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OLÁ, TUDO BEM? 

Eu sou a Nathália Petry, e sou nutricionista pela Universidade 
Federal de Santa Catarina e coach em Meditação Mindfulness 
pelo instituto Nutrição e Consciência. 
 
Mas, na verdade, o que você precisa saber sobre mim é que eu 
vejo a alimentação de uma forma positiva e rica em 
significados. Sou uma nutricionista que não acredita em dietas, 
pois vejo que impõem restrições e proibições e que não 
respeitam o indivíduo e que tiram o prazer e a alegria do 
comer! Sou daquelas nutricionistas que enxergam o alimento 
como um todo, e não só por sua função nutricional. Sou uma 
nutricionista apaixonada pela alimentação sem culpa, 
prazerosa, intuitiva e consciente. E sou uma nutricionista que 
acredita que cada pessoa é única e linda a sua maneira.  
 
Acredito que todos podem comer de tudo, sem culpa e com 
prazer, se amando e se cuidando, respeitando seu corpo, e 
mantendo um peso saudável e uma vida leve e feliz! Afinal, o 
relacionamento com a comida e com o corpo durarão a vida 
inteira! 
 
Mas eu preciso confessar para você que eu nem sempre vi a 
alimentação desta forma tão positiva. Há alguns anos atrás, eu 
decidi que não estava satisfeita com meu corpo e resolvi fazer 
uma dieta. Aquela coisa básica, sabe? Cortar alguns alimentos, 
diminuir o que eu comia... Porém, à medida que eu tirava estes 
alimentos da minha vida, mais eu tinha vontade de comê-los!  
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Além disso, por mais que eu perdesse peso por um período, 
aquele peso voltava de novo! Assim, eu comecei a ficar muito 
frustrada comigo e com a comida.  
 
Com o tempo, infelizmente, acabei desenvolvendo transtornos 
alimentares. Já ouviu falar deles? São doenças psiquiátricas, 
nas quais o indivíduo desenvolve uma relação patológica com 
a comida e com o corpo, e estas doenças trazem muitos 
perigos à saúde física e mental da pessoa. Você sabia que a 
anorexia nervosa, por exemplo, tem uma mortalidade muito 
alta? Pois é, na época eu não só não sabia, como não tinha 
ideia de que estava vivendo isto. 
 
Depois de alguns anos, consegui encontrar um tratamento e 
comecei e me recuperar. Porém, como tive muita dificuldade 
de encontrar um tratamento adequado, pois há muito 
despreparo dos profissionais, resolvi que queria trabalhar com 
isto!  
 
Então, comecei a estudar muito sobre esta área, e quanto 
mais eu estudava, mais eu percebia que dietas restritivas e 
proibitivas só iriam fazer mal para estas pessoas. E ao estudar 
mais ainda, cheguei a fatídica conclusão: fazer dietas 
restritivas e proibitivas e viver comendo com culpa e 
ansiedade não serviam para ninguém! 
 
E foi nesta época que eu encontrei – para minha felicidade 
pessoal e profissional! – os conceitos da Alimentação 
Intuitiva, sobre a qual vou falar mais neste e-book, e comecei 
a aplicá-los na minha vida e na minha prática profissional com 
muito sucesso e alegria! 
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Meu objetivo sempre foi trabalhar com adolescentes e 
adultos, pois percebia que este era o público que mais 
vivenciava um relacionamento disfuncional com a comida. 
Assim, preciso confessar para vocês que eu nunca tive um 
grande interesse pela alimentação infantil. 
 
Porém, estudando sobre o nosso relacionamento com a 
comida, deparei-me com a forte conclusão: nosso 
relacionamento com a comida começa muito cedo! Muito 
cedo mesmo! Já no aleitamento infantil e depois na 
introdução alimentar, nós temos nosso primeiro contato com 
a alimentação! Nessa fase, mais importante do que nos 
nutrirmos do leite e dos primeiros alimentos, nós formamos 
nossos significados em relação aos alimentos e criamos 
nosso relacionamento com a comida!  
 
Sabe aquele ditado "a primeira impressão é a que fica"? Pois 
é! O modo como introduzimos e conduzimos a alimentação 
das crianças tem grande interferência no desenvolvimento 
do relacionamento da criança com a comida! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma outra coisa muito bacana que eu descobri foi que todos 
nós nascemos sabendo comer! Sim, estou falando sério! 
Quando somos bebês, nós sabemos identificar quando 
precisamos mamar e quando devemos parar de mamar, e 
ninguém precisa nos dizer isso!  

"Evidências crescentes mostram que o modo como as 
crianças são alimentadas quando elas ainda são bebês 
estabelece o modo como elas se relacionarão com a 
comida durante sua infância, e até mesmo durante a 
vida adulta" (Gill Rapley) “ 



E, na verdade, nós deveríamos continuar assim pela vida 
inteira: sabendo comer! Porém, muitas interferências em 
nossas vidas fazem com que percamos o contato com este 
nosso guia interno de comer, que chamamos de comedor 
intuitivo. Grande parte destas interferências externas já 
ocorrem cedo, quando somos ainda bebês e crianças.  
 
