa estratégia com vocês funcionou muito bem, mas imagine que não tinha funcionado? 124  

(MA2) Eu ia insistir, eu não ia deixar de fazer o que estava a fazer, porque é saudável. A minha filha 125  

adora de chocolates, se pudesse ela comia chocolates o dia todo.  126  

(M) Como é que gere isso, por exemplo, como é que faz?   127  

(MA2) Só dou ao fim de semana. As vezes durante a semana posso dar, batatas fritas, eu evito dar 128  

durante a semana, as vezes eu evito ter em casa.  129  

(M) Chocolates?  130  

 131  

(M) Essa é mais outra estratégia, é não comprar é isso? É outra estratégia?  132  

(MA2) Se eu volto as costas eles vão em cima.  133  

 134  

 135  

hábitos alimentares muito diferentes? Como é que funciona?  136  

(MA1) Pode as vezes se ele não gostar de sopa, pode ela arranjar outra coisa. Porque ela pensa, ah! 137  

Eles agora estão na escola e depois vão com fome e depois não tem dinheiro.    138  

o 139  

 140  

(F1) Sim.  141  

(MA2) temos estado aqui a falar de escolhas de alimentos, não é? O que é que é para vocês um 142  

alimento saudável?  143  

(MA2) é comer verduras, peixe, carne, variado. É variar o comer, não ter sempre o mesmo comer 144  

todos os dias. Ta145  

mesma sopa, é variar as verduras. Também conforme a época. As verduras têm mais na época, e 146  

qualidade do que na outra. Só que as vezes agente congela as verduras, para no inverno, há verduras 147  

que é muito mais prático do que no verão. No Verão agente come mais verdura do que no Inverno.  148  

(M) Como é que compensam isso depois no Inverno?  149  

 150  

que eu tiver na altura. As vezes não faço, é, depende!  151  

(M) Ok. Como é que é lá em casa?  152  

(MA1) Também igual. Agente congela muito a verdura.   153  

(M) Tá bem. O Luís gosta da verdura?   154  

(MA1) Ele gosta de qualquer uma verdura. Gosta. Qualquer uma coisa.   155  

(M156  

tem um efeito interessante que é, como é que nos organizamos em relação a comermos juntos a 157  

mesa, não é? Em que altura do dia é que vocês conseguem comer juntos? Pequeno-almoço, almoço 158  

 159  

(MA2) Jantar 160  

 161  

(MA2) É onde estão todos a mesa. Ou ao pequeno-almoço as vezes. Depende da hora do jantar.  162  
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(MA1) De manhã é a despachar para ir para a escola.  163  

(MA2) Às vezes o pequeno-  164  

(M) Juntos? Mas é mais rápido, é isso?  165  

(MA2) É mais rápido. Não é tão vagaroso como o jantar. É acordar e vestir, e por os pequenos na 166  

escola e ir trabalhar. Mas toma-se o pequeno-almoço na mesma em casa. Antes de sair de casa.  167  

(M) Já agora, no pequeno-almoço o que é que se come tipicamente?  168  

(MA1) Eles comem mais é cereais.  169  

 170  

(MA2) ou iogurte. Ovos com pão.  171  

 172  

(MA1) Ele não gosta muito com chocolate.  173  

(M) mas são doces? Doces, ou menos doce?  174  

(F1) menos doce.  175  

(MA1) É menos doce.  176  

(F1) Corn-flakes.  177  

(M) É corn-flakes?  178  

(F1) É 179  

(M) Já agora, o que é que gosta de comer ao pequeno-almoço?  180  

(MA2) Eu, geralmente pão. 181  

(M) Pão. Com café?  182  

(MA2) Sim. Se eu for trabalhar, como um iogurte e depois vou comer as 10h. Como de manhã a partir 183  

sso comer o pão.  184  

(M) E vocês como é que funcionam lá em casa?  185  

(MA2) às vezes é cereais, às vezes é pão, às vezes é fruta. Depende. Agente também gosta muito de 186  

kiwi, e quando eu tenho tempo, quando tenho tempo, descasco e eles comem. Uma rodelinha a 187  

cada 188  

cedo. Mas é, ou é cereais ou é pão.  189  

190  

ela consegue comer isso?  191  

(F1) Só se for beber café.  192  

(M) Café, detestas café? 193  

(F1) Detestas café. E tu? Há coisas que não gostas, que a tua mãe come e tu não gostas mesmo?  194  

195  

não gosta.  196  

(M) L197  

gosta, gosta mais das coisa que gosta, não é?  198  

(MA2) Depende, nos temos gostos diferentes.  199  

(M) É?  200  

(MA2) O que eu faço em casa é o que eles gostam.  201  

(F2) As vezes há um comer que eu não gosto.  202  

(MA2) O quê?  203  

(F2) Ovo.  204  
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(MA2) Ovo. Ele não gosta de ovo.  205  

(M) qualquer tipo de ovo?  206  

(MA2) Por exemplo, ele pode comer douradas que agente faz. Por o pão de parte. E isso ele come. Ele 207  

pode comer aquelas malassadas que têm aquele creme de ovo, isso ele come. Mas o ovo em si ele 208  

não come.  209  

(M) Ok. E por exemplo, em relação a isso, insiste com ele, como é que faz?  210  

(MA2) Não, nisso eu não insisti porque ele tinha algumas reacções alérgicas. E isso nunca insisti, porque 211  

quando ele era pequenino, ele tinha mais ou menos uns dois anos e meio, o apareceu-lhe umas coisas 212  

no corpo, e o médico tirou o ovo, o chocolate, a laranja e tudo o que era enlatados. Quase um ano 213  

agente evitou dar 214  

215  

insistido. E laranja, ele come laranja, não insisto. Morangos também não, mas ele come mas eu não 216  

insisto.  217  

(M) São coisas que se calhar, não fazem tão bem.  218  

(MA2) É o médico disse que podia fazer reacções alérgicas. E ele já fez o teste de reacções alérgicas, 219  

e o chocolate ele é alérgico. Mas ele come.  220  

(F2) E mais aquela coisa que deu. 221  

(MA2) ah alfavacas. Que ele é alérgico. E gatos e pó.  222  

223  

se lembrar, como é que eram os vossos pais na educação que tiveram com vocês em relação aos 224  

alime  225  

(MA2) A minha mãe, eu não gostava, ela fazia outra coisa. Eu não nasci cá, eu nasci fora. A minha 226  

mãe tinha, ela tinha um supermercado, e não tinha tempo para fazer comer. E às vezes, eu e o meu 227  

irmão, por exemplo agente era muito esquesitos, para comer. E agente não gostava, a minha mãe 228  

fazia outro. Eu comia melhor do que o meu irmão. Mas a minha mãe usava muito essa técnica. É por 229  

isso que não fiz isso com os meus, e eles comem. A minha mãe tinha imensas qualidades de papas 230  

para agente. Se agente não gostava tinha outra. Ela ia experimentando. Eu e o meu irmão éramos 231  

magritos, muito pequeninos, muito pequeninos. Ela ia experimentando e agente não gostava de 232  

comer. Hoje em dia tem que se fechar a boca para não comer.  233  

(M) è interessante, porque ela tinha uma estratégia totalmente diferente da sua.  234  

(MA2) Sim, porque ela também não tinha tempo. Ela fazia pequeno-almoço e jantar não, porque lá 235  

não se costuma jantar. É só uma sandezinhas e já está. Não é nada de jantar. Mas tínhamos pequeno-236  

almoço, isso sim. Só que nesse tempo, agente comia verduras e isso tudo, não se comia muito. Em 237  

pequenina não.  238  

(M) Tá bem. E no seu caso, como é que funciona?  239  

(MA1) A minha mãe obrigava eu.  240  

(M) Obrigava. Aquela comida, não substituía? 241  

(MA1) Não, não, na altura ela também não podia dar. Era o que tinha em casa. Era o que havia era o 242  

que comia.  243  

244  

pouco mais idade que o João, não é?! Portanto, q245  

 246  
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 247  

que come, eu acredito que ele 248  

come mas eu não estou vendo. Eu não tenho doces em casa quando eu não estou.  249  

(M) Pois, porque não sabe o que é que ele faz? 250  

(MA2) Pois, eu não sei. Ele fica em casa só. Sei lá se ele deitou ao cão, penso eu que ele comeu. Mas 251  

ao menos ao jantar eu estou vendo que ele ta comendo.  252  

(M) Mas, no seu caso, por exemplo, quando ele era mais pequeno, usou também a mesma estratégia 253  

que a sua mãe usava?  254  

 cresceu, 255  

 256  

257  

que gerem isso, se eles querem repetir, é servido do prato, como é que funciona?  258  

e.  259  

 260  

(MA1) ele quer, ele tira e come.  261  

(M) E no caso do João?  262  

(MA2) Eu tiro, e quando a comida, ele gosta mais, ele repete. Depende, se ele comer antes do jantar, 263  

já não come tanto ao jantar. Eu evito é antes do jantar eles comerem al264  

escola com uma fome. Se ele come a tal hora, o jantar ele come, e come e come. Porque eu sei que 265  

266  

jantar o mais rápido possível que é por causa, se tiver jantar ele come.   267  

(M) Isso é outra estratégia, mas ai depois conseguem estar todos juntos?  268  

 269  

chega mais tarde de tudo.  270  

(M) o que é que ele faz? 271  

(MA2) É construção civil. 272  

(M) ok.  273  

(MA2) É mais complicado. Já no inverno, não.  274  

(M) Portanto ele chega cheio de fome da escola, e agarra-se a quê? Ao pão?   275  

(MA2) É o pão. A irmã é a fruta, ele é o pão. Vai iogurtes, depende.   276  

(M) De qualquer forma tenta antecipar o jantar, não é, mais cedo? 277  

(MA2) Sim para ver se eles comem. 278  

 279  

 280  

(M) O que é que comes? Chegas da escola, comes?  281  

(MA1)  282  

 283  

284  

jantar já fica feito. Quando ele sai é que ele come.  285  

(M) E nesse caso o que é que tu fazes, quando entras mais cedo o que é que fazes? 286  

 287  
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288  

) o que 289  

comiam quando eram jovens por exemplo, o que comem agora, tem mudado muito, não tem 290  

mudado?! Como é que tem sido? 291  

(MA1) Mais ou menos. No meu caso, ta mais ou menos.   292  

(MA2) Os comeres são os mesmos, as verduras são as mesmas. Agente aqui apanha-se na fazenda e 293  

come-se.  294  

 295  

(MA1) com a minha mãe 296  

(MA2) Também eu, a minha mãe. Eu cá gosto de cozinhar. Acho que é um anti-stress.  297  

(M) E nesse caso, segue as pisadas da sua mãe?  298  

(MA2) Não a minha mãe não gosta de cozinha.  299  

(M) Ela não cozinha? 300  

(MA2) Ela cozinha que tem que cozinhar, eu cá gosto de cozinha. Eu adoro cozinhar. Acho que é 301  

relaxante cozinhar. 302  

(MA1) Não gosto de cozinhar.  303  

(M) Não gosta de cozinhar. E o que aprendeu foi com a sua mãe?  304  

(MA1) Sim, é claro depois agente aprende por agente, mas foi com a minha mãe. Também não tenho 305  

mais ninguém. Ok  306  

(M) Como é com bolos, fazem bolos?  307  

(MA1) De vez em quando.  308  

(MA2) Também, de vez em quando. Eu evito para não ter muito. Eu gosto de comer. Mas eu faço as 309  

vezes.  310  

(M) Gostas de bolos também?  311  

(MA1) Também depende do bolo. E às vezes parte-se um bolo e ainda se perde.  312  

(M) Ta bem. Digam-me uma coisa, como é que é em relação aos pais? 313  

vão contribuindo também para a educação alimentar deles? Como é que contribuem? Como é que 314  

funciona.  315  

(MA2) Os meus pais?  316  

(M) Na, na, na. O seu marido? Os pais deles.  317  

(MA2) O que tiver cozinhado eles comem. Por exemplo, o meu marido não gosta de beterraba, mas os 318  

meus filhos gostam. Mas ele não diz que não presta. Ele diz so que é alérgico. Se ele diz que não gosta 319  

eles também não gostavam.  320  

(M) Ok. Bom truque. No seu caso?  321  

(MA1) Não  322  

(M) Ok. É o tradicional. Os homens gostam menos da cozinha. Envolvem-se menos com as ciosas da 323  

324  

estas a pensar em mais alguma coisa? 325  

(N) Não, não.  326  

(M) Temos aqui vários dados interessantes. Vocês notam escola abordam muito estas coisas de 327  

comida? 328  

 329  
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(M) Ah. Lá na escola, o que eles fazem?  330  

331  

são bastante variados, e são saudáveis. Às vezes eu tento não acertar o mesmo comer que é comido 332  

333  

não sei o que vão fazer.   334  

o?  335  

(MA2) Informam, eu é que não vou ao site ver.  336  

(M) E em relação ao que eles dizem sobre o que aprenderam sobre os alimentos. Faz sentido, há 337  

coisas que acha estranho? Como é que funciona?   338  

(MA2) Eles falam que têm comer mais verduras, azeite, pão, ess339  

também tento facilitar o comer, fazendo o que é mais saudável. Comer mais uma coisa do que outra.  340  

 341  

(MA1) Ultimamente não tenho tido reuniões sobre isso porque ele já está no 11º.   342  

(M) Pronto. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa a 343  

acrescentar? (344  
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Focus group 3 

Criança Obesa que não convive com os avós.  

