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RESUMO 

A pesquisa desenvolvida esteve fundamentada no argumento que, por mais que haja um 

o discurso médico/nutricional, a rede complexa de relações envolvida no tema 

alimentação faz com que ele seja transferido para o cotidiano das pessoas de uma forma 

diferenciada. É nesta direção que a pesquisa seguiu, ou seja, com o objetivo de 

compreender como as mulheres que trabalham fora de casa, no caso as servidoras 

públicas da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 

de Goiás, entendem a noção de alimentação saudável, tendo em vista a multivocalidade 

que o tema proporciona. A metodologia compreendeu a realização de uma etnografia 

baseada em observação e entrevistas individualizadas com as servidoras que permitiram 

entender as representações do comer saudável estruturadas em duas categorias 

principais: o espaço e o tempo. 

Neste sentido, cheguei ao entendimento de que as refeições realizadas em casa estão 

atreladas à noção de saudável por motivos muito mais complexos do que aqueles 

envolvendo a questão nutricional. Vislumbrou-se que a casa assume um caráter 

idealizado, uma vez que a grande parte das mulheres está ampliando os seus espaços de 

atuação e, assim, atuando mais intensamente fora do âmbito privado. 

Assim a noção de alimentação saudável acaba sendo entendida mais como um desejo, 

um ideal a ser cumprido, mas que diante das imposições dadas pela demanda da 

sociedade contemporânea acaba se tornando uma prática mais pautada no discurso e 

com pouca adesão no cotidiano. 
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