Assim, eu resolvi escrever este e-book para que possamos 
refletir sobre a importância da alimentação durante a primeira 
infância e sobre como conduzi-la de forma a ajudar os nossos 
bebês e crianças a nunca perderem seu comedor intuitivo e a 
criarem e manterem um relacionamento positivo com a 
comida para a vida toda! 
 
E ajudando nossas crianças a manterem um bom 
relacionamento com a comida e a nunca perderem seu 
comedor intuitivo, também as ajudaremos a prevenir que 
desenvolvam obesidade e transtornos alimentares tanto na 
infância quanto na vida adulta! Pois, juro para vocês, eu não 
gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei em relação 
à comida ! 
 
 
 
Desejo uma ótima leitura! 
Nathália Petry 
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PS.: Nós vamos ter muitas reflexões juntos durante este ebook, mas aproveito para 
ressaltar que elas não substituem um acompanhamento com um profissional 
capacitado, tá? 
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No seio da mãe, entendemos que alimentar é uma forma de amar. 

Ao pegar o primeiro alimento, percebemos que comer é uma forma 
de diversão. 

Nos almoços de família, percebemos que comer é uma forma de 
estar junto. 

Na casa da vó, entendemos que cozinhar é uma forma de dar amor. 

Nos dias em que estamos doentes, aquela sopinha é uma forma de 
cuidar. 

Ao se encantar pelos diferentes cheiros e temperos, comer é uma 
forma de bem estar. 

Nas festas de aniversário, entendemos que comer é uma forma de 
celebrar. 

Ao experimentar comidas diferentes, observamos que comer é uma 
forma de viajar. 

Ao ganharmos um alimento de presente, sentimos que comer é uma 
forma de amor. 

Ao prepararmos a receita da vó, entendemos que comer é uma 
forma de recordar. 

 

Desde que nascemos, nós desenvolvemos um vínculo muito especial 
com a comida. Descobrimos que o comer nos dá muito mais do que 
força, disposição e saúde. Comer é amar, se divertir, estar junto, dar 
amor, cuidar, celebrar, viajar, recordar, é viver. 

 

Poema por Nathália Petry 



SÃO MUITAS AS 

PERGUNTAS… 

PREFÁCIO 
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“Como contribuir para formar hábitos alimentares nutritivos?” 

“Qual a melhor forma de fazer a introdução alimentar?” 

“Como lidar quando meu filho não quer comer?” 

“Como prevenir que meu filho só queira comer doces”? 

“Como reagir quando meu filho é exposto a doces e outros 
alimentos desse tipo na escola?” 

“Como prevenir o sobrepeso e a obesidade já na infância?” 

“Como ajudar o meu filho a ter um bom relacionamento com 
a comida desde a infância?” 

 

Estas foram algumas das questões que eu mais recebi nesta 
última semana, quando pedi aos meus contatos e seguidores 
que me enviassem suas dúvidas mais comuns em relação à 
alimentação na primeira infância. 

Pude perceber que, em frente ao grande medo de a criança 
desenvolver sobrepeso ou obesidade, estamos muito ansiosos 
sobre como conduzir a alimentação dos nossos pequenos. Isso 
nos gera grande ansiedade e, muitas vezes, isso acaba fazendo 
com que a primeira infância seja um período bastante 
estressante em relação à alimentação. Isso me causa 
preocupação, tendo em vista que esta é uma fase muito 
importante para a criação do relacionamento com a comida.  

Por isso, resolvi escrever este e-book: para refletirmos sobre 
estes questionamentos e olharmos com um olhar diferenciado 
para a alimentação infantil; e para explorarmos como criar um 
relacionamento positivo com a comida desde a primeira 
infância. 

E, assim, as respostas para as perguntas acima você 
encontrará aqui. 



O DILEMA DA 

ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

PARTE 1 



NOSSO PANORAMA ATUAL 

Nós estamos vivendo uma realidade bem diferente do que 
aquela enfrentada pelos nossos avós e bisavós. A fome e a 
desnutrição, antigamente problemas tão relevantes no Brasil, 
estão sendo substituídas por uma preocupação em relação a 
outro estado nutricional: o sobrepeso e a obesidade infantil.  
 
As taxas de sobrepeso e a obesidade na população estão 
crescendo, inclusive na infância (algumas estimativas colocam 
que a obesidade infantil já é o dobro em relação à década 
passada). E isso  tem criado um grande alarde e ansiedade na 
população. Seja por preceitos de saúde ou estética, todos nós 
estamos com muito medo de ganhar peso. Assim, estamos 
constantemente em busca da alimentação perfeita, 
principalmente em relação às crianças. Evitar que elas tenham 
contato aos alimentos “não saudáveis” passou  a ser 
primordial. 
 
Mas aí nós nos deparamos com um outro dilema da nossa era 
atual: apesar de não tão comentado, as estatísticas 
demonstram o aumento de comportamentos de risco para 
transtorno alimentar e de transtornos alimentares já na 
infância... E isso nos traz mais uma reflexão importante: Até 
quando a alimentação “saudável” é saudável? Qual a linha 
entre o saudável e o obsessivo? 
 