1  Família presente.  

D. Odete e Liliana (14).  

 

 345  

346  

temos problemas neste momento com obesidade. É assim, eu era muito magra, isto é, com 21 anos eu 347  

tinha perto de 62 kg. Depois comecei a tomar a pílula, fui aumentando, fui aumentando, fui 348  

eso 349  

é mais complicado. A Liliana também nasceu com 3 quilos 220. Portanto, até aos 5/7 anos não se 350  

351  

352  

porque, eu tinha muito leite mas não era forte o suficiente. Como ela chorava muito o pediatra 353  

indicou-me o aer-om. Ou seja, já chegamos a conclusão que podia ter a ver com isso. Entretanto, ela 354  

começou a ficar mais gordinha a partir daí. Já fomos acompanhadas várias vezes, até já tivemos com 355  

356  

357  

agente tem feito algumas vezes. Muitas vezes agente come muito rápido, de um modo especial o 358  

pequeno-almoço porque agente levanta-se e temos que correr. Há um ano que queremos perder 359  

peso. E eu tou a ficar com medo que ela depois passe a ter problemas psic360  

361  

 362  

 363  

 com medo porque ela depois vai ficar com complexos. Não é 364  

isso que eu queria. Ela consegue. Mas pronto, agente tem procurado várias ajudas. Realmente fomos 365  

-se a sentir 366  

367  

 368  

(M) Então, se calhar vale mesmo a pena, tentarmos um pouco, perceber como é que funciona em 369  

370  

 371  

(MA1) é assim. Nos estamos as duas numa nutricionista, com a Dr. Sandra. Sandra Patrício. Temos feito 372  

373  

estava a conseguir, tivemos uma conversa com a senhora doutora. Ela mudou, fazer um regime, um 374  

outro regime. Entretanto fomos de férias, fomos ao porto santo, com alguma família em casa, é claro, 375  

376  

 o que é 377  

proibido é mais apetecido. Mas sinto que lá em casa, tanto ela como eu, precisamos de ajuda. Eu por 378  

379  

também sou gulosa. Confesso.  380  

(M) A Liliana também é gulosa?  381  
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 382  

(M) Não gosta muito de fazer? 383  

 384  

(M) Não funciona? 385  

(F1) Eu faço, eu tento fazer. Mas não! E nem sempre dá jeito.   386  

(MA1) Depois tem agora o problema do computador.  Que é se sentar no computador.  387  

388  

 389  

(MA1) Mas a Lilian  390  

-almoço, não gosto de comer iogurtes, mas bebo café com leite, e aquelas 391  

torras integrais.  392  

(MA1) Ela anda todos os dias um bocadinho para a camioneta. Mas 5 a 10 minutos. Não é o suficiente. 393  

 394  

(F1) Não é fácil.   395  

(MA1) Mas também às vezes, agente não tem tido muita sorte. Porque é assim, ela já teve no andebol, 396  

ou na natação?  397  

(F1) Tive natação mas foi no desporto escolar. Gostei.  398  

 399  

400  

pouco, dar umas dicas e pensar no vosso caso. Embora, muitas vezes dicas vocês já ouviram falar 401  

402  

 403  

 (F) As vezes uma peça de fruta, mas muito raramente.  404  

(MA1) O leite também é incluído. Café com leite, geralmente Pensal.  405  

 (M) E não tomam juntas, pois não?  406  

(F1) não. Depende.   407  

(MA1) Geralmente ela toma mais cedo.  408  

(M) Mais cedo.  409  

(MA1) Sim. Porque entretanto ela toma e eu estou a ver as outras duas para irem para a escola.  410  

 (M) Ta bem. Ok. E já agora como é que é o seu pequeno-almoço? 411  

(MA) O meu pequeno-almoço é iogurte natural, com ananás e com cereais integrais. Muitas vezes é 412  

só iogurte natural ou 1 fatia de ananás. E de vez em quando como um pedacinho de pão. Mas é uma 413  

414  

às vezes só como iogurte natural.  415  

  416  

(MA1) O almoço eu como no centro de saúde. Uma sopa, se tiver a sopa eu como um papo seco e a 417  

peça de fruta, se não como só o segundo e a peça de fruta.  418  

(M) E no teu caso?  419  

(F1) eu como aqui na escola. No refeitório.  420  

(M) Tens senhas de refeição e tal, e comes? O bar? 421  

(F1) Só para os lanches.   422  

(M) Só para os lanches, tá bem!  423  
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-me que era para trazer aquelas bolachinhas de casa. 424  

425  

de fruta, para o lanche.  426  

cabam por almoçar sempre fora de casa, não é? A excepção dos fins-de-427  

semana?  428  

(FA1) Não. Eu almoçava em casa. Porque o meu horário o ano passado era da parte da tarde. Tinha 429  

tarde inteira, tardes inteiras, e ficava em casa de manhã, três vezes por semana. Almoçava em casa. 430  

 431  

 (M) ok, tá bem. Mas sabes cozinhar? 432  

(FA1) eu sei, eu faço. Mas não dava tempo, era se levantar, tomar banho e aquelas coisas, para ir 433  

para a escola.  434  

(M) Ok. Entao o que é que tu comias, era umas sandes ? 435  

(FA1) Sim, sandes. Era o que tinha à mão.   436  

(M) Ok. Tá bem. E á noite como é que fazes? Qual é o habitual? 437  

pronts438  

Não costumo usar óleos, nem caldos maggis, essas coisas não. Mas eu penso que mesmo o nosso 439  

problema é mesmo o exercício físico.  440  

(M) A parte do gasto energético. É? 441  

 (MA) Sim, sim. E também comemos pouco peixe. 442  

 (M) Pouco peixe, ok. Mas costumam jantar juntas, por exemplo? 443  

(MA1) Sim, sim.  444  

(M) É a família toda? 445  

(MA1) é..  446  

(M) Tá bem. 447  

448  

7. E o meu marido tem 72kg. E comemos todos juntos. Ele come em mais quantidade. 449  

(M) o que é que faz? 450  

 451  

(M) Já agora, os seus pais tinham problemas de peso? 452  

ssoa 453  

454  

 455  

(M) A sua sogra? 456  

(MA1) Sogra.  457  

ica muitas causas. 458  

Não só os genes ali a funcionarem. Eu e a Nádia, estamos a explorar outro tipo de factores, que 459  

460  

aprendeu a cozinhar com quem? Com a sua mãe?  461  

(MA462  

463  

 mesmo a engordar, 464  

depois que comecei com a pílula. Por acaso, o meu médico é o Joaquim Vieira, a Dr. Nádia sabe 465  



Prevalência de pré-obesidade e obesidade infantil em concelho rural da Ilha da Madeira: efeitos transgeracionais 

  
  

Nádia Brazão      CXXXVII  
  

466  

para as hérnias, não podia tomar a pílula, e sempre que eu deixava a pílula, eu perdia peso. Só que 467  

468  

 469  

(M) O quê? Também não 470  

começaram a modificar-se lá em casa não é? Como é que era a alimentação típica? Era semelhante 471  

à que faz hoje em dia?  472  

(MA) Não, não. Era mais sopas, era batatas, era saladas. Era o que havia. Porque na altura agente não 473  

 474  

  475  

(MA1) sim, sim, sim.  476  

477  

aprendeu um tipo de alimentação que é bastante diferente da de hoje não e? o que mudou foi o 478  

que? Foi o ter mais posses, foi o que? 479  

480  

ve tanta coisa. Depois agente vai experimentando receita481  

tem muito a ver. Embora, em casa, nunca faço. Raramente, só se for para uma festa. Pronts, mas eu 482  

penso que o meu problema mesmo é quando eu estou nervosa, por exemplo se eu tiver bolo no 483  

frigorifico, parece que o bolo está-me a chamar para comer.  484  

(M) Já a Liliana não é assim!? 485  

 486  

(M) Ok. Como é que foi no princípio, como é que? Quando a Liliana fazia, chorava que não queria 487  

comer, faz  488  

489  

nunca foi.   490  

(M) Mas nessa altura ela não tinha preocupação com o peso não é? Pronto, sempre teve 491  

preocupações com o peso, portanto, sempre teve preocupações em relação à Liliana com o peso, se 492  

eu percebi bem? Desde os 3 anos dela? 493  

494  

chorava e nos não sabíamos porque era. Depois ela nasceu em Junho, todo esse tempo, ela gritava, 495  

agente não sabia mais o que fazer. Agente dizia ao pediatra que ela chorava, ele dizia que ela estava 496  

497  

leite e dá- -498  

normal, sempre normal até os 5 anos, depois ela engordou só um bocadinho, mas o pediatra disse que 499  

não havia problema. Eu acho que ela aumentou mais, mais e mais a partir dos 500  

 501  

(M) ok, ok. Tá bem. Mas o que é que foi tentando em termos de alimentação, o que é foi tentando? 502  

503  

 504  

(M) Mas eu estou a pensar mais quando ela era mais pequena. O que é que foi experimentando, de 505  

diferente? 506  

(MA1) Prontos, eu comecei a comprar cereais integrais. Mas é assim, nem sempre ela gosta.  507  
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(M) E, mas nessas situações, como é que lidava com isso?  508  

(MA) Oh, se calhar deixava andar. Não insistia muito.  509  

(M) Não insistia para ela comer? 510  

(MA1) Sim, eu penso que foi mais isso também.  511  

 512  

(MA1) Depois comia outra coisa, comia o pão. 513  

(M) Ok. Já agora o pai da Liliana, como é que ele foi lidando com estas coisas?   514  

515  

516  

sente isso. Porque ela as vezes não aceita, e agente não quer insistir. Mas é para o bem dela. Ela 517  

518  

eu também.  519  

-me que de uma geração para a 520  

outra a 521  

comida, menos possibilidades, certo? E a única coisa que ve de diferente entre umas gerações e as 522  

outras? 523  

o de sucesso, de repente, ele 524  

suicidou- -se e nos ficamos sem nada, começamos do zero. A minha 525  

mãe estava internada na casa de saúde. Eu vivia so com a minha irmã, tivemos que trabalhar. 526  

Trabalhamos muito. Trabalhamos na agricultura para ir estudar, porque não tínhamos possibilidades. E 527  

era outra vida, apanhava erva, não sei se sabe isso o que é? Trabalhavamos, e estudava, íamos para 528  

o Funchal de camionete. Agora para irmos para o  Funchal é 20 minutos, mas nos saímos de casa as 529  

6h da manha, tínhamos aulas na Jaime Moniz às 8h. Era complicado. Depois chegávamos a casa e 530  

tínhamos que nos orientar porque a minha mãe sempre foi uma pessoa doente e nos tínhamos que nos 531  

desenrascar. Claro que agora eles têm uma vida muito mais facilitada.  532  

 (M) Portanto além da comida variada, há menos gasto de energia? 533  

534  

muito faz, cuida das irmãs, eu não tenho ninguém em casa, ela ajuda-me. Junta a roupa535  

ajuda- -me 536  

 537  

(M) A Liliana em termos de cozinha, sabe cozinhar vários pratos, não é? Se não houvesse 538  

preocupações com o peso, o que é que gostaria de cozinhar e o que é que gostaria de comer? 539  

-frita em 540  

casa, só quando vamos ao restaurante.  541  

(MA1) Não usamos natas, não usamos.  542  

 543  

(MA) A do meio tem 9 anos e a outra tem 7.  544  

(M) Ok. É a Liliana que também ajuda muito na cozinha em relação a elas. Portanto a Liliana 545  

aprendeu a cozinhar, aqui com a Odete não é? Como é que funciona em relação as pequeninas, 546  

como é que gerem isso? Que tipo de comida é que preparam para elas, como é que?  547  

(MA1) Não. Nos fazemos para todos. Só que é assim, elas para comer é um inferno. Nos muitas vezes 548  

temos que meter na boca.  549  
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(M) essa é uma estratégia. Tem mesmo que impingir a comida, ou?  550  

(F1) não, elas decidirem que não comem, não comem. Têm que comer.   551  

(MA1) Por exemplo saladas. Elas dizem que não gostam e eu acho que não, acho que elas têm que 552  

aprender. Muitas vezes se eu deixar elas vão todo o dia para a televisão e não comem. Basta 553  

554  

eu as vezes eu não tenho nada em casa, não, não vou comprar, mas depois chega a casa alguém e 555  

eu não tenho nada.  556  

 557  

(MA) Às vezes, mas é assim, quando tem, se elas puderem, elas comem.  558  

(M) ok. Estamos a falar de que, coisas tipo? 559  

(MA1) Por exemplo, batatas fritas, bolachas, eu tento não comprar com creme. Mas de vez em 560  

561  

-se. 562  

aram varias coisas em relação a comida, 563  

não é? Mas apesar disso, nos vamos sempre dando algumas facadinhas, que tipo de coisas, é que 564  

vocês sentem que são coisas que vocês precisavam de corrigir em relação à alimentação?   565  

(MA1) Se calhar as quantidades. E  566  

(M) Não comem tanto peixe? 567  

(MA1) Não 568  

(M) Não gostas de peixe?  569  

(F) Não, gosto! Gosto de bacalhau, gosto de atum, gosto de peixe. Mas nem sempre é fácil, a carne é 570  

sempre mais fácil de cozinhar e preparar.  571  

(MA1) Eu vejo, que se calhar o peixe, e mais saladas também.  572  

573  

facto lembrei-me disso e era verdade. Que é, quando andamos na escola chegamos a casa e 574  

estamos esfomeados, como é que isso funciona?  575  

(F1) eu às vezes lancho as 4h30. Mas sempre que chego a casa tenho fome, por mais que não seja 3 576  

horas sem comer, tenho fome. Não sei porquê, mas dá uma fome.  577  

dopta em relação a isso?  578  

(F1) Fruta, e bolachas as vezes. Porque a seguir, logo a seguir já tenho o jantar pronto. Logo, temos o 579  

jantar pronto cedo.   580  

581  

faz? 582  

(MA1) Chego a casa as 4h, geralmente ponho uma máquina de roupa a lavar e depois faço o jantar. 583  

Depois vou apanhar as outras a escola às 6h30, e vimos para casa jantar. Isto quando saio as 3h. Mas 584  

quando a minha colega está de ferias, ou por algum motivo. Saio as 585  

586  

 587  

(M) Não é muito hábito cozinhar para o dia seguinte par  588  

 (MA1) Não, fica sempre. Quase sempre fica.  589  
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590  

fazer almoço, para almoçar e trabalhar. Então geralmente fica. As vezes, também tenta comer 591  

qualquer coisa fora, quando não há.  592  

 (MA1) Mas geralmente, dependendo do que fica.  593  

(M) ora. Vamos tentar fazer um esforço que nem sempre é fácil. Esqueçam-594  

neste caso eram uma mãe que 595  

tem um filho, que conselhos é que davam, em relação à forma para aqueles pais transmitirem bons 596  

hábitos alimentares aos filhos? Quais são as recomendações que vocês lhes diziam? 597  

(F1) eu acho que o exemplo. Por exemplo, se eu ver a minha mãe a comer um saco de batatas-fritas, 598  

eu também vou querer comer. Agora, se ela tiver a comer uma salada, também vou querer. E ensinar 599  

o que não é saudável. Eu reparo nisso logo, com qualquer pessoa, não tou aqui a falar da Mãe, 600  

porque não é o qu  601  

(M) ok ok. Mais estratégias, mais coisas que ensinariam aquela mãe para ter atenção.  602  

(F1) No exercício físico, por exemplo. Nos vamos fazer uma caminhada, no dia antes fui fazer e ontem 603  

não me senti nada cansada. Se nos começarmos do zero é pior, ficamos todos doloridos. Temos que 604  

começar e manter sempre. O exercicio físico.  605  

(M) Ok. Mas sobre a alimentação mais coisas?  606  

o, que eu não sou. Por exemplo, se elas 607  

-me de referir. 608  

Nos temos uma mercearia que agora é supermercado, quando era pequena. E quando tinha tudo eu 609  

comia muito, comia muitos doces, tanto que estraguei os dentes. Depois perdi isso tudo, ficamos sem 610  

611  

e não tinha dinheiro para comprar nada, porque praticamente fiquei sem pai nem mãe, quando as 612  