Por isso, vamos iniciar nossas discussões com uma importante 
reflexão sobre o que é alimentação saudável. 

10 



COMO TEMOS VISTO A 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL? 

Alimentação saudável é um assunto que está em alta. Em 
qualquer noticiário, revista, jornal, rede social, você verá 
alguma matéria, notícia ou conteúdo relativo a como se 
alimentar de uma forma saudável. E falamos nisso com uma 
naturalidade, que até parece óbvio:  
- É só você comer os alimentos nutritivos, aqueles que são 

bons, que vão te dar saúde, que vão te emagrecer. E não 
comer aqueles que são ruins, que tem nutrientes ruins, 
porque esses alimentos não são tão nutritivos e vão te 
deixar doente e engordar. 

 
E o que no nosso boca a boca parece simples e na teoria é 
lindo, na prática se reflete como um martírio. Todos os dias – 
ou todas as segundas feiras – tomamos a decisão de nos 
alimentarmos melhor, ou de começarmos as dietas. E em 
alguns dias – ou no mesmo dia – percebemos que não é tão 
simples assim. 
 
Mas por que nós sofremos tanto quando nos referimos à 
alimentação saudável? Por que não conseguimos, por que 
falhamos?  
 
Você já parou para pensar que talvez nós estejamos 
conceituando a alimentação saudável de uma forma errada? 
Que talvez nossa visão da alimentação saudável esteja 
equivocada? 
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Podemos perceber que, atualmente, estamos entendendo a 
alimentação saudável como ingerir apenas alimentos 
saudáveis, cortando os não saudáveis, certo? Ou seja, partindo 
do ponto de vista nutricional dos alimentos.  
 
Porém, com isso, acabamos reduzindo a alimentação 
saudável apenas ao seu conteúdo nutricional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas será que ela é só isso? E qual o problema desse nosso 
conceito? 

 
1) Esquecemos que comida não é só nutriente. 
Você já parou para pensar que se os alimentos não fossem tão 
prazerosos, que se eles não trouxessem tantos sentimentos 
bons, como lembranças da infância, memórias, emoções e 
conforto, que se eles também não trouxessem cultura, que se 
eles não fossem tão importantes em eventos sociais, em 
reuniões de amigos, em festas... nós poderíamos 
simplesmente viver de uma ração que nos fornecesse todos os 
nutrientes e estaríamos nutridos e saudáveis?  
Mas você consegue imaginar como seria difícil viver assim, 
certo? Justamente porque os alimentos têm várias funções 
nas nossas vidas! Eles fornecem não só nutrientes, mas prazer, 
emoções, recordações; transmitem culturas; fazem partes dos 
nossos eventos sociais; e muitas vezes até são uma forma de 
demonstrar amor... Quando ignoramos as outras funções da 
comida, podemos abalar nossa vida social e começar a perder 
o prazer de comer. 
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“Na sociedade moderna, comer tem sido racionalizado e medicalizado 
ao ponto da comida ser reduzida apenas ao seu conteúdo nutricional, 
sendo que, numa dicotomização moralizada de saúde versus prazer, o 
prazer em comer é percebido como incompatível com hábitos 
alimentares saudáveis.” Jean-Pierre Corbeau 

“ 



13 

2) O alimento é reduzido a bom e ruim, gerando um 
terrorismo nutricional. 
Classificamos os alimentos em bons e ruins, conforme seu teor 
nutricional, e passamos a acreditar que ao comê-los 
estaremos piorando a nossa saúde ou engordando 
instantaneamente. A autora Evelyn Tribole comenta, em uma 
de suas palestras, que parece que estamos sempre “a uma 
mordida de...”, ou seja “a uma mordida da obesidade”, “a uma 
mordida do câncer”...  
 
O que isso causa? Isso nos causa muito medo, ansiedade e 
culpa frente aos alimentos! É uma situação de terrorismo 
nutricional, termo descrito pelo autor Gyorgy Scrinis, uma vez 
que estes sentimentos negativos são sentimentos 
moralizantes e não deveriam fazer parte do nosso cardápio.  
 
A alimentação, que é algo tão positivo, passa a ser algo 
pesado. E o nosso relacionamento com a comida vai ficando 
desequilibrado. 



QUANDO O SAUDÁVEL  

VIRA DOENÇA 

Pensar a alimentação apenas considerando a visão nutricional, 
como viemos, nos leva a classificar os alimentos em bons e 
ruins. E dessa forma, começamos a viver com uma série de 
privações e restrições alimentares, as quais: 
 
Alteram nosso relacionamento com a comida 
Naturalmente, ao classificarmos alimentos como ruins, como 
não saudáveis, como vilões, tentaremos evitar estes alimentos 
ao máximo da nossa alimentação, certo? Isso daria certo se a 
comida não representasse muito mais para a gente e se a nossa 
mente tolerasse restrições alimentares. Mas não é o caso. A 
proibição alimentar altera nosso comportamento e nosso 
relacionamento com a comida. 
 
 A proibição alimentar aumenta nosso desejo pelos 

alimentos proibidos. Passamos a ficar ansiosos, desejando 
comer aquele alimento, porém, ao mesmo tempo, tentando 
evitá-lo. 

 Eventualmente, acabamos comendo aquele alimento, e ao 
comê-lo passamos a sentir culpa - um sentimento 
extremamente negativo que não deveria fazer parte da 
nossa alimentação.  

 É comum que acabemos comendo aquele alimento em 
excesso, já que estamos há um tempo nos privando, e 
também por termos aquele famoso pensamento “só hoje”. 
Isso pode levar-nos ao desenvolvimento de compulsões 
alimentares. 
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 Mas, “tudo bem”, pois no dia seguinte – ou na segunda-
feira, iniciaremos a restrição alimentar novamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Começamos a sentir muita culpa após comer. Começamos a 
achar que não sabemos comer, e que somos descontrolados. 
O relacionamento com a comida vira algo negativo.  
 
Atrapalham nossa vida social 
Além disso, como já dito anteriormente, as restrições e 
proibições alimentares também interferem nas nossas vidas 
sociais, pois nos sentimos ansiosos em frente aos churrascos 
com amigos, ceias de natal, festas de aniversários... Isso pode 
interferir nos nossos relacionamentos com outras pessoas e 
piorar ainda mais o nosso relacionamento com a comida. 
 
Perdemos o contato com o nosso corpo 
O fato de estarmos constantemente seguindo regras externas 
restritas em relação à alimentação faz com que nós acabemos 
nos desconectando do nosso corpo. Quero dizer, acabamos 
ignorando nossos sinais de fome e saciedade, com os quais 
nascemos tão conectados! Isto, a longo prazo, por não 
sabermos mais dar o combustível em quantidade adequada 
para o nosso corpo, pode nos levar ao sobrepeso e à 
obesidade. Vamos falar mais disso adiante! 
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Assim, acabamos em um 
ciclo, que nunca acaba. E, 
com isso, nós começamos a 
criar um relacionamento 
alterado com a comida. 
Começamos a ter medo e 
ansiedade perto da comida.  



Ciampolini et al (2010) comentam que essa nossa atual 
epidemia de sobrepeso e obesidade pode ter sua origem no 
não reconhecimento da fome. 
 
Podem nos levar ao desenvolvimento de obesidade, 
sobrepeso e obesidade 
Diversos estudos têm mostrado que, paradoxalmente, as 
dietas restritivas e proibitivas levam ao ganho de peso a longo 
prazo. Em 2007, pesquisadores de uma universidade 
americana (UCLA) analisaram 31 estudos de longa duração 
feitos com dietas e observaram que as dietas são promotoras 
de ganho de peso a longo prazo (Mann et al, 2007). Um outro 
estudo, muito interessante, realizado na Finlândia com 2000 
pares de gêmeos idênticos com idade entre 16 e 25 anos, 
observou que a realização de dietas, independentemente de 
genética, está significantemente associada com ganho 
acelerado de peso e obesidade  (Pietilainen et al (2011).  
 
Podem nos levar ao desenvolvimento de transtornos 
alimentares 
Apesar de não serem muito abordados, os transtornos 
alimentares têm crescido em taxas paralelas à obesidade, e 
invadindo faixas etárias nas quais não eram tão comuns, como 
a infância. E a realização de dietas proibitivas e restritivas tem 
sido apontada como o gatilho mais comum para o 
desenvolvimento destas doenças em vários estudos, como 
demonstrado por Souto e Ferro-Bucher (2006) e pela 
American Dietetic Association (2006). Dunker, Alvarenga e 
Pereira (2007), em seu estudo com pacientes com anorexia e 
bulimia nervosas, verificaram que, na percepção de 81% das 
pacientes estudadas, as dietas ajudaram a desenvolver o 
quadro de transtorno alimentar. 
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E QUANDO ISSO ACONTECE 

NA INFÂNCIA? 

Os problemas relacionados às privações e restrições 
alimentares trazidos no capítulo anterior também se aplicam às 
crianças, e podem ser ainda pior no caso delas. Há vários 
estudos que mostram que restrições e proibições têm serias 
consequências para as crianças. Segundo Eneli, Crum e Tylka 
(2008), dentre as consequências estariam maior risco de ganho 
de peso excessivo, desconexão com o sinal da fome, 
preocupação excessiva a respeito de comida e menor auto 
estima.  
 
Assim, as proibições e restrições alimentares na infância*: 
 
Alteram a formação dos significados em relação a comida 
As crianças ainda estão desenvolvendo seu relacionamento 
com a comida e formando os significados que a comida tem em 
suas vidas. Então, imaginem como pode ser complicado para 
elas entenderem o porquê de não comer certo alimento se 
todos os amiguinhos comem; ou o porquê de aquele alimento 
ser proibido se ele tem um sabor tão gostoso; ou o porquê de 
ela não poder comer aquele alimento, se ele é um alimento tão 
presente em momentos felizes (festas e comemorações)... As 
crianças ainda estão dando significados aos alimentos, e 
quando elas recebem muitas informações confusas, isso pode 
alterar seu relacionamento com a comida. 
 