-613  

peca com eles em tudo, não é so na alimentação.  614  

(M) não tem que sofrer como eu sofri.  615  

 616  

(M) um con  617  

(MA1) Saber dizer não.  618  

(M) Dizer não. Ok, já temos aqui conselhos importantes. Que é a mãe dar o exemplo que é comer as 619  

coisas que acha importantes que o filho coma. E por outro lado, também ser forte para poder recusar 620  

o pedido dos filhos quando pedem coisas menos saudáveis.  621  

(MA1) eu tenho um exemplo que posso dar. Tenho uma irmã que era mais forte do que eu. E em não 622  

sei quantos meses ela perdeu 20 e tal quilos, e ela gostava de comer. So que ela agora já não esta a 623  

tomar nada, mas consegue resistir e está a manter. So que a ela não fez mal a medicação. Só que eu, 624  

arrisquei muito porque eu tinha pedra na vesícula e eu tive mesmo mal. Entretanto já me extraíram a 625  

vesícula e agora, não posso abusar das medicações nem nada desse género.  626  

(M) Mas no caso da sua irmã funcionou não é?  627  

628  

de tomar a medicação e aumentei. Tinha perdido 10 e aumentei 12. Eu penso que é assim, o que nos 629  

falta é mesmo motivação, se calhar.  630  
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(M) como é que, como é que sugeria uma mãe, a tal mãe que estamos aqui a imaginar, para ela ter, 631  

transmitir mais motivação, ao filho, para comer bem? Há mais algumas estratégias, já disseram 632  

algumas que são muito interessantes, muito boas, mas há mais alguma?  633  

(MA1) Neste momen  634  

(M) Só um último aspecto. Esta coisa do peso é importante para quê, em termos de saúde? 635  

(MA1) Na altura que perdi peso, sentia-me outra, sentia-me leve, não me cansava tanto. Ultimamente, 636  

é assim, já fiz 41 anos, dá-me muitas dores nas pernas, não me dava. Incha muito as mãos, estou a 637  

638  

agora vou ao médico, sempre. E agora com o aumento de peso estou a ficar com as mãos inchadas, 639  

tenho duas hérnias. Prontos, mas é complicado.  640  

 641  

(MA1) E depois também a roupa. Agente vai comprar roupa, pra já é muito mais barato, e agente 642  

encontra uma peça em qualquer lado, e fica bem. Agora temos muito mais dificuldade, é 643  

extremamente difícil, e a Liliana tem sentido isso, ela agora pode dar a opinião dela.  644  

(M) Quando pensa em termos de excesso de peso, o que é a preocupa em termos de saúde? Que 645  

tipo de coisas é que podem surgir devido ao peso? 646  

(F1) Os diabetes e o colesterol. Acho que é o mais importante.  647  

(M) Ta bem. Sentes-te bem informada em relação a quais são os alimentos saudáveis? 648  

(MA1) Não, é assim. Eu tenho ido a várias, varias, formações, alias, eu trabalho no centro de saúde, no 649  

centro de dia, do centro de saúde, é no mesmo edifício. E sempre falo alguma coisa, mesmo com as 650  

nutricionistas. Mas por exemplo, a nível dos cereais eu tenho muitas dúvidas, porque é assim, eu 651  

compreendo que quando eu vou comprar eu preciso de ler, só que agente vai tanto a correr. Eu por 652  

exemplo, tenho um problema agora com as pequeninas, elas só querem comer estrelitas. Eu sei que 653  

aquilo não é bom, mas eu pergunto tantas vezes, quais são os cereais que devo comprar. Porque ate 654  

o ideal era ler todos mas eu não  655  

(M) Mesmo para aprender quais são os melhores alimentos.   656  

(MA1) Já tentei comprar vários livros, mesmo o livro do Dr. Fernando Póvoas. Tem lá várias receitas, tem 657  

tudo. Sei lá, já percorri tudo e ma658  

659  

uma empresa de alumínios, mas temos compromissos, temos contas ao banco. E não posso andar a 660  

661  

662  

precisava de uma lista em relação aos cereais, porque agente vai procurando, procurando, 663  

procurando e uma pessoa não tem tempo.  664  

(M) Liliana, o que te ensinam na escola em relação a alimentação, por exemplo?  665  

(F1) sinceramente, não me ajuda nada. Porque é sempre a mesma coisa, nada mesmo.  666  

(M) É a mesma coisa tipo o quê? 667  

668  

fala, fala, mas não diz nada.   669  

(M) Nas aulas? 670  

(F1) sim, naquelas acções que as vezes há. Ela diz o que toda agente já sabe.  671  

(M) O que é que é isso que toda a gente já sabe?  672  
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673  

é aplicar.  674  

 (MA1) Depois eu penso que também é assim. No nosso caso, mais no caso da Liliana. Antes da Dr., 675  

desta Dra., 676  

mas depois ela já começou a impor, já começava aos berros. E isso também alarmou um bocadinho. 677  

Tanto que hoje a Liliana não queria vir aqui, porque tava com medo, que não fosse mais uma.  678  

(M) Que desatasse aqui aos berros! 679  

(MA1) E ela já está a ficar complexada. Liliana, podes tar a vontade. Liliana diz o que é que sentes. 680  

(F1) Já se sabe, ninguém gosta de ser gordo, mas pronto. 681  

682  

-la, mas também não quero complexos 683  

não é. Ainda pensei no psicólogo, mas depois também ela já fica apontada. Infelizmente isto ainda é 684  

um meio pequenino, as pessoas ainda acham que ir ao psicólogo é louco.  685  

(F1) Antes de tudo quero é me sentir bem. 686  

(MA1) Depois é assim, a minha sogra é pequenina, e pesa uns 140 a 150 kg. E depois eu tenho medo 687  

dos  688  

(M) Ok. Vou desligar isto.  689  
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Focus group 4 

 

Crianças Obesas que não convivem com os avós.  

 2 Famílias presentes (pai e filha;; mãe e filho)  

 

s realidades diferentes, não é?! Vocês estão muito condicionados com o 1  

2  

 3  

(PA1) à noite a minha mulher é q4  

Aqueço o comer que foi feito à noite. Depois a noite, se houver tempo, faz-se novamente comer para 5  

o jantar, que sobra para o almoço do dia seguinte.  6  

(M) Perfeito. Então quer dizer que comem sempre em casa? 7  

(PA1) Sim sim sim.  8  

(M) É? O almoço e o jantar! E o pequeno-almoço? Tomam juntos também?  9  

(PA1) Sim sim sim.  10  

(M) Ok. E no vosso caso? 11  

12  

aqui na escola, mas como ele não gosta muito do comer da escola, come fora e quando sai à uma 13  

então vai para casa e deixo algo pronto lá e então ele come em casa.  14  

(M) Que é que é isso de comer fora, é num restaurante? 15  

(MA2) É, pode ir ao take away, às vezes come h16  

comer na escola.    17  

(M) Ok. Já agora porque é que não gostas do comer da escola? 18  

(Fi2) Por causa do sabor.  19  

 20  

(PA1) Ela quando tem aquele horário, também almoço aqui. Não almoça em casa.  21  

(Fi1) Quando tenho o dia todo.   22  

23  

lá, ou como é que funciona?  24  

(Fi1) Só os lanches (25  

20 ás vezes lanchamos.  26  

27  

pequeno-almoço típico para vocês? 28  

(MA2) Para mim, um café com leite e um papo-seco. Ou às vezes quando estou com muito calor, e 29  

não me apetece café, uma chávena de só de leite. Há pessoas que comem fruta, mas eu não, não 30  

gosto de manhã.  31  

(M) O papo-seco é o quê?  32  

 33  

(M) Sim, mas com quê? Com quê? 34  

 35  

(M) Papo-  36  

(MA2) É mais com queijo, pois com manteiga não gosto muito, mais prefiro o fiambre. 37  
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 (PA1) Nós é mais com manteiga.  38  

(M) Pão com manteiga?  39  

(PA1)É 40  

(M) E? 41  

(Fi2) Eu depende, às vezes como pão com fiambre e queijo e às vezes cereais com leite.  42  

 (MA2) Ele gosta mais de cereais com leite. Gosta mais de cereais com leite.  43  

(M) ok. Estamos a falar de cereais de que tipo?  44  

ualquer coisa. Mas ele gosta muito com chocolate.  45  

46  

 47  

(Fi2) Ou se não é aqui no bar.  48  

(M) No bar o que é que comes?  49  

(Fi2) Uma sandes.  50  

(MA2) Quando come no bar é só um pedaço de pão, por isso às vezes prefiro que ele coma fora. Ao 51  

 52  

(M) No seu caso como é que faz?  53  

de ser sopa, pode ser 54  

 55  

 56  

(MA2) sim, acaba por ser normal.  57  

(M) ok. Tá bem. Eles são mais idosos? Como é que? 58  

(MA2) Não, não são da minha idade. São um casal jovem, com dois filhos mais ou menos da idade do 59  

meu filho e uma mais pequenita. 60  

 61  

(MA2) Eu, eu, sou eu.  62  

(M) E nós o almoço como é que é? 63  

(PA1) É aquilo que for feito à noite. Pode ser sopa, pode ser segundo. Pode ser só segundo, depende 64  

te.  65  

 66  

(PA1) Para todos os gostos. Não há nenhuma coisa específica, pode ser carne, pode ser peixe, pode 67  

 68  

(Fi1) Bacalhau com uma coisa que eu não gosto.  69  

(PA1  70  

 71  

(PA1) É boa boca, porque a cozinheira é boa.   72  

(M) Quem cozinha lá em casa é a sua mulher?  73  

(PA1) É   74  

(M) E já sabes cozinhar?  75  

(Fi1) Não. 76  

(M) Não! Ok. E tu sabes cozinhar algumas coisas?  77  

(Fi2) Algumas coisas. 78  
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79  

80  

chego cansad81  

para ele, uma coisa rápida, ou faço, massa ou arroz branco ou omelete, ou arroz de tomate. Essas 82  

coisinhas. Coisinhas simples e ele gosta. Ele também já faz alguma coisa.  83  

(M) Ok. Tem que ir aprendendo, não é?  84  

(MA2) Sim, tem que ir aprendendo.  85  

 86  

(MA2) Eu sou Espanhola, mas vivi muitos anos na Venezuela.  87  

(M) O que deve significar que tem também que tem um tipo de pratos muito típicos? 88  

(MA2) É muito diferente o que eu costumava fazer do que eu estou a fazer agora. Porque nunca na 89  

90  

que fazia.  91  

(M) E em casa, na sua casa como é que cozinha tipicamente? 92  

(MA2) Não, as vezes faço, de cá, às vezes misturo, com uma coisa de lá, depende.  93  

(M) Ta bem. Ta bem. 94  

(PA1) Nos também temos outro contexto, nós também viemos do Continente, não estamos habituados 95  

 miúdos já se habituaram desde pequeninos. O pequenino já nasceu aqui por isso, 96  

cozinha-97  

não come.  98  

(M) Isso é muito interessante, uma vez que os miúdos já se habituaram.  99  

(PA1) Já.  100  

(M) Como é que eles se habituam. Habituam-  101  

(PA1) Na escola. 102  

(M) Na escola.  103  

 104  

105  

em casa?  106  

(MA1) Não, eu não vivo com ela já. Mas quando morava com ela, ela fazia o comer em casa. Ela 107  

fazia o comer. Quando era alguma coisa típica, venezuelana ou espanhola, eu fazia. Mas 108  

normalmente ela me ensinou muitas coisas de comer daqui.  109  

(M) E depois de viver com ela a que? 110  

(MA2) Talvez há 2 ou 3 anos.  111  

 112  

 113  

(M) Gostavas da comida da tua avó? 114  

(Fi2) Gostava.  115  

(M) Tá bem. Embora tu aqui tens uma diferença, começaste com os cozinhados da tua mãe, e depois 116  

tiveste os cozinhados da tua avó, agora  117  

 118  

 119  

(MA2) Materna.  120  
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121  

vamos pensar um pouco sobre essa coisa de educar, não é? Vocês foram educados, não é?  E agora 122  

têm que fazer um exercício de educação também. E apanham com a educação dos vossos avós e 123  

Quais são, as vossas 124  

prioridades, ou o que é que tentam fazer em termos da alimentação no dia-a-dia, ou o que é que 125  

tentam controlar, ou se tentam controlar, como é que fazem?  126  

(MA2) Eu é assim! Por exemplo, do meu ponto eu tento não fazer comidas salgadas, já quando 127  

almoçamos num lugar com comidas salgadas, já não me agrada. Já a minha mãe tem isso, a minha 128  

129  

 130  

131  

132  

alimentação?  133  

(MA2) Muita coisa. 134  

135  

136  

alface, raramente ele come. E pouco, porque eu também não estou muito habituada a isso, e o pai 137  

tão pouco.  138  

(M) Não tem o hábito de fazer, e depois ele não come! 139  

(MA2) Já no trabalho sim, porque como eu que faço. E tenho que comer o que há lá então eu como. 140  

 141  

(M) É ele que o está a educar a si.  142  

(MA2) Então ele prefere, um bife com arroz, ou bife com semilha, ou com massa, ou massa com atum. 143  

ro problema é que eu faço comer só para ele, o meu marido não 144  

come em casa, eu não como em casa, eu vou fazer um prato de comida só para ele?! Está 145  

percebendo. Então ele arremedeia-se  146  

(M) e na sua perspectiva? 147  

(PA1) Bom, eu fui educado. Eu também eduquei a minha mãe. Eu eduquei a minha mãe então estou 148  

 149  

(M) Comia o que queria? 150  

-me a comida à frente, eu 151  

fazia uma birra e ela pronto, fazia-me aquilo que eu gostava de comer. E so depois de casado é que 152  

153  

então está mais habituada a estas coisas do campo, e tinha as couves e as alfaces, tudo o que o 154  

campo dava, e portanto, já estava habituada a outro tipo de alimentação. E isso foi bom. A pouco e 155  

pouco eu tenho mudado. Reconheço que não mudei muito, mas também é assim, 30 anos de 156  

ra tentar transmitir aos mais 157  

158  

fazemos mais nada para ele comer. Que era o que me deviam ter feito a mim, e não fizeram e temos 159  

que o habituar agora. Esta c160  

161  
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ouber 162  

 163  

(M) Ia dizer alguma coisa?! 164  

165  

miúdos comem sopa. Eles não go166  

Se for carne é carne, se for batata frita é batata frita, mas se for sopa vai ser sopa. Eu não tive a força 167  

de fazer isso com o meu filho. Eu podia fazer uma sopa para mim e para o meu marido, e fazia um bife 168  

com batata para ele.  169  

(PA1) Era o que a minha mãe me fazia.  170  

171  

estragando os nossos filhos. Eu reconheço isso. Nós estamos estragando os nossos filhos.  172  