* Fazendo apenas um parênteses, esclareço que este ebook tem foco em crianças saudáveis, 
que não apresentam nenhuma alergia ou intolerância alimentar ou condição de saúde que exija 
tais restrições. 
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Aumentam a valorização dos alimentos proibidos 
O proibido vira o mais desejado, e a criança cria uma 
supervalorização daqueles alimentos proibidos. Por isso, não é 
incomum ver crianças que acabam comendo muito quando 
tem oportunidade (por exemplo, em uma festinha de 
aniversário), que trocam os lanches com os amiguinhos ou 
que comem escondido. Birch, Fisher e Davinson (2003), em 
um estudo com meninas de 5 anos de idade, observaram que 
as meninas cujas mães eram muito restritivas apresentaram 
um maior “comer excessivo” quando atingiram 9 anos. 
 
Formam sentimentos negativos em relação à alimentação 
As proibições e restrições também podem provocar 
sentimentos negativos em relação à alimentação. A criança 
começa a sentir culpa ao comer os alimentos proibidos e 
começa a ter sentimentos de ansiedade e tensão diante da 
mesa. O relacionamento com a comida começa a ficar bem 
bagunçado. 
 
Promovem a desconexão com o corpo 
Por estarem sujeitas a muitas regras externas para se 
alimentar, as crianças podem ir, pouco a pouco, se 
desconectando dos seus sinais internos que controlam a 
alimentação. Birch, Fisher e Davinson (2003), no estudo 
realizado com meninas de 5 anos de idade, observaram que 
quando as meninas percebiam uma pressão em relação à 
alimentação vinda dos pais, isso as levava a se afastar dos 
sinais de fome e saciedade. 
 
Afetam a auto estima 
Tudo isso é muito agravado se os pais convivem com 
insatisfação corporal e medo de ganhar peso. Segundo 
Anschutz et al (2009), o estímulo ao emagrecimento dado pela 
mãe foi visto como influência à maior internalização do ideal 
de beleza pela criança. 
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E por consequência de todos estes fatores, as proibições e 
restrições alimentares aumentam o risco de ganho de peso 
excessivo e de transtornos alimentares 
A criança perde seu contato com suas sensações internas que 
guiam a alimentação (fome e saciedade) e passa a criar um 
relacionamento conturbado com a comida, estando em risco 
aumentado de desenvolver sobrepeso, obesidade, compulsão 
alimentar e transtorno alimentar. 
 
É realmente uma situação paradoxal. Pois a preocupação 
excessiva com o emagrecimento e a saúde da criança e a 
proibição alimentar podem aumentar o risco de ela ganhar 
peso a longo prazo, ou de desenvolver um transtorno 
alimentar. 

 
Por isso, talvez uma boa alternativa seja repensarmos nossos 
conceitos de alimentação saudável. 
 
 
 



O QUE É ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL? 

Repensar o nosso conceito de alimentação saudável pode nos 
dar uma perspectiva diferente. Além disso, como as crianças 
tem um grande aprendizado por observação, vale a pena 
revermos nossos conceitos primeiro. 
 
Dessa forma, vale a pena refletir: será mesmo que se eu comer 
um alimento que é considerado como não saudável isso me 
fará uma pessoa não saudável? Isso me fará engordar 
instantaneamente? Será que a alimentação não é um balanço 
de muitas refeições? Será que nosso peso muda conforme a 
ingestão de um único alimento? Faz sentido classificar um 
único alimento como saudável/não saudável?  E eu já respondo 
a vocês: não, não faz! Um alimento por si só não é capaz de 
piorar sua saúde ou fazer você engordar. Assim como nenhum 
alimento por si só pode fazer você emagrecer ou vai ser seu 
salvador!  Nossa saúde e nosso peso dependem de nossa 
alimentação no geral, bem como de uma série de outros 
fatores.  
 
Mas o que é uma alimentação saudável, então? Uma 
alimentação saudável seria aquela que, ao mesmo tempo que 
te nutre, compreende que a alimentação representa muitas 
funções em nossas vidas. Uma alimentação saudável seguiria 
os sinais enviados pelo corpo (fome e saciedade) e 
compreenderia o prazer de comer. Uma alimentação saudável 
seria repleta apenas de significados positivos, e sentimentos 
negativos como culpa, medo e ansiedade ficariam fora da 
mesa.   
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“Comer normalmente é ser capaz de comer quando você está 
com fome e continuar comendo até você ficar satisfeito. 
 
É ser capaz de escolher os alimentos que você gosta e comê-
los até aproveitar o suficiente – e não simplesmente parar de 
comer porque você acha que deveria.  
 
Comer normalmente é ser capaz de ter cuidado na seleção de 
alimentos para consumir alimentos nutritivos, mas sem ser 
restritivo a ponto de deixar de comer os alimentos prazerosos.  
 
Comer normalmente é se permitir comer às vezes porque você 
está feliz, triste ou chateado ou apenas porque é gostoso.  
 
Comer normalmente é fazer cerca de três refeições ao dia, ou 
quatro ou cinco, ou pode ser escolher comer ao longo do dia. É 
deixar alguns biscoitos no prato porque você sabe que pode 
comer mais amanhã ou então comer mais agora porque eles 
estão com um sabor maravilhoso.  
 