(M) Sentem que houve essa diferença nas gerações? 173  

174  

em que eu nasci, já na década de 60, já não tinham os problemas que eles tiveram na altura da 175  

segunda guerra e já havia mais alguma fartura, porque já não tinham que ir buscar o comerzinho, e 176  

com as senhas de racionamento, e com histórias que uma pessoa vai ouvindo. E já não precisavam de 177  

fazer isso para eles já havia fartura. Embora houvesse dificuldades, para eles já havia fartura, e então 178  

179  

180  

passaram o que tinham passado 181  

ter outra vida que eles não tiveram, e sabendo que de facto que eles fizeram mal comigo, tento 182  

, já 183  

 184  

(MA2) A única coisa que é para resolver isto, é não comprar. É não comprar! Porque se compro tal 185  

coisa, e quando chego e pensa que há, já não há. E diz ele186  

em casa, muitas coisas têm sido eliminadas, é para não comprar.  187  

(PA1) Também temos optado por essa táctica, porque é a única hipótese, não vamos trancar a 188  

pequena no quarto.  189  

s visitas, e as vezes também me apetece a mim. Agente 190  

pensa nisso.  191  

 192  

(PA1) Porque é assim, por exemplo, antigamente as mães não trabalhavam, as mães estavam em 193  

casa, podiam controlar o que escolhiam. Agora não, agora trabalham os dois 194  

dois, quem é que está em casa com os pequenos?  195  

(M) Portanto, da vossa perspectiva, o grande problema, acaba por ser mais do controlo quando não 196  

estão presentes? 197  

(PA1) Óbvio. 198  

199  

 200  

(M) Portanto, há um certo sentimento de culpa.  201  

-de-semana, o comer é diferente, mais relaxado, mais isto 202  

 203  
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204  

mesmos gostos que a tua mãe em termos de comida, como é que isso funciona?  205  

(Fi2) eu e a minha mãe temos gostos parecidos, mas o meu pai 206  

o que lhe pusermos a mesa, mesmo que não goste, ele come.  207  

(M) Ok. Tu és mais esquisito?  208  

(Fi2) Sou.  209  

210  

coisas, ele nunca diz que não gosta, ele prova, pode deixar de lado, mas não diz que não gosta. Ele 211  

experimenta. 212  

(M) Como é que foi a educação dele? Já agora.  213  

214  

possibilidades, comiam o que tinha no campo. E eu era diferente, eles tinham 4 filhos eu era filha 215  

216  

se importa.  217  

(M) E no teu caso, Mónica, como é que são os teus gostos, mais parecido com quem? Com o teu pai, 218  

com a tua mãe. 219  

 220  

(PA1) Esta é boa boca, ela come tudo.   221  

(M) Vamos supor que tinhas aqui um banquete, para onde é que ias? Para que tipo de coisas é que 222  

ias?  223  

(Fi1) Ia mais para as verduras. Já estou farta das outras coisas.  224  

 225  

(M) o que é que prefere? 226  

(PA1) É evidente que prefiro outras coisas que prefiro, quando era pequeno, coisas que ficam na nossa 227  

Por isso é que tenho cuidado com aquilo que 228  

como, para não aumentar muito o peso. Agora com esta idade já tenho esse cuidado. Agora por 229  

exemplo, a minha esposa, foi criada no campo, ela tem uma boa boca, como se costuma dizer e 230  

come de tudo, agora eu que f231  

-me isso em 232  

 233  

(M) Então quer dizer que de alguma maneira pe234  

aprendemos no princípio determina a maneira como comemos.  235  

(PA1) eu penso que sim, eu penso que sim. Nos podemos emendarmo-nos, podemos evoluir, mas 236  

nunca para a uma noção completa. No meu caso não. E o facto de ter, não sei se tem haver com o 237  

feitio dos pais, se tem haver com o sitio onde as pessoas são criadas. A minha mulher foi habituada no 238  

campo, come tudo. Não sei se a minha mãe poderia ter acesso a comprar essas coisas, não sei, não 239  

faço ideia, se era mais barato, se era mais caro. Não sei o que é que era mais barato para ela, se 240  

facilitava para ela dar-nos esse tipo de alimentação.    241  

(M) Acho que temos aqui 2 coisas aqui na balança, não é? Por um lado há as questões mais 242  

económicas, que é o acesso à comida, etc., por outro lado também há os hábitos da educação, ou 243  

seja, a maneira como os vossos avós, portanto os vossos pais, vos habituaram a educaram com a 244  

comida. Quando vocês estão a falar sobre coisas que eles passaram, por exemplo dificuldades ou 245  
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não, e processos sociais de controlo ou não controlo. As coisas estão ligadas. Parece que no vosso 246  

discurso, é quase como se quem tem mais controlo acaba por ser também aqueles que também 247  

tiveram mais dificuldades, ou ao contrario. Ou o contrário? 248  

(PA1) Não, eu penso que isso é complicado de estudar. No caso da minha mãe, como disse à pouco, 249  

como eles tinham passado dificuldades, ela pensou, já conversámos sobre isso, ela pensou que estava 250  

im ao cabo também 251  

252  

aquelas coisinhas que gosta. Por isso é que ela agora tem dificuldades em controlar o peso. Não é? 253  

Não tem filhos para cuidar. E como eles não tiveram facilidades como os jovens, quando ela chegou 254  

aquela altura tinham os filhos e foram facilitados. É um bocado complicado de avaliar, porque poderá 255  

tem haver só com o feitio dela especial, neste caso. Porque é assim, se ela passou dificuldades, 256  

de257  

vou facilitar e dar aquilo que eu sempre quis ter.  258  

 259  

(M) E no caso do seu marido?  260  

(MA2) No caso do meu marido não sei lá muito bem. É o que lhe disse ele tinha coisas da terra, era 261  

262  

erra, era mais rápido a sopa.  263  

 264  

(M) Temos estado aqui a falar sobre tipo de alimentos, não é? Eu gostava de falar sobre quantidades, 265  

 isso, como é que também tentam transmitir isso para os vossos filhos em 266  

termos de quantidades?  267  

(MA2) Ah quantidades.  268  

269  

preciso comer, o que se couber no pires, num 270  

271  

 272  

(M) Mas, as vezes imagino que a Mónica, quer repetir, ou quer se servir um pouco mais, como é que 273  

 274  

(PA1) Depende, ai sinceramente, depende se estamos com alguma disposição no fim do dia para 275  

controlar, controlamos. Outros dias já chegamos de tal maneira cansados, que se te apetece hoje 276  

277  

como nós estamos psicologicamente.  278  

(M) Ok.  279  

280  

quantidade por pessoa. Às vezes verdura, não passa a medida. Onde trabalho não passa a medida. 281  

282  

im, uma peça 283  

 284  

285  

é que era, como é que funcionava? 286  
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(MA2) Quando eram ma287  

os seus próprios gostos, e não querem não comem. Antes se eu punha ele comiam.  288  

289  

passar dos anos, só a alguns anos para esta parte, é que nos começamos a preocupar e a pensar no 290  

peso.  291  

(M) Ok. Pronto. Vamos imaginar que temos aqui uma pequena hipótese, que é imaginem que, há um 292  

casal que tem um filho, um recém filho, acabadinho de nascer, 293  

davam a este casal, que tipos de cuidados é que são necessários, como é que vocês devem educar 294  

o vosso pequenote, o vosso filho. Quais eram as vossas sugestões? 295  

 (PA1) Isso é complicado. Isso é complicado pelo seguinte, eu tenho agora um pequeno de 4 anos. E 296  

297  

doente, é um problema. Porque perde peso, é normal quando estamos doentes, e depois ele fica pele 298  

e osso. E então já tive que fazer alguns tratamentos e uma pessoa sente-se com aquele problema. Se 299  

300  

alimentação assado, é complicado porque surge um problema destes. Se pudesse fazer alguma 301  

302  

vejo-o deitado na cama, e vejo-  303  

(M) Deixem-me complicar mais. Imaginem que é uma criança, que faz muitas birras e tal que não quer 304  

comer isto, não quer comer aquilo, etc. como é que vocês intervêm? Como é que vocês? 305  

 (PA1) Birras, por exemplo, come mal, diz não quer comer. Temos de explicamos, qualquer coisa que 306  

frita.  Então fica de parte para quando tiver mais fome, vá 307  

 308  

309  

comer, não comes. Mas depois tem que comer. Ou então não fazer outra coisa, com o mesmo prato, 310  

311  

um pouco isto aqui, porque as crianças, se fizerem birras, birras, birras, nunca comem nada. Quando 312  

era pequenino o meu comia muito bem, mas há crianças, que não comem, não comem. No sitio 313  

onde eu trabalho, eles comem, muito bem, mas eles estão sempre, já comeste, tens fome, que queres 314  

-se de comer. 315  

(M) Nesses casos há que reavivar a memória.  316  

(MA2) Sim porque, eles estão sempre, já comeste, e já lanchaste.  317  

318  

ensam, o que é que 319  

diziam? 320  

(Fi2) Eu dizia para não educarem o filho deles, como me educaram a mim.  321  

 322  

(Fi2) Por exemplo, como a minha mãe disse que quando fazem comer para eles fazem diferente para 323  

mim. Não es  324  

(M) portanto, a ideia é, se comerem em conjunto e o mesmo prato, é isso? Ok. Mais, mais coisas? 325  

(Fi2) Por exemplo, fazer como aquele senhor também faz com o filho mais pequeno. Se não lhe 326  

apetece comer, deixar para mais tarde, para ele comer o que fizeram para o almoço.  327  
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328  

quantidades? 329  

(Fi1) Isso já é mais complicado, porque cada família, tem a quantidade de comida que lhe apetecida, 330  

eu estou habituado à quantidade de comida que a minha mãe me dá. Que é um prato para cada 331  

um, e se me apetecer comer mais, comemos uma fruta ou assim. E acho que poderia ensinar a eles.   332  

(M) ok. Ok. Ficar com o prato e com uma peça de fru333  

recomendações? 334  

 335  

(M) Tu como técnica o que é que dirias? 336  

(Fi2) Se o filho fosse muito birrento, fazia a mesma coisa que o meu pai diz. Porque o meu irmão é muito 337  

 338  

(PA1) Mas se fosse como tu que nunca foste birrenta. Comes de tudo.  339  

(M) Ok. Então quando não é birrento come de tudo. Como é que se controla as quantidades? Qual é 340  

o teu conselho.  341  

(Fi1) É um pouco de tudo.  342  

(M) Um pouco de tudo. Diversificar é isso? 343  

(Fi1) Sim. Um prato normal. Não é um prato grande, é um daqueles pequeninos de sobremesa.  344  

(MA2) Não é para comer a sopa numa panela. Já tenho visto. É melhor comer a sopa, porque o 345  

pratinho não dá.  346  

formação que 347  

temos hoje em dia, o que é que vos preocupa mais em relação à comida. Que tipos de problemas 348  

podem ser mais complicados? 349  

(PA1) Quando saímos. Estamos sempre em MacDonalds e esses sítios todos e a comer aquelas 350  

porcarias todas. Tivemos que para  351  

352  

preocupação. 353  

(PA1) O colesterol, para mim, o facto de engordar, o facto de poder ter. Para mim, é isso. Para ela, 354  

 neste momento ainda não estou a me preocupar com isso. Estou-355  

batatas fritas que comem, e aquelas coisas, e uma pessoa ao fim ao cabo habitua-se a isso. É tudo 356  

saboroso, só que só faz mal e uma pessoa ter que se habituar a tentar comer as verduras, diversificar 357  

um bocadinho, tentar comer uma peça de fruta ou duas. Temos que tentar pelo menos fazer estas 358  

coisas, porque se nos continuarmos com o tipo de alimentação que nos foram habituando nos últimos 359  

anos, não vamos muito longe. Cada vez estamos pior em termos de alimentação.  360  

 (M) Há mais preocupações em termos de saúde. Também daquilo que vocês o que aprendem la na 361  

escola, de vez em quando?!  362  

 363  

(PA1) Vocês é que não aprendem. 364  

365  

formações para o ano inteiro, não é quase nada.  366  

(PA1) A escola ensina, eles é que não aprendem. Eu lembro-me dos dela. 367  

(M) Ok, sem ser da escola. Quais são as grandes preocupações? 368  
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(MA2) Por exemplo, os alimentos. O que é que o teu pai lhe diz para não comer certas coisas, é por 369  

 370  

(Fi2) Engordar 371  

372  

Depois por causa de que, a minha avo paterna tem diabetes, minha mãe e meu pai são saudáveis. 373  

374  

eu acho que na Madeira ainda se come bastante bem, é bastante variado. Pelo menos onde eu 375  

trabalho, come-se bem, porque aqui há peixe, há carne, há verdura. O problema é a falta de tempo, 376  

e vamos comer rápido, e fazemos um hambúrguer ou vamos a pizza, ou vamos comer fora. Porque em 377  

casa agente consegue fazer bons comeres, com bastantes verduras e frutas.  378  

(PA1) Com o ritmo do trabalho, a pessoa chega a casa, se for a mulher que tem mais jeito para a 379  

cozinha e ta cansada, chega ali, não lhe apetece fazer isto, aqui temos comida com muita facilidade, 380  

então pede-se uma pizza, vai uns hambúrgueres. E aqui em Santana, não é preciso ir para o Funchal.  381  

382  

sopa, então o que fazemos: uma tosta, ou um pão com fiambre e queijo, um copo de sumo e está 383  

despachado, tá a perceber? Mas depois a vida já tá tarde. 384  

(M) Também imagino que eles também peçam pizzas, e estão habituados a pedir. Como é que isso 385  

funciona lá em casa? 386  

(PA1) Pedir, pedir, penso que a mim não. Comigo não funciona isso. Pizzas já não temos lá m casa já 387  

há bastante tempo. Hambúrgueres são aqueles que nos compramos e cozinhamos em casa. Agora, 388  

389  

o pior será o que se come fora das refeições principais. Acho que ai estamos de acordo. No meu caso, 390  

e penso que na maior parte dos casos, não é o que se come às refeições, penso que é o que se come 391  

fora. As vezes ate se come mal as refeições para deixar um bocadinho o estômago livre.  392  

393  

O café de máquina sabemos que é mau. Sempre no intervalo do trabalho. Em casa faço um café de 394  

mistura, que não faz tão mal. E outra coisa seria a bebida. Em casa, graças a deus não temos 395  

problema, o meu marido não bebe eu não bebo, portanto. O mau hábito que há passa pela bebida 396  

 397  

ontrolar, não é? Como é que se controla, o auto-398  

 399  

(PA1) Para isso temos que ser nós a controlar a nós próprios, sejamos grandes ou sejamos pequenos.  400  

 401  

(PA1) sim, mas aí têm que ser eles a controlar, porque nós estão sozinhos, ou com os colegas. O outro 402  

 403  

404  

comida não é?! Como é que é este tema surge predominantemente lá em casa? Fala-se de comida.  405  

(MA2) Continuamente. Continuamente. Porque o meu marido é uma pessoa assim, sem menor 406  

sacrifício. Eu não, eu sou mais ansiosa, e o meu filho tem o mesmo problema de ansiedade. O nosso 407  

 408  

-me um pedacinho.  409  

(Fi2) Eu consigo controlar quando estou a frente do computador.  410  
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411  

412  

413  

decidir dar de comer, e ele estava com uma quebra de açúcar.  414  

 (M) E no vosso caso, também falam muito de comida?! 415  

(PA1) Falo. Falo. Principalmente a minha esposa, teve um problema para resolver, já a coisa está mais 416  

417  

muita ansiedade po418  

vem cá o avô materno, portanto, vem cá visitar-  419  

(M) Que é que acontece?  420  

(Fi1) Come devagar, fica aí quieta, não faças isso, 421  

 422  

423  

se fala?! 424  

(PA1) Tem que se falar, tentar explicar não é? Os pais têm isto assim, não que425  

dar o exemplo. Tentar fazer uma alimentação variada e tentar explicar que quando ela está sozinha, 426  

427  

mais tarde, vai ter problemas que nos estamos a ter. E nós estamos a tentar que ela não os tenha, mas 428  

429  

e falarmos sempre 430  

tem o efeito contrário.  431  

(MA1) Eu acho que falar às vezes também é bom. Eles não aprendem sozinhos, e não vai a professora 432  

dizer uma coisa uma vez e eles memorizar. Eles para aprenderem a tabuada têm que praticar muitas 433  

vezes, então é igu434  

 435  

(M) Ou seja, a repetição permite que se aprenda, até mesmo os gostos, aprendem-se é isso, não é?! 436  

Interess437  

 438  

(PA1) Isto é complicado, porque há varias vertentes. Há a vertente social, rural, a vertente das pessoas 439  

mais afastadas, as mais pobres. Há tanto, tanto, tanto ponto de vista. E a passagem de geração para 440  

geração. 441  

442  

o que é que potencia mais passar a obesidade de umas gerações para as outras?!  443  

(PA1) A parte genética, para já. A parte genética penso que não é de deixar de parte. Começou 444  

445  

comem, comem, comem e tão magrinhas. Portanto há pessoas que comem e até se costuma dizer: 446  

447  

-se. Mas agora a 448  

balança parece que brinca comigo. E depois uma pes449  

época desportiva para começar a praticar o desporto, que costumo praticar. É complicado porque 450  

chega-se a uma altura que parece que o ar engorda. A pessoa depois há outro ponto de vista, que 451  

há quem diga que é a p452  
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453  

aquilo, isto é bom, isto é apetitoso e não sei quê, é gostoso!? Quando vai ao supermercado, vê 454  

 455  

(M) Essa publicidade também condiciona um pouco o trabalho dos pais é isso?!  456  

(PA1) Claro, claro, em tudo. Chega ali, aquela mochila é que é bonita, o Pai tenta convence-lo que 457  

uma m458  

 459  

(M) Mas há mais aspectos que vocês acham que explica, ou que de alguma maneira interfere na 460  

passagem de peso de uma geração para a outra, falou-se da genética? 461  

462  

463  

filhos, ajuda a que não haja um controlo por parte dos mais pequenos. Porque é assim, nós quando 464  

465  

s somos muito lentos a aprender, 466  

então precisamos de ser ajudados nessa área, os pequenos vêm-se em casa sozinhos, é normal, que 467  

468  

explicar como é que as coisas funcionam. Essa parte  também é bastante importante.  469  

470  

os que temos e os que não temos. Temos os hábitos maus, do que comemos de maneira errada, e o os 471  

que não temos, porque não fazemos exercício. Porque hoje em dia as crianças passam mais tempo 472  

473  

vê-lo em frente do computador, se não tiver no computador vai para a playstation, senão vai para a 474  

475  

476  

Se tiver a garrafa de sumo, vamos para a garrafa de sumo. Por isso que digo os hábitos que temos e os 477  

que não temos. E depois claro o exercício físico também. Muitas vezes estamos comendo, mesmo ao 478  

fim de semana, e o meu marido diz-479  

480  

 481  

(Pa1) Conversar.  482  

(MA2) Eu acho que é um bocado de tudo. Como estava a falar, os nossos hábitos, a genética, e o 483  

nosso ritmo de vida também, trabalhamos, aqui e acolá e vai para a escola, e depois vem para aqui e 484  

depois para ali. E assim se passa uma semana, sem darmos conta. 485  

Aquilo que 486  

487  

488  

casa desaparecia.  489  

(MA2) Por exemplo, sumos com gás, de certa marca. Eu não posso ver uma coca-cola em casa fria, 490  

 491  

(PA1) Aqui está a necessidade que nós temos do açúcar.  492  

 493  

(PA1) A pessoa so de olhar, tem que fazer um sacrifício para não pedir.  494  
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 495  

(M) Senão não permanece inteiro. Ok. Muito obrigada.   496  
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Focus group 5 

 

Criança Normoponderal que convive com os avós.  

1 Família presente (avó, mãe e filha) 

D. Odete e Liliana (14).  

 

-nos a comer sopa, parece 1  

que as outras pessoas que vêm, depois continuam a comer sopa. Parece que há aqui uma passagem 2  

 3  

 4  

(M) Diga-5  

cionou 6  

 7  

8  

Eu criava os meus filhos, 2 anos, no peito. E eles queixavam- a, para 9  

-  10  

(M) Portanto, era boa boca de comida?  11  

 12  

umei-13  

-lhe lá uma bolachinha, e tirava o leite, ela acordava e bebia. Bebia, comia a 14  

15  

Era leitinho de vaca, mas depois eles acostumam.   16  

(M) Havia menos coisas não é? Havia menos variedade de coisas. Mas qual é a parte com é difícil 17  

 18  

(MA1) É porque é assim, antes agente bem, comia-se de tudo. Quando tava lá, e hoje em dia não. 19  

Não comemos o que faz bem, e quase sempre: ai não gosto disto! Ai não quero! E isto e aquilo. Talvez 20  

por isso.  21  

22  

a comer!   23  

(M) No seu caso, como é que lida quando, quando, eles não querem determinado alimento, como é 24  

que faz?   25  

(MA1) Eu as vezes, obrigo eles a comer, porque eu vejo se eu estou-lhe a dar é que faz bem. Não lhe 26  

não gostam, mas comem. E depois as vezes, depois de 27  

-se, porque ela gostava muito de 28  

29  

tava-30  

pai metia na boca, e ela deitava fora. Ela agora gosta. Talvez se não tivesse insistido ela hoje em dia 31  

ainda não comia alface.  32  

(F) E as vezes eu como na salada e fica bom.  33  

(A) E eu também gosto.   34  

(M) E agora gostas de salada? 35  

 36  
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(M) Parece que funciona não é? Como é que vais fazer quando tiveres filhos, vais usar o mesmo 37  

 38  

(F) Ah eu não sei! Não pensei. 39  

(M) Ainda não pensou nisso.  40  

(MA) Ainda é nova. 41  

(M) Ok. Não, mas aparentemente resultou não é. Então, mas o contrario, ela de qualquer modo, não 42  

era uma criança muito difícil com a comida? 43  

(MA) Não, mas pronto. Havia coisas que ela via os outros comer, as vezes também queria. E então as 44  

vezes ela dizia que não gostava e isso tudo, portanto insistia-se. Quando eu vejo que é uma coisa que 45  

não lhe faça mal. Tipo os chocolates, aí já não insistia.  46  

(M) Então agora vamos à questão dos chocolates. Imagino que também havia daquelas birras, de 47  

quero chocolate, não quero sair da loja do chocolate, aquelas coisas assim não é? Como é que isso 48  

a, para a convencer a não comer tanto 49  

chocolate e essas coisas? 50  

(MA) Ela não pedia muitos chocolates. Hoje mais depressa. Mas ela até não é muito  de açúcares, e 51  

de fazer birras para chocolates.  52  

(M) E em relação ao pequeno como é que tem feito? 53  

(MA) As vezes. Agente vai no supermercado, ele quer é chocolates, chocolates. Então aí eu digo, não! 54  

Leva outra coisa, mas não chocolates, chocolate faz mal aos dentes.  55  

 56  

 (M) Mas como é que ele reage. O mais pequenino, como é que ele reage? 57  

(MA) Ah ele não é assim tão pequenino que ele já tem 12 anos. Olha, ele as vezes fica chateado mas 58  

é na hora, depois passa.  59  

oas tem falado muito, mais é que os 60  

jovens que estão na escola também, não é? Têm dito que quando acaba a escola chegam a casa 61  

muito esfomeado. E agarram tudo o que têm para comer. Como é que é lá em casa?  62  

(F) Também. Mas de férias, eu como mais do que quando tou na escola. Na escola, não me dá muito 63  

para comer, nem as vezes tenho tempo. Porque no bar, aquilo enche bastante. Nos intervalos aquilo é 64  

uma fila enorme e as vezes nem todos conseguem. E as vezes os intervalos são de vinte e as vezes são 65  

só dez. Nem todos conseguem comer, e ainda por cima agora tem duas filhas e mesmo assim nem 66  

todos conseguem. E também aqui na escola não da muito para comer. Agente quer é estar uns com 67  

os outros. Não é para comer.  68  

 (M) Ok, então ficam com mais fome?  69  

(F) Não e também agente tem aulas, e abre mais o apetite.  70  

(M) As aulas abrem o apetite? 71  

(F) Algumas.  72  

 (M) E depois como é que é lá em casa, chega a casa e como é que funciona?  73  

(F) Saio da escola, chego a casa, como, às vezes vou estudar, e às vezes fico a ver televisão.  74  

 (M) Mas o que é que come, quando chega a casa?  75  

(F) Ah depende, da fome. Se eu abro o frigorifico e tem alguma coisa que eu quero, como. 76  

 77  

a que horas? 78  
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(MA) O jantar, 8 a 9 horas.  79  

 80  

(MA) Não é mesmo na hora.  81  

(M) Na hora, ta bem. Então quando ela chega ainda não há jantar?  82  

 83  

tam84  

85  

estão assim tão fraquinhos. E quando estão em casa, já são grandes, e estão sempre a ir buscar para 86  

comer.   87  

(F) Estou sempre comendo.  88  

 89  

alimentação? O que é importante, na alimentação para vocês?  90  

 (MA) Ter uma boa alimentação, uma boa alimentação saudável. Não exagerar muitas gorduras, 91  

-  92  

(M) Vocês o que é que comem de batata frita, lá em casa? 93  

94  

A batata frita é raro.  95  

(F) A minha mãe não come.   96  

(M) Não come ela?  97  

 (MA) Quando eu como batata frita, arde-  98  

(M) Mas tu gostas? 99  

(F) Gosto.  100  

 101  

(F) Mais depressa peça-se arroz. O arroz da minha mãe, não gosto do arroz da escola.  102  

 (M) Qual é a diferença? 103  

(F) O arroz da escola é seco, o da minha mãe não.  104  

(M) Ta bem, ta bem. Então tens o hábito do arroz. Então o que é que para vocês é uma alimentação 105  

importante? Já falaram das verduras, dos fritos também não é?  106  

(F) Comer mais salada.  107  

108  

salada, ou comem salada e não pensam muito? 109  

(MA) Depende, os vegetais, agente também pensa que faz bem.  110  

-vos não vos preocupa, 111  

como é que é?  112  

(A) Ai eu nem sequer sei.  113  

(MA) A minha mãe tem só um quilo a mais do que eu e está preocupada.  114  

(A) E o colesterol 115  

estava a 10 por 18. Não sei.  116  

(M) Então e a tensão tem alguma coisa a ver com o peso? A tensão e o colesterol?  117  

(A) Olha, eu não sei! 118  

(M) O que é que vocês acham, qual é o problema do peso? O que é vos preocupa a questão do 119  

peso?  120  
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 121  

 122  

(F) Que como agente está na escola, agente tem que pensar é mais que vem épocas de exames, 123  

testes. E agente está mais para se preocupar com isso do que propriamente para se alimentar. Há 124  

bastantes alunos aqui na escola que preocupam-se mais em estar sempre estudando, e comer é só 125  

depois.  126  

(M) Portanto, o stress tira a fome é isso?  127  

(F) Depende há pessoas que o stress dá para comer.  128  

(MA) Eu também quando estou nervosa, não me dá muito para comer. 129  

(M) Quando está mais ansiosa, mais desanimada como é que funciona? 130  

(MA) Depende há refeições que dá para comer e há outras que não.  131  

 132  

(A) Antigamente não me dava para comer, agora dá-me para comer.  133  

(M) No caso da Laura, fica sem comer? Quando está mais stressada?  134  

135  

não tem uma hora determinada para comer, então eu como.   136  

(M) ok. Ok. Pareceu-137  

 138  

(A) Os nervos também têm culpa, porque às vezes também já me deu um mal de nervos! 139  

(M) Mas isso tem a ver com a comida?  140  

(A) Não sei, foi nervos que eu apanhei ou qualquer coisa. E 141  

 142  

(M) Ok. Tá bem. Agora vamos fazer aqui um pequeno jogo, imaginem que vocês queriam dar um 143  

concelho a uma pessoa qualquer que não conhecessem, mas que vos pedia um conselho em 144  

relação a um filho que acabou de nascer, em relação à alimentação? No fundo, o que é que é 145  

importante que uma mãe faça em relação aos alimentos, para o filho? O que é que vocês davam 146  

como conselhos?  147  

-los aos horários de comer, sei lá.  148  

(M) Essa é interessante, as horas de comer?  149  

(MA) Habituar aquela hora de comer, para eles não tarem sempre a comer. Porque o que faz eles 150  

ficarem sem fome à refeição é eles estarem sempre a comer.  151  

é que acham 152  

que essa mãe tem que fazer?  153  

(A) É aviar no comer.  154  

(MA) Reduzir.  155  

 156  

(MA) Claro que falava sobre o assunto, até ele perceber porquê, também temos que explicar. Porque 157  

 158  

(M) Portanto, mudar um pouco, é isso? Em vez de comer tantas, tanto de algumas coisas, comer mais 159  

de outras?  160  

(F) Exacto. Ter partes que comam coisas mais saudáveis. Pode ser as mesmas coisas que façam mal, 161  

mas pode continuar a comer umas coisas mais saudáveis do que outras.  162  
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(M) Ok. Mais conselhos?  163  

(F) Pode também, parar de comer de um dia para o outro, também podia fazer mal.  164  

(M) ok. Portanto, o truque seria manter as mesmas quantidades mas mudar os alimentos, é isso?  165  

166  

eja por isso que há 167  

distúrbios alimentares, quando estão em casa comem o que querem há hora que querem. E quando 168  

chegam a altura da escola, não podem comer o que querem e quando querem. 169  

(M) Bem, todos vocês conhecem pessoas que têm muito peso a mais. O que é que vocês acham, o 170  

que é que provoca isso?  171  

(A) Provoca colesterol.  172  

(MA) Depende do que eles comem e sei lá. Depois também há pessoas que quando estão a ver 173  

televisão comem, comem e não andam, não fazem exercício. Sei lá.  174  

(M) Há colegas com muito peso?  175  

176  

quando gozavam dela, não é que devam gozar, mas gozavam porque tinham motivos, porque ela 177  