Comer normalmente é comer em excesso às vezes, e depois se 
sentir estufado e desconfortável. E também pode ser comer 
menos de vezes em quando, e ficar desejando ter comido mais.  
 
Comer normalmente é confiar que seu corpo é capaz de 
corrigir pequenos deslizes da sua alimentação.  
 
Comer normalmente requer um pouco do seu tempo e 
atenção, mas também ocupa o lugar de apenas uma área 
importante, entre tantas, de sua vida.  
 
Em resumo, comer normalmente é flexível e varia em resposta 
às nossas emoções, nossa agenda, nossa fome e nossa 
proximidade com o alimento.”  
 

Ellyn Satter, 1987 
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A INTUIÇÃO NA 

ALIMENTAÇÃO 
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A INTUIÇÃO NA 

ALIMENTAÇÃO 

A autora Louise Foxcroft, em seu livro A Tirania das Dietas,  
conclui que vivemos expostos a esta visão de dietas restritivas 
e proibitivas há mais de 2000 anos. As dietas se reciclam e 
retornam com outros nomes, porém continuam sem 
apresentar eficácia. Dessa forma, a autora coloca "O que 
precisamos é de uma ênfase diferente”.  
 
E essa ênfase diferente é o que vem trazer a Alimentação 
Intuitiva, buscando resgatar um relacionamento positivo e 
natural com a comida, bem como voltar a se guiar pelo corpo 
para se alimentar. 

 
“Como assim?”, você deve estar se perguntando! 
Bom, você já percebeu como a natureza é perfeita? Como 
corpo humano é perfeito? Confesso que quando paro para 
pensar nisso, fico boquiaberta! Nosso organismo funciona com 
extrema maestria e sintonia! Temos processos e sistemas 
muito delicados, que são altamente coordenados, e tudo 
funciona de forma sábia e perfeita, sendo controlado pela 
nossa mente, e possibilitando que nós vivamos bem! 
 

23 Fonte: Armandinho - facebook.com/tirasarmandinho 
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Se você é mãe ou tem contato com mães e crianças, já deve 
ter percebido que a gestação, e ainda a amamentação, são 
processos que nos confirmam que nosso corpo é perfeito! 
Gerar uma criança, uma pessoa dentro de você, e depois 
produzir seu próprio alimento, perfeito para cada etapa de 
desenvolvimento da criança... é muita perfeição, certo? Se 
você parar para pensar que até mesmo a própria composição 
do leite varia conforme a sede, a fome e a etapa de 
desenvolvimento da criança, é de se ficar boquiaberto com 
tamanha perfeição da natureza! 
 
Mas você sabia que o nosso corpo, além de controlar todos os 
processos e reações que ocorrem dentro de nós, sem 
percebermos, também controla processos que dependem da 
nossa consciência e da nossa vontade?  Sim, para isto ele nos 
manda sinais!  
 
Por exemplo, nosso corpo controla nossa necessidade de 
dormir, nos mandando o sinal do sono; controla nossa 
necessidade de esvaziar a bexiga, nos mandando a vontade de 
ir ao banheiro... Bacana, né? Mesmo sendo atividades que 
dependem da nossa consciência, o nosso corpo as guia 
também! 
 
E pensando bem, será que o nosso corpo não faz isso com a 
alimentação também? Ainda mais pensando que a 
alimentação é um processo tão importante para a nossa 
sobrevivência... 
 
E a resposta é sim! Nos alimentarmos também é um processo 
que depende da nossa consciência e da nossa vontade, e é 
também regulado pelo  nosso corpo! Por meio dos sinais de 
fome e de saciedade, nosso corpo nos mostra quando e o 
quanto precisamos comer. Até mesmo nossas vontades 
podem refletir o que o nosso corpo está precisando comer! 
Fantástico, né? 



É nessa reflexão que se baseia a Alimentação Intuitiva. 
 
Descrita pelas autoras americanas Evelyn Tribole e Elyse 
Resch, a Alimentação Intuitiva traz que todos nós nascemos 
com uma intuição de quando, quanto e o que comer. Isto é, 
que nosso corpo está constantemente controlando a nossa 
alimentação e nos avisando disso, e que nós apenas 
precisamos aprender a escutá-lo, ao invés de tentar controlá-
la a todo custo com rigidez e dietas restritivas e proibitivas.  
 
A Alimentação Intuitiva também promove um relacionamento 
saudável, positivo e prazeroso com a comida, nos 
aconselhando a vivermos sem dietas, a escutarmos os sinais 
do corpo, a fazermos as pazes com a comida, a respeitarmos 
as várias funções do alimento, a descobrirmos o prazer de 
comer, a entendermos o nosso comer emocional, a 
respeitarmos o nosso corpo, a nos exercitarmos com prazer, e 
a honrarmos nossa saúde com uma nutrição gentil. 
 
Abaixo, trarei, de forma adaptada por mim, alguns princípios 
que considero muito importantes para recuperarmos nosso 
comedor intuitivo. 
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As dietas não funcionam e não respeitam seu organismo! 
Restringir a alimentação, proibir alimentos, ou até a famosa frase 
“fechar a boca” não são métodos eficazes.  
Pelo contrário, são fadados ao fracasso por apresentarem 
problemas em níveis bioquímicos, psicológicos, culturais e 
sociais.  
 