-chupas, era gomas, só que ela agora, ela tenta já 178  

não fazer tanto isso. E ela agora também, agente nota o esforço, ela continua, gorda, mas já não se 179  

nota assim tanto. Nota-180  

vezes, os nossos amigos e com apoio agente consegue ultrapassar mais isso, mas se formos gozados e 181  

 182  

183  

uma mãe que critica muito ou uma mãe que tenta mais negociar, o que é que acham que é melhor? 184  

(MA) Sei lá. Falar sempre, não que negociar seja uma boa ideia. Não sei.  185  

(M) Mas é uma parte que acha que tem que ter mais do que isso?  186  

 (MA) Eu acho que sim, sei  187  

(F) Também se está sempre a criticar, também às vezes irrita.  188  

 (M) Irrita. Irrita dá stress, e o stress abre mais o apetite ainda?  189  

(F) Não, é que por exemplo, agente deve ter consciência que nem sempre se esta num bom caminho 190  

nas refeições. Mas também estar sempre ouvido que não se deve comer isto ou que tásse gordos ou 191  

 192  

 (M) Pronto. Não sei se tem alguma coisa mais.  193  

 194  

(M) Já agora, temos aqui uma coisa muito interessante. Hoje temos aqui uma horita a falar nisto, como 195  

é que é lá em casa vocês falam muito dos alimentos?  196  

-se de imensas coisas.  197  

(M) Ok. E quando falam, falam sobre o quê?  198  

 199  

(M) Então a Tatiana também vai aprendendo essas coisa?! 200  

 201  

(M) O contrario tambem acontece, eles aprendem coisas nas esc202  

aprendes na escola, falam de comida?  203  
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204  

 a 205  

alimentação com a nutricionista do centro de saúde.  206  

(M) E ajudou, foi interessante? 207  

(F) Sim, eu acho que ajudou, porque por acaso, das doenças que ela falava já aconteceu bastantes 208  

uve alguns alunos daqui da 209  

 210  

(M) Das coisas que já aprendeu nestas sessões, houve alguma coisa assim mais surpreendente que 211  

ficou assim mais? 212  

(F) Não sei, porque às vezes, há coisas que num lado dizem uma coisa, e noutro lado já dizem outra. 213  

Por exemplo, os professores de educação física dizem que agente não devem de comer muito antes 214  

de ir para a aula de educação física, e há outros, por exemplo, a nutricionista, que diz que agente 215  

deve ter uma alimentação antes de uma aula de educação física, para dar mais força. Mas só que 216  

217  

o que devemos fazer, podemos fazer.  218  

(M) Pois há mensagens contraditórias, de umas pessoas para as outras. Isto é como tudo não é. Eu 219  

220  

que outros especialistas, de outras áreas. Também dos de exercício físico, não me meto com eles, não 221  

é? E o exercício físico (  222  

223  

comia, e sentia-me bastante cansada nas aulas. E houve uma vez que a nutricionista disse que agente 224  

devia de comer alguma coisa, pouco, mas por exemplo, doce, e uma vez eu experimentei e trouxe de 225  

casa uma fatia de bolo, e comi, e senti-me bem, tinha forças para fazer a aula. Mas depois os 226  

professores dizem que não se deve comer.  227  

(M) Acabamos por ficar baralhados.  228  

229  

230  

 231  

(M) Então as mensagens não passam só dos adultos para os m  232  

(MA) Exacto, também acontece o contrário.  233  

(M) Ok. Ta bem. Portanto, vamos ficar então por aqui.  234  
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Focus group 6 

 

coisas 1  

se organizam lá por casa? Portanto há duas casas diferentes aqui não é, mas, como é que isto 2  

funciona em termos de família? 3  

 4  

(M) És a primeira a acordar?  5  

(Fi2) São elas.  6  

(M) E a tua mãe acorda mais cedo? 7  

(Fi2) Mas eu cá não vou trabalhar.  8  

 9  

 10  

(M) Então tomam o pequeno-almoço em conjunto, ou como é que fazem?  11  

12  

 13  

afé com leite como é que é? 14  

(Fi1) Café com leite e se tiver torradas em casa, ou assim.  Ou leite nesquick.  15  

(MA) Manteiga, agente não usa.  16  

(M) E tu o que é que bebes ou o que é que comes? 17  

(Fi2) Como bolachas.  18  

(M) ok. E no seu caso?  19  

(MA) Eu não gosto de coisas que tenham leite, não gosto de comer cedo. Gosto de comer às 10 mais 20  

ou menos.  21  

(M) Às 10h quando está no trabalho? Come qualquer coisa por lá! Já agora o quê? Uma sandes ou o 22  

quê? 23  

(MA) É sandes. 24  

(M) Salgado? 25  

(MA) Geralmente é um papo seco com manteiga.  26  

(M) Então e tu? Café com leite também? 27  

(Fi2) Sim. E com bolacha com manteiga.  28  

29  

lanche da tarde, e depois come em casa.  30  

(M) Então e tu andas em que escola? 31  

 32  

(M) É longe daqui? 33  

(MA) É ali em baixo ao pé da igreja mesmo.  34  

(M) então e eles lá têm um refeitório? 35  

(Fi2) Têm e fazem comidas saudáveis. 36  

(M) O que é isso de comida saudável? 37  

(Fi2) Comidas que não fazem mal.  38  

pequeno-  39  

(Fi2) Com manteiga.  40  
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(M) Ok. Muito bem. Está bem. No teu caso como é que fazes, é na escola, no refeitório, vais ao bar? 41  

(Fi1) Mais ao bar.   42  

(M) Há hora de almoço? 43  

(MA) Acho que ela não gosta muito do comer. Não é? 44  

 (M) Aqui não há comida saudável? 45  

(MA) Há 46  

 47  

(M) Bolo?  48  

(MA) Pão-de-leite.  49  

(M) Mas não achas que faça muito mal de qualquer modo? 50  

(Fi1) Acho que não.  51  

(M) Ta bem. No seu caso como é que é de manhã como é que faz? 52  

53  

copo de leite. É o meu comer dia-a-dia. 54  

(M) Ok.  55  

meia 56  

grossa. Meia grossinha torro o pão com uma chávena de leite e deito uma coisinha de café mas nada 57  

de açúcar. E bebe uma chávena de leite e uma fatia de pão meia cruzada.  58  

(M) Quantos filhos teve? 59  

60  

outro com 37 e os outros estão vivos.  61  

-a-dia dar a refeição por todos? 62  

(A1) Olhe senhor, com muito custo mas graças a deus, tão criados. Tão criados graças a deus.  63  

(M) Teve assim filhos mais complicados com a comida? 64  

65  

tiravam-mos do jeito que eu os criei. 66  

(M) Como é que era isso? 67  

(A) Mal criados. Porque eu deixava-68  

-69  

deixava uns em casa da avó, e outros num cochim de pé. E depois chegava a casa, nesse tempo não 70  

71  

jantar e depois pegava no sono. E depois dormiam, e era comer na boca. Se fosse hoje em dia o 72  

Estado tirava-mos. Foi assim que os criei. Eles morreram não foi por causa de terem sido criados assim. 73  

A 74  

chorar).  75  

(M) Ok. Foram criados, foram bem criados. Mas diga-me uma coisa, eles depois organizavam-se, os 76  

mais velhos, organizavam os mais novos?  77  

78  

ma que já tem casa aqui em 79  

cima. Esta vive naquela casa lá, arranjou uma casa para viver. Graças a deus, hoje em dia não 80  

 81  

(M) A vida é difícil! 82  
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(A1) Mas não morri. 83  

(M) No seu  84  

(MA) Eu não sou filha, sou nora. Por isso é que eu não sei.  85  

86  

com as comidas? 87  

do para a escola. Vinha para aqui estudar, não tenho assim 88  

 89  

(M) Ela trabalhava? A sua mãe. 90  

(MA) Trabalhava. Não tenho assim ideia de agente comer todos juntos, almoço, pequeno-almoço. 91  

Vínhamos para a escola, a minha mãe trabalhava, e vinha para a escola. 92  

(M) Então mas, estávamos a falar do pequeno-almoço. No almoço já percebi, normalmente come lá 93  

pelo Ribeiro Frio, não é? E vocês comem mais pela escola? Ela no bar e tu vais mais ao refeitório?! E 94  

gostas da comer? 95  

(Fi2) Só se pode comer no refeitório. As vezes, as vezes pronts.  96  

(M) Gostas menos de quê? 97  

(Fi2) Do arroz. E pêra-abacate.  98  

99  

coisas todos, gostas ou não gostas? 100  

(Fi2) Gosto. 101  

ve-de-bruxelas. E não gosto muito de pimpinela, de resto gosto.  102  

(A) Tudo o que eu dou a elas, elas comem.  103  

-de explicar. O problema de agente engordar, é que 104  

- vez de ser pouco, come-se é bastante. É 105  

bastante quantidade. Talvez seja, por exemplo, fruta, agente sabe que a fruta faz bem, mas agente 106  

107  

sabe se orientar. 108  

(M) Como  109  

Agente 110  

111  

vai trabalhar e deixa-112  

 113  

(M) Portanto quand  114  

 115  

(M) Dão um assalto à despensa. E como é que faz, deixa as ir? 116  

has e vai! 117  

 118  

(M) Que é que estavas a dizer? 119  

 (Fi2) Às vezes não como só salsichas, as vezes como bolachas, e bolachas com banana.   120  

(A1) elas vão ao que gostam 121  

(M) então e como avó como é que faz? Deixa-as ir?   122  

ra se gostam de salsichas, vão às salsichas.  123  

 124  
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(MA) Elas vão lá, de vez em quando a avó, deixa-as comer. 125  

(M) São convidadas não é, são convidadas? Deixa fazer as vontades. Tá bem, mas de qualquer modo, 126  

agora, vocês as duas, as coisas das quantidades como a vossa mãe estava a dizer, preocupa, não vos 127  

preocupa, como é que vocês lidam com isto?  128  

 129  

(MA) Ela agora está ficando naquela fase de que já compreende melhor. 130  

 131  

(M) Mas qual das duas é melhor boca, qual delas é que come melhor? 132  

 133  

(Fi1) Eu como de tudo mas pouco, ela come aquelas coisas que mais gosta mas muito. 134  

(MA) Mas ela não é muito de engordar, portanto.   135  

(M) Ok. Mas concordas com a tua irmã, tu das coisas que gostas comes muito? É? E o que é que 136  

gostas mais? 137  

(Fi2) Massa com natas, com galinha.  138  

(M) Mais? 139  

(MA) Elas gostam mais é de massas. Massa à bolognesa, esparguete à bolognesa. È o que não se 140  

deve.  141  

(M) Como é que vocês fazem? Costumam pedir a vossa mãe para fazer as coisas que gostam? 142  

(F1) A minha mãe pergunta o que agente quer e as vezes.  143  

(M) Há o hábito de perguntar o que elas querem? 144  

 145  

(M) Eles é que decidem? 146  

(MA) Agente vê o que tem na arca, para ver para cozinhar. Às vezes eu pergunto o que é que elas 147  

querem, para dar uma ideia. As vezes uma pessoa faz um prato  148  

(M) Como é que funciona nessas situações?  Como é que faz, quando elas não gostam. Como é que 149  

isso se resolve? 150  

(MA) Faço na mesma.   151  

(M) E vocês comem? 152  

(Fi2) Eu como sempre. 153  

 154  

(Fi2) Puré eu gosto 155  

(MA) Mas depende também do puré. Elas às vezes não gosta, ou porque tem isto ou tem esta verdura 156  

157  

não seja muito. Ou então bebe um copo de leite.  158  

(M) então quando não gostas, acabas por comer um pouquito e depois vingas-te noutras coisas é 159  

isso?  160  

(Fi2) Às vezes a mãe faz massa com uma carne que eu não gosto, e eu como só massa.   161  

(MA) Ela não come a carne. Por isso eu digo que ela não engorda muito porque ela é mais 162  

163  

 164  

(Fi2) Ponho muito vinagre e um bocadinho de azeite só. 165  

(M) Gostas assim.  166  
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(MA) Ela gosta de vinagre. 167  

(Fi2) E também de limão.  168  

(A1) O Pai dela também era assim.  169  

(M) O Pai dela também era assim? 170  

(Fi2) Limão é o meu fruto favorito. 171  

(MA) Por isso mesmo que ela coma muitas calorias parece que corta.  172  

(M) Então sais ao teu pai nisso, gostas do vinagre, mas aprendeste com o teu pai foi?  173  

174  

experimentei e gostei e comecei a deitar molho. 175  

(M) Tu também gostas? 176  

(Fi1) Já gostei mais. 177  

(M) Quando eras da idade dela, gostavas?  178  

(Fi1) Sim.  179  

180  

doces, como é que funciona com os doces? Vocês pedem muitos, comem muitos, não gostam 181  

muito? Como é que é? 182  

 183  

(M) Ok. Então de doces o que é que gostas? 184  

(Fi1) Kinder bueno é o máximo que eu gosto.  185  

to, porque há pessoas que 186  

187  

188  

iram e isso, pronto eu compro-lhe um chocolates, mas mais depressa  189  

190  

engorda mais. Faz-  191  

(M) E no seu caso, lá em casa costuma ir a essas coisas?  192  

 193  

(M) E quando eles vão lá a casa? 194  

 195  

 196  

(MA) Por exemplo na hora do jantar e do almoço, elas gostam de sumo. Eu acho que devia ser era 197  

agua.  198  

(M) Já tem esse hábito lá em casa? 199  

(MA) Tem.  200  

(Fi2) Laranjada.  201  

(M) Mas nos temos hábitos diferentes quando vamos a casa de pessoas diferentes. Eu estou a imaginar 202  

que quando vocês vão a casa da avó encontram coisas diferentes do que encontram em casa? 203  

Quando chegam a casa da avó o que é que apetece comer logo? 204  

(A1) Não sei o que é que elas vão a procura.  205  

(MA) Elas comem mais pão. 206  

(M) comem mais pão em casa da avó? 207  

(MA) Penso que sim. Elas comem iogurtes e cereais ou bolachas, mas é aquelas bolachas Maria.  208  
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 (M) Então e tu, quando vais a casa da tua avó o que é que procuras? O que é que tem lá que tu 209  

gostas?  210  

(Fi2) As vezes têm assim 2 iogurtes, às vezes eu como os 2, e depois a tarde eu fico com um bocadinho 211  

de fome, e não tem nada para comer eu vou ao frigorífico e vejo a marmelada. Eu peço à minha avó 212  

pão com marmelada.  213  

 214  

(A1) Eu penso que na casa da mãe elas são mais gulosas que na minha casa, mas elas também vão lá 215  