Resumidamente, elas: 
• Promovem alterações no seu organismo, diminuindo seu 

metabolismo e causando estresse no seu organismo. 
• Fazem com que você crie pensamentos obsessivos por 

comida, desenvolvendo um péssimo relacionamento com a 
comida, e aumentam as chances do desenvolvimento de 
compulsões alimentares e transtornos alimentares. 

• Não consideram as várias funções que o alimento tem em 
nossas vidas (função social, função cultural, função afetiva), e 
por isso interferem na função social e cultural do alimento. 

• A longo prazo, fazem com que você entre naquele famoso 
efeito sanfona. Estudos demonstram que fazer dieta é um 
grande preditor de ganho de peso a longo prazo. Segundo 
Pietilainen et al (2011), as dietas podem ser em parte 
responsáveis pela atual epidemia de obesidade. 

• As dietas são um forte e perigoso gatilho para transtornos 
alimentares!  
 

É interessante notar ainda que as dietas restritivas e proibitivas 
trazem tanto estresse ao organismo que o fato de você “falhar” 
a dieta nada mais é que o seu corpo se livrando daquela 
agressão imposta a ele. Ou seja, sair da dieta é também uma 
prova de que você pode confiar no seu corpo! 
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Os sinais de fome e saciedade são os principais guias do 
QUANDO e do QUANTO comer. Eles são enviados pelo corpo 
para que você dê a ele combustível na hora e na quantidade 
que ele precisar. 
 
Como identificá-los? 
 
• FOME: Preste atenção aos seus sinais de fome e mantenha 

seu corpo alimentado e nutrido. Não passe fome, não se 
prive de alimentos! Nosso corpo é sábio e perfeito, e se ele 
está te enviando um sinal de fome, é sinal de que ele precisa 
de alimento! Se você não consegue escutar a fome, pense: 
‘Quando foi a última vez que eu estive com fome?’ ‘Como eu 
me senti?’ ‘Quais foram as sensações?’ Tente identificar quais 
as sensações que seu corpo envia quando você está com 
fome. Perceber e respeitar o sinal da fome é uma forma de 
respeitar seu organismo! 
 

• SACIEDADE: Quando estiver comendo, cheque regularmente 
como está sua saciedade, isto é, o quão cheio está seu 
estômago. Perceba suas sensações enquanto o estômago é 
enchido de alimento. Uma importante dica é fazer uma pausa 
no meio da refeição e se perguntar se você está gostando da 
comida e se você está ficando cheio. 
 

Observação: Em muitas situações, como por exemplo doenças 
como transtornos alimentares, a pessoa pode estar 
incapacitada de se conectar com estes sinais. Por isso, o 
acompanhamento de um profissional capacitado durante todo 
este processo é altamente recomendado. 
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Compreenda que o alimento nos oferece muito mais do que 
somente Nutrição! Os alimentos refletem cultura, transmitem 
carinho, são instrumentos de socialização, carregam memórias, 
demonstram sentimento, nos trazem conforto e são uma 
grande forma de prazer!   
 
Assim, faz parte da nossa natureza reconhecer e respeitar tudo 
isto!  
 
Faz parte compreender que o churrasco dos colegas de 
trabalho, o bolo de aniversário, a ceia de natal, o almoço de 
domingo, e tantas outras situações, fazem parte de uma 
alimentação saudável! Entendendo isto, e comendo com 
alegria, observando sua saciedade, você verá que todas estas 
situações passam a não causar mais ansiedade e serão só 
alegria! 
 
Assim como também faz parte compreender que comer 
alimentos diferentes quando você está viajando, comer aquela 
macarronada que sua mãe preparou com tanto carinho, comer 
aquele bolo de chocolate que sua vó fez com tanto amor, 
também fazem parte da nossa alimentação! 
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A guerra com os alimentos, isto é, a classificação de alimentos 
em vilões e perigosos, faz com que tenhamos várias privações 
de alimentos no nosso dia a dia.  
 
O problema é que esta privação e proibição de determinados 
alimentos levam à valorização destes alimentos, nos causando 
desejos e obsessões fisiológicas e psicológicas por eles. Muitas 
vezes achamos que somos super chocólatras, mas na verdade, 
vivemos um intenso desejo pelo chocolate pelo fato de fazer 
esta constante privação dele.  
 
E quando você inevitavelmente acaba comendo este alimento 
privado, você pode acabar o comendo de excesso, tendo 
sentimentos de culpa e vergonha, e até mesmo desenvolvendo 
compulsões alimentares. 
 
Assim, a chave para nos relacionarmos melhor com a comida é 
fazer as pazes com os alimentos. Para isto, é preciso abandonar 
esta ideia de privação e de restrição alimentar, e se dar 
permissão para comer. É preciso rever este julgamento que 
fazemos dos alimentos. 
 