 216  

(M) Pão caseiro é pão feito lá em casa? 217  

(A1) È pão feito em casa, então tenho sempre e manteiga, e bolachas e iogurtes. Também a tia tá em 218  

casa eu tenho sempre. Vai mais à casa da tia, a tia é mais nova, tem mais coisas.  219  

220  

vocês falam muito lá em casa em termos de alimentação, de alimentos?! Já percebi que vocês fazem 221  

uma coisa gira, que é, negociar entre todos o que é que se faz cada dia? 222  

(MA) Agente tenta evitar, para não ficar gordinhos. Ela gosta de comer, é pão demais. Eu tento cortar 223  

ao almoço praticamente é raríssimo. E então, 224  

pronto faz mal à noite, e vaisse para a cama com a barriga cheia.  225  

 226  

 crescimento, pode ter sido o 227  

crescimento. Dá-lhe aquela vontade a comer. Porque é a tal história, por exemplo, ela gosta bastante 228  

 229  

(M) Então qual é que é a sua estratégia, o que é que faz para evitar que ela coma tanto?  230  

(MA) Eu tiro para o prato dela. Eu não tiro tanto, da primeira vez, pelo menos do prato, porque eu já sei 231  

que ela a seguir vai pedir.    232  

(M) Na sua casa não sente que ela come tanto? 233  

(A1) Ela depois vai para as outras coisinhas mais, nem sequer sei.  234  

(Fi2) Iogurtes.  235  

(M) E vocês as duas preocupam-se com esta coisa do aumentar de peso e não sei quantos,k como é 236  

que isso é?  237  

(Fi1) Eu preocupo-me nas férias que eu fico com mais peso. Depois chega a escola, e com a pressão e 238  

com a falta de tempo, depois já baixo outra vez.  239  

(M) Ok. Nas férias, estás mais tempo em casa e vais comendo mais é isso? Então isso significa o que, 240  

que em casa vais petiscando é isso.  241  

(Fi1) sim às vezes.  242  

(M) Ok. Então isso preocupa-te esta coisa do peso?  243  

(MA) Penso que não. Ainda não.  244  

(M) vocês sentem que houve uma grande diferença, entre a forma como se comia no seu tempo, e a 245  

forma como se comia no seu tempo, quando eram pequeninas não é, e a forma como elas comem 246  

agora. Acham que há diferenças muito grandes? 247  

248  

249  

 250  
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(M) Sabiam disto?  251  

(Fi1) Já tinha ouvido, mas nunca pensei. Que antigamente eles achavam que as pessoas gordas eram 252  

bonitas e não as magras.  253  

(M) E agora é estranho, é isso? 254  

(Fi1) não.  255  

(M) Tá bem. Então mas isso significa que antigamente, as pessoas se calhar podiam comer mais é isso? 256  

257  

 258  

(M) O que é que acha que fez ir aumentando de peso? 259  

(A1) Não sei, não sei 260  

(MA) Eu penso que também tem a ver com os filhos. 261  

(A1) Ah pois também tem a ver com isso.  262  

 263  

264  

eu morava ali no cimo Santo António, em  baixo da escola, e que a primeira vez que ele nasceu e 265  

266  

ao peso. 267  

(M) Ok. Então comia-se diferente, não é, mas como é que se organizavam antigamente, era muito 268  

diferente? 269  

(A) eu penso que pronto! Agente tinha-se a nossa alimentação, mas no nosso tempo, era mais sopas, 270  

-se o porco pela festa, e agente matava-se o porco e não 271  

se ligava que a carne que era gorda. Matava-se e salgava-se e comia-se uma sopa que era com 272  

-se 273  

274  

dizia que não gostava. Agora ninguém come. Antes tudo comia.  275  

 276  

(Fi1) Também não tinha tanta coisa para comer. 277  

(Ma) Não. E também gastavam o que comiam.  278  

 279  

(A1) Trabalhava-se.  280  

(MA) E dantes andava-  281  

(M) È outra mentalidade. Diga-me uma coisa, se agora acontecesse ter outro filho, o que é que fazia 282  

de diferente em relação à alimentação? O que é que mudava? 283  

(MA) Não mudava assim muito.  284  

(M) Então vamos fazer outra coisa, imagine que queria dar uma achega a uma mãe que está um 285  

286  

 287  

(MA) Sei lá, ensina-  288  

 289  

(Fi1) Acostumar também comer verduras.  290  

(M) Acostumar, mas como é que lhe dirias? 291  
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(MA) A questão, não é por exemplo, que não gostassem. Mas por exemplo, desde pequenas que elas 292  

sempre comeram verduras, ou puré ou sopas. Só que é como eu digo, não é so uma coisinha no fundo 293  

294  

elas eram pequenas eu gostava tanto que elas fossem mais gordas.  295  

(M) Mas em relação às quantidades, o que é que aconselhava à sua amiga, que é que lhe dizia? 296  

297  

dava-se mais papas, e aqueles iogurtes e aquelas compotas.  298  

(M) Vocês têm assim colegas mais gordinhos, têm? Se fosse fácil dizer, o que é que dizia, em relação à 299  

alimentação? 300  

(Fi1) Ter mais atenção 301  

(M) Dar mais atenção ao que se come, é isso?  302  

303  

doces. Não achar que por estar gordo que já não há remédio! 304  

 305  

 306  

(M) Então muito bem, ok. Pronto já não tenho mais perguntas para vos fazer. Não sei se querem dizer 307  

308  

todos em conjunto não é?  309  

(MA) Sim.  310  

(M) Quanto tempo é que demora um jantar vosso? Quanto tempo é que demora?  311  

(MA) 20.  312  

(M) E depois o que é que fazem? Qual é o hábito?  313  

(Fi2) Levantamo-  314  

(M) E já agora o seu ritual de jantar como é que é?  315  

 316  

(M) E o jantar, como é que, o que é que faz para jantar, o que é que?  317  

318  

319  

cochinho e depois não ando.  320  

(M) Diga-me só mais uma coisa, aprender a cozinhar, aprendeu a cozinhar mais com quem? 321  

-se aprendendo.  322  

(M) Vocês não sabem cozinhar assim nada de especial mesmo? 323  

 324  

 325  

(Fi2) Salsichas, hambúrgueres e ovos.  326  

(MA) Quando eu estou em casa.  327  

(M) Mas sabem cozinhar, aprenderem com a mãe é isso?  328  

 329  

(A) Com quem é que aprendeste? 330  

(Fi2) Com a tia Lúcia.  331  

(M) E bolos? Já sabem fazer bolos? 332  

(MA) Elas ajudam a fazer, mas nunca fizeram. 333  
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(M) Há muito o hábito de fazer bolos lá por casa? 334  

(MA) Não, de vez em quando. É a tal história, agente não faz, porque a seguir agente como muito.  335  

(M) e outras coisas como bolo de chocolate e assim?  336  

(MA) As vezes e elas ajudam. Ah é normal, o costume dos pequenos, acho que não há nenhuma 337  

 338  

(M) Costuma fazer doces para eles?  339  

(A1) Não. A cozer pão. 340  

(M) Vocês sabem cozer pão? Tem um forno que faz pão.  341  

(A1) Sim.  342  
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Focus group 7 

Criança que convive com os avós.  

2 Famílias presentes (avó, mãe e filha) 

 

(M) Como é que vocês funcionam em relação à comida?  1  

 2  

(M) Já agora como é que funciona em relação a ela? Passa muito tempo em casa do avô por 3  

exemplo? 4  

5  

mas qua6  

 7  

(M) Tem cá os avós? 8  

(MA2) Tem, da parte do pai.  9  

(M) No mesmo concelho? 10  

(MA2) Moram mais distante um bocadinho.  11  

(M) Então tem mais contacto com o avô é isso, o da parte da tua mãe, é? 12  

(MA2) É.  13  

 14  

(A) Não, tem a avó do pai. Materna. 15  

(M) Ok. Mas mora aqui perto? 16  

(A) Mora mais afastado.  17  

(M) Ok. Bom. Então vamos falar um pouco de comida. Como é que resolvem isto? Como é que é visto 18  

a comida? É aquela coisa do dia-a-dia, não é? Fazer comida, preparar comida, temperar comida? 19  

20  

comer. (Fi2)  21  

(M) Pois. Pois. Qual é o ritual do pequeno-almoço nas vossas casas?  22  

(MA2) Eu nunca tomo.  23  

(M) nunca toma o pequeno-almoço? 24  

(MA2) Levanto-me às 7h30 da manhã. Só como no local de trabalho. No local de trabalho temos 25  

-se primeiro e a seguir então.  26  

(M) então acorda, vai logo para o trabalho? 27  

(MA2) Faço algumas coisinhas e pronto 28  

(M) E depois é que come qualquer coisa? A que horas é que come qualquer coisa? 29  

(MA2) Por volta das 8h30 mais ou menos. 8h20. 30  

(M) E é o que? Um pão ? 31  

(MA2) Uma sandes 32  

(M) ok. Tá bem. E no teu caso, como é que funcionas então?  33  

(Fi2) Às vezes bebo leite, outras cereais.  34  

(M) Cereais, que tipo de cereais é que gostas? 35  

(Fi2) Vários. 36  

(M) Como é que funciona, tu acordas mais tarde que a tua mãe não é? E depois, preparas-te sozinha, 37  

desenrascas-te é? E tens irmãos não é? E quantos é que são?  38  
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(MA2) Mais 2 meninas.  39  

(M) Mais pequeninas? 40  

(MA2) Sim. Elas vão para a casa da tia.  41  

(M) Ah, portanto acorda-as e  leva-  42  

(MA2) Sei, sei.  43  

(M) O que?  44  

45  

estão na escola quando eu chego.  46  

(M) Ok. Já agora como é que é quando não trabalha? 47  

(MA2) Quando eu trabalho já é diferente. Já faço o pequeno-48  

pequeno-49  

O Pai nunca está a essa hora.  50  

(M) O pai acorda mais cedo. O que é que ele faz? 51  

(MA2)  52  

(M) Então quando está em casa, a preparar o pequeno-almoço, comem tudo?  53  

(MA2) Sim. Depende, as vezes sim, as vezes não. Depende.  54  

(M) Quando prepara o pequeno-almoço o que é que prepara?  55  

 56  

(M) Então e nós, como é que é no vosso caso, como é que resolvem isso? 57  

(A) Olha, é pãozinho, as vezes é bolo com um coisinha de leite ao pequeno-almoço. E se tiver um 58  

-se a reinar 59  

comigo. 60  

uma coisinha de queijo ou uma coisinha de manteiga. Também não se pode sacrificar o corpo em 61  

tudo.  62  

pequeno-almoço dele? Alguém 63  

prepara, faz, como é que é? 64  

(MA1) Pode ser pao com leite.  65  

(Fi1) iogurte, bolachas.  66  

(A) Bolachas com leite para ele é uma alegria.  67  

 68  

69  

70  

camionete. 7h30 tá a andar.   71  

 72  

(MA1) Quando é 7  73  

 74  

(MA1) Num supermercado, que tem lá em baixo, o HiperSá, mesmo ao pé da rotunda. Talvez já viu. 75  

Tem a bomba de gasolina, é deste lado. 76  

77  

 78  
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(A) Porque as vezes, ela vai trabalhar, se ela entra as 7h30, na altura da escola eu tenho que chamar 79  

po80  

tenho que me levantar primeiro do que ele.  81  

(M) OK. Tá bem. Como é que é, no seu tempo o pequeno-almoço era muito diferente de hoje em dia?  82  

83  

84  

como agora. Há 30 anos quase.  85  

(M) Então como é que era o pequeno-almoço, como é que era o pequeno-almoço? 86  

(A) Olha, era o que havia, já não sei, já não me recordo.   87  

(M) OK.  88  

(A) Naquele tempo, há anos atrás, eu sei lá o que é que. Eu lembro-me daquela sopinha, que eles 89  

disseram que era uma sopinha velha.  90  

(M) Então, tá bem, se calhar ao pequeno-almoço comia-se um pouco de sopa? 91  

92  

dos meus avós e eles tinham vacas de leite. E as vezes sempre acontecia uma vez por outra beber 93  

uma coisinha de leite, mas também era raro. Porque aqui também não havia e aquilo era para ele 94  

vender.  95  

-almoço? (em relação à filha já) 96  

(A) Não sei o que é que tomava quando era pequena, que não me lembro.  97  

(MA) Iogu  98  

(A) uma vez ela entendeu que queria um iogurte, e à força queria comprar um iogurte. Que ela tinha 99  

100  

101  

-lhe uma coisinha de açúcar e 102  

mprei um, 103  

pode-104  

leite, umas bolachinhas.   105  

(M) Mas é engraçado não é? Há aqui diferenças não é? Como é que é? 106  

(MA2) Se calhar já era o leite e pão. Papinhas não que eu não sou de papas. Era mais o leitinho, o 107  

pao. Na minha altura, era assim.  108  

109  

passou já a Nestum, as papas, não é? E agora temos leite com pão. Ok. Tá bem. Então e depois, 110  

comem o pequeno-  111  

(A) Olha, depois vem o almoço! Ao meio dia, uma hora, depende. Pode ser umas batatinhas como se 112  

113  

que não come umas bata114  

115  

para o jantar.  116  

 117  

(A) É isso, ou se ela tiver em casa, e que eu esteja a fazer outra coisa, ela faz. Quando ela está 118  

trabalhando claro que eu é que tenho que fazer.  119  

 120  
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(A) Depende.  121  

(M) E lá em casa? 122  

(MA2) Se faço manhã, já tenho que preparar o almoço. Quando estou a trabalhar à tarde, já deixo o 123  

almoço pronto. Ou jantar, depende.  124  

(M) O seu marido vai a casa? 125  

(MA2) Sim.  126  

(M) Almoçar e jantar? 127  

(MA2) Sim, sim.  128  

(M) Ok. Portanto tem que preparar essas refeições. Como é que funciona, portanto o jantar é o 129  

 130  

(MA2) Não, não, mais depressa o almoço acontece ser o jantar. Depende. Depende há coisinhas que 131  

faço de manhã, depende.  132  

 133  

(A) sim. Pode agente as vezes estar um coisinho meio cheio, mas sim, então!  134  

(M) Esse meio cheio é o quê? 135  

136  

im mais cheiinha. Às vezes, também não me sinto 137  

 138  

(M) Então mas, so para perceber, há aquelas famílias que o lanche também é uma coisa de convívio 139  

 140  

(MA2) Na minha não acontece. Porque também temos escola, há sempre alguma que está na escola, 141  

142  

não tem hora sempre certa de chegar. As vezes quando chegam da escola, agente pode arranjar um 143  

 144  

 145  

 146  

147  

 148  

(M) E no seu caso?  149  

(MA1) Ah isso, quando eu entro meio dia, só saio às nove, e a maior parte já está cedo em casa.  150  

(M) Às 9 da noite? E no seu caso, consegue apanhar o jantar com eles?  151  

(MA1) Sim, às vezes, esperam, mas na sexta, sábado e domingo, aquilo só fecha às 10h. E agente so 152  

-los até Às 10h30 à espera que eu 153  

chegue, para jantarem.  154  

(M) Claro. E nesses caso, como é que janta? Quem é que janta? São os 3? 155  

(A) Agente janta os 2. Eu mais ele janta os 2. E depois já fica guardado para quando ela chegar.  156  

157  

das outras pequeninas. Há aspectos que sintam que é preciso melhorar, em relação à maneira como 158  

eles comem?  159  

(MA2) Eu acho que sim. Ela come um pouco de tudo. Mas na come muito, não come o que devia 160  

comer, come pouco.  161  

(M) Portanto, a mãe está sempre em cima para ela comer mais? 162  
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163  

de ir buscar, e ela não come.  Não se lembra de comer.  164  

(M) Ok. E como é que explicas à tua mãe, não te apetece? 165  

 166  

 167  

(Fi2) Gosto.  168  

(M) Claro. Mas pelo que eu percebi, vai insistindo, não é? 169  

(MA2) Claro que sim.   170  

(M) Corre de colher atrás dela? Quem controla mais em relação à comida, a mãe ou o pai?  171  

(MA2) Se calhar é os 2.  172  

(M) O pai também insiste? 173  

(MA2) Também insiste.   174  

(M) ok. No jantar também? 175  

(MA2) Em todas as refeições é assim.  176  

(M) Come pouco. E no vosso caso? Há preocupação em relação ao rapaz? 177  

(MA1) Só se for por coisas doces. 178  

(A1) Bolachinhas e coisinhas que tiver em casa, então ele come.   179  

(MA2) Ah isso ela também, mas mesmo não tendo essas coisinhas, às vezes.  180  

(A1) Mas ele também não é muito amigo de muitas coisas, como verdura. Também não gosta muito 181  

me abóbora, feijão verde ele ainda come um bocadinho, mas se for abóbora, pimpinela, e 182  

 183  

(M) Ele não come.  184  

(Fi1) Não gosto. 185  

(M) Não gostas? 186  

(A) E peixe e tudo. Se for carne ele ainda come, se for peixe não. Ele pega na semilha, esmaga, faz 187  

como puré de batata, deita-lhe um bocadinho de azeite por cima, e já tá bom, é o peixe dele, já 188  

está.  É o peixe dele, é assim.  189  

(M) Não gosta.  190  

(A) Quando é isso e arroz.   191  

(M) Arroz? 192  

 193  

(M) Ta bem. Então e  194  

(A) Se for carninha ele come.   195  

(M) Se for carne já gostas?! Tá bem. São os nossos gostos não é. E então, são muito chatos contigo? 196  

Costumam-te chatear para comeres essas coisas é? 197  

(Fi1) Sempre.   198  

(M) Uma coisa que temos aprendido das outras palestras, que eles chegam um bocado com fome da 199  

escola? Como é que isso é? 200  

(MA2) As vezes ele come e quando é para jantar.   201  

 202  

203  

às 7h e tal já vai com fome.  204  
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(M) A ti também te acontece isso? O que é que comes quando chegas a casa?  205  

 206  

(M) e depois ficas sem fome para o jantar, também te acontece o que eles estavam a dizer?  207  

(Fi2) Às vezes  208  

 209  

(MA2) Sim, já come mais um bocadinho.   210  

(M) Ok. No vosso caso, como é que fazem para ele não comer muito nos lanches? 211  

(MA2) Às vezes também mais depressa ele come uma sandes ou uns cereais e também o jantar já é lá 212  

para as 8 a 9 horas. Depende.  213  

214  

apanhar sumo já se sabe. Sumos cá então é com ele. Ele dá cabo de uma garrafa. Coca cola não, é 215  

um coisa que não vem a casa. Mas se tiver assim outros sumos, tanto faz se Laranjada, seja com gás 216  

ou sem gás, vai tudo.  217  

(M) Também és assim, também gostas?  218  

(fi2) sim.  219  

  220  

(M) É desta geração não é. Mas isto são coisas que vos preocupam não é, sumos, refrigerantes, essas 221  

coisas todas?  222  

223  

sumos. Mas sempre as vezes agente gost224  

agente não vai comprar. 225  

(M) Mas o que é que é isso de evitar? 226  

(A) Evitar como? 227  

(M) Evitar que se beba tanto. 228  

(A) Não temos que trazer para casa.  229  

há nada a fazer?! É isso.  230  

(A1) Só se trancar com trancas.  231  

(M) Ta bem. Mas de qualquer modo há esta preocupação com o peso, no seu caso? 232  

(MA2) Não, ela para mim está bem.  Ela está bem. Só que ela é alta, se ela tiver mais um bocadinho 233  

não lhe ficava mal. 234  

(MA1) Pode ser daqui a uns anos.  235  

(MA2) Mas ela tá bem. Ela no centro disseram não se preocupe, para a altura que ela tem é o peso 236  

ideal. Não precisa ser como a mãe, mas mais um bocadinho. Eu tenho a outra com 5 anos, que come 237  

melhor, come de tudo, come bem, mas é mais gorduchinha. Não que seja muito mas é mais.   238  

(M) E qual a diferença de idades? 239  

(MA2) 6.  240  

(M) 6 anos. ok. E esses já come bem.  241  

 242  

(M) E com a mais pequenina há mais preocupações? 243  

(MA2) Não.  Come mais ou menos. Em excesso não. Mas a mais moça vai ter o mesmo problema dela, 244  

também já não come de tudo.  245  

(M) E como é que funciona? 246  
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(MA2) Insistir, insistir.   247  

(M) E no caso dele, no caso dele a preocupação é mais com a quantidade é isso? 248  

(MA1) Não é muito com as quantidades, é mais às vezes com os doces, os sumos. Fruta também é 249  

uma coisa que ele só se for banana, assim uma maçã, para ele pegar numa maçã e comer já é muito 250  

complicado.  251  

(A) Uma laranja. Desde pequenino, ele nunca nunca foi menos grosso.  252  

(M) Mas há essa preocupação com estas coisas? 253  

(MA2) Não254  

de começar é começar a cortar nos sumos. Só que eu compro daquele sunquick de desfazer, ele hoje 255  

pode ir fazer, mas se amanhã apanhar a laranjada, e não vai buscar o para desfazer, para beber, já a 256  

 257  

(M) Mas então estás preocupado também com o peso é? O que é que? 258  

(MA2) Ele ela também quer, porque para jogar à bola, pode ser de manhã à noite.  259  

(M) Gostas de jogar à bola também? 260  

(A) Ah, se fosse preciso era o dia inteiro.  261  

(MA2) Se ir para a escola fosse jogar à bola. 262  

(A) Ir para a escola era bom.  263  

(M) ok. Ta bem. Se calhar temos aqui mais um Cristiano Ronaldo não é?  264  

(A) Ele quer se inscrever aqui no clube de Santana, que era por causa de ir para a bola, mas tem que 265  

estudar.  266  

(MA2) Mas pode fazer isso tudo, jogar à bola e estudar.   267  

268  

tentas fazer? 269  

(MA1) ÀS vezes de manhã, agente pergunta, já foste comer, e ele pode ficar até a hora de almoço, 270  

sem comer nada. Não é assim?   271  

(M) As vezes não tomas o pequeno- -lo nestas coisas, ou não?  272  

(MA1) Não, é assim, agora nestes dias das férias ele levanta-se 9, 9h30, depende, e depois senta-se a 273  

-almoço, está quase na hora de ir 274  

almoçar. Se toma o pequeno-  275  

(M) Mas como  276  

 277  

278  

10h30 e ele tava  279  

(M) Quem é que tinha preparado o almoço? 280  

(A) Já ficou de ontem.  281  

(M) Gostas da comida que a tua avó, e que a tua mãe fazem? 282  

(MA1) Especialmente se for batatinhas fritas.   283  

(M) Faz-se muito lá em casa? 284  

já aconteceu, chega a casa e vejo uma trabalheira 285  

286  

287  

também é a tal coisa, porque agente fazendo, vai-288  
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no mês, ou as vezes nem sequer, não é que não tenha as batatinhas descascadas. Mas evita-se, 289  

certas coisas também se evita.  290  

(M) O que é que sabes fazer mais, sem ser batatas fritas? 291  

(Fi1) Fritar um ovo.  292  

(MA2) Na frigideira.  293  

294  

-se o fogão, o fogo, e quanto mais alto o ovo, 295  

mais vai respingar, e depois queima.   296  

(M) No teu caso, sabes cozinhar? 297  

(Fi2) Não.  298  

(M) Não! Não gostas? 299  

(Fi2) Não a minha mãe não deixa.  300  

(A1) Também ainda és pequenina.  301  

(MA2) Ah, é um perigo.  302  

(M) Às tantas também tem que despachar? 303  

(MA2) Ah, é sempre a correr, sempre a correr.  304  

305  

fazem?   306  

(MA2) Não. Na minha casa é lá de festa a festa. Não fazemos muito. Porque sempre ninguém come 307  

los, mas às vezes é só no dia.  Os outros dias já não ligam. 308  

(M) gostas das coisas que a tua mãe faz? Achas que deviam fazer mais vezes, é? 309  

(Fi2) É. 310  

(M) E no vosso caso, fazem doces lá em casa?   311  

(A) Às vezes, não é sempre. Quando foi a festa da nossa padroeira agente fizemos uma coisinha, mas 312  

já foi em Junho.  313  

314  

 315  

(A) Se for uma vez por outra. Por exemplo, pudins de maracujás ele não gosta muito.  316  

(M) Mas sabes fazer doces? 317  

(Fi1) Não.  318  

(A1) E mesmo bolo que agente faça em casa, não é qualquer um que ele gosta. Se for de chocolate 319  

ou uma coisa assim isso ele gosta. Mas por exemplo, aquele bolo preto que é bolo família como se diz 320  

 321  

(M) quando era mais pequenina tinha este hábito de comer bolos? 322  

 323  

324  

muito pratica para aquelas coisas de bolos.  325  

326  

 327  

 quando era mais pequenina, havia mais bolos que 328  

agora no tempo dele é isso, percebi bem, ou? 329  

(MA1) Não 330  
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331  

 332  

(M) E no seu tempo como é que era? 333  

 334  

335  

que é que tem mudado, se é que tem mudado alguma coisa?! 336  

 337  

(M) Acha que é tudo o mesmo?  338  

 339  

340  

ue era, havia sopa, para ficar para o pequeno-almoço 341  

 342  

(M) Uma sopa era so para dois dias ou era para mais tempo?  343  

) No outro dia agente comia de 344  

manhã. 345  

346  

que imaginem que têm uma pessoa que queriam dar conselhos sobre os cuidados que tem que ter 347  

em relação à alimentação dos filh348  

349  

sim 350  

351  

comia pouco que é que lhe diziam, que truques é que ela podia fazer, para que ele comesse normal? 352  

ço, mas não resulta muito.   353  

(M) E no seu caso, o que é que diria? 354  

(MA1) Depende, porque é assim, há crianças que agente pode insistir e comem, há delas que vão 355  

insistir e vem tudo para fora. Eu conheço uma colega que tem um bebé que é preciso ir mostrando 356  

isto, ir mostrando aquilo, e vai para a rua, e ir mostrando as galinhas e acaba por não comer. 357  

Depende. Vai de pessoa para pessoa.  358  

(M) e o contrario, um bebé que come bem, o que é que diriam? Come normal.  359  

(MA2) Se come normal, está bem, é para continuar. Se come normal e come de tudo.  360  

(M) e se ele começar a ser muito chato para comer, tipo, só quero isto, e não quer aquilo. Papas com 361  

mais açúcar, o que é que diriam? 362  

e muitos 363  

364  

depois as crianças, aquelas que vão ficando. Agente gosta de ver uma criança cheiinha, mas 365  

s gordinhas, mais.   366  

(M) Então o que é que acham que está certo? Comer mais, comer mal, comer muito? 367  

(MA1) É controlar o que come.  368  

(MA2) Comer de tudo.  369  

(MA1) Tipo como eu, se eu entrar de manhã, como acontece, eu vou almoçar meio dia e meia, uma 370  

371  

372  
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373  

assim uma refeição.  374  

 375  

(MA1) Controlar coisas que agente não deve, como bolos, e bolachas e coisas assim.  376  

(M) E na relação com os filhos, o que é que é importante? E esse controlo tem a ver com que?   377  

(MA1) Dar mais comida saudável e não comer porcarias.  378  

(M) O que é que é comida saudável? O que é que isso. 379  

 380  

(A1) sopinha com favas e ervilhas.  381  

(MA2) Favas nem digo  382  

(A1) hehe. Outra que tal! 383  

(MA2) Sopa.  384  

 385  

(MA2) E  ela é assim, ela não gosta muito de sopa, mas se eu fizer sopa, ela come a sopa. Outra coisa 386  

não tem.  387  

(A1) Sim, não gosta muito mas come.  388  

(M) Ta bem. Já ago389  

quando vocês pensam em comida e em saúde o que é que vocês acham que é mais preocupante, 390  

que tipos de problemas de saude é que podem surgir? 391  

392  

393  

medicação para tomar, um comprimido que tenho que tomar todos os dias.  394  

(M) E vocês? Já aprenderam coisas na escola sobre isto também?! Sobre a alimentação sobre os 395  

alimentos?! 396  

(Fi1) Sobre os alimentos sim, agora sobre o colesterol não.   397  

398  

aprenderam na escola? 399  

(MA2) Sim.  Se calhar. Falam mais do comer da escola. Falam mal que o comer da escola é assim e 400  

assim.  401  

(M) Ah o comer da escola?! 402  

(MA1) Quando não gostam.   403  

 404  

-se um 405  

banquete?  406  

(MA2) Come-se um coisinha de tudo.  407  

(A1) Ah! Natal é a tal coisa.  408  

 409  

 410  

prestam! 411  

(MA2) Se calhar ainda se come menos.  412  

413  

dia. Uma coisinha aqui e daqui a bocadinho uma coisinha ali. 414  
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(M) Quem é que organiza mais essas coisas lá em casa? 415  

(A1) É quem tá lá. É as cozinheiras.  416  

(M) De vocês as duas quem é que investe mais nestas coisas de ceias e isso? Das festas? Qual das 417  

duas? 418  

(MA2) As vezes faz-se mais no dia de natal, do que na noite. Antes era a meia noite, agora é mais 419  

cedo, já não fica tanto tempo.  420  

 421  

-422  

se mais para a panela, uma canjinha. 423  

(MA2) Ah eu ca faço de tudo. 424  

(A1) Ah, também é sozinha, não conhece mais ninguém. 425  

(M) O seu marido não ajuda?  426  

(MA2) Não, não, não mexe. Só se for assim alguma coisa, algum petisco. Gosta muito de um 427  

428  

é raro.    429  