"Mas se eu me der a permissão de comer tudo, eu não vou 
comer demais?" Não, não vai! Ao parar a restrição alimentar, 
muitos alimentos deixam de ser supervalorizados e passam a 
ser emocionalmente neutros, e seu desejo por eles diminui! Ao 
confiar no seu corpo, ao respeitar sua fome e sua saciedade, e 
ao parar a restrição alimentar, você conseguirá entrar em 
sintonia com seu corpo e comer conforme seu corpo e sua 
mente precisam! Fantástico, né? 
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Grite um “Não” para os pensamentos na sua cabeça que falam 
que você é “bom” porque você almoçou uma salada com frango 
e que você é “ruim” porque comeu bolo de chocolate.  
 
A Polícia da Comida é aquela ‘vozinha’ que fiscaliza todas as 
regras que a mentalidade da dieta já criou para você, e essa 
‘vozinha’ fica escondida dentro do seu interior! Ela te julga, te 
xinga, te castiga por você não ter feito o "certo". 
 
Veja alguns exemplos da nossa polícia da comida interna: 
"Você comeu um chocolate ao leite, e agora vai engordar. Você 

merece, você é um fracassado" 
"Você estava indo tão bem, até comer aquele bolo no jantar. 

Mais um dia ruim, mais um dia que você falhou" 
"Tem certeza que vai comer este biscoito agora? Melhor era 

comer a maçã" 
 
Desafie esta polícia! Por exemplo: 

"Qual o problema de eu comer este chocolate? Eu respeito e 
cuido do meu corpo, vou comer o suficiente para me saciar. 

Além disso, eu sei que nenhum alimento tem o poder de 
engordar instantaneamente" 

"Meu dia não é definido em ruim ou bom por causa do que eu 
comi. Eu ouvi meu corpo, e quis compartilhar este bolo com meu 

marido à noite, e isso não faz de mim uma pessoa ruim" 
"Neste momento, prefiro o biscoito, e há muitos outros 

momentos em que eu prefiro a maçã. Eu escuto meu corpo“ 
 

Desafie essa vozinha, desafie estas crenças em relação à 
alimentação que estão enraizadas e forme novos pensamentos! 
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A satisfação e o prazer de comer são muito importantes! 
Degustar cada mordida e saborear cada garfada é fundamental 
para que você tenha mais atenção ao comer, prepara seu corpo 
para a digestão e faz da refeição um momento mais prazeroso! 
Além disso, isso também permite que você perceba sua 
saciedade mais facilmente. 
 
A satisfação de comer também se refere a comer aquilo que 
você tem vontade e que irá te dar prazer. Comer uma salada se 
você quer um bife neste momento não fará com que você se 
sinta satisfeito. Quantas vezes conduzimos a nossa alimentação 
de uma forma que ela não desperta prazer nenhum?  
 
Além disso, quantas vezes você comeu uma fruta seca quando 
na verdade queria um chocolate? E quantas vezes, depois desta 
fruta seca, você acabou comendo várias coisas em busca da 
satisfação que o chocolate daria? Será que não teria sido mais 
fácil comer o chocolate? Essa sensação de que não era bem isso 
que você queria, de que você não ficou satisfeito, pode levar a 
procura de outros alimentos para trazer esta satisfação.  
 
Dessa forma, é importante fazer com que nossas refeições 
sejam prazerosas e satisfatórias. Preparar uma mesa bonita,  
fazer um prato atraente, degustar cada mordida pode 
transformar minha refeição! Fazer refeições apetitosas 
(podendo até mesmo transformar os alimentos que não gosta - 
como, por exemplo, preparar uma salada com um molho muito 
gostoso), pode te deixar muito satisfeito! Segundo o guia de 
alimentação saudável japonês: “Que todas as atividades 
relacionadas ao comer ou à comida sejam prazerosas”. 
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Não é incomum que tenhamos o hábito de “comer nossas 
emoções” sem perceber e sem ter consciência.  Achamos que é 
fome de comida, mas muitas vezes temos fome de outras 
coisas: amor, carinho, companhia, diversão, sentido... Assim, 
apenas comemos para suprir aquele vazio  e desconforto. 
 
Acabamos, muitas vezes, nos anestesiando com a comida. Além 
de não identificarmos nossos sentimentos, nem trabalhá-los, 
podemos acabar comendo mais do que precisamos. Por isso, 
não é incomum ganharmos muito peso devido a um comer 
emocional. Porém, por não termos consciência disso, ao invés 
de trabalharmos estas questões, acabamos embarcando em 
dietas e aumentando nossa frustração e até mesmo esse comer 
emocional. 
 
Dessa forma, é muito importante aprendermos não só a 
entender porquê nós comemos, mas a identificar e nomear 
nossos sentimentos e emoções e a aprender a lidar com eles. É 
importante saber que a comida conforta e alivia, mas não pode 
resolver nossos problemas. 
 
Isso também é algo importante durante a infância. Por a comida 
também ser uma forma de transmitir amor e carinho, não é 
incomum, por exemplo, as crianças receberem doces quando 
estão tristes. Na verdade, o problema não é exatamente esse, 
pois como vimos comida tem esse papel também. Mas é muito 
importante que a criança aprenda a identificar e nomear os 
seus sentimentos e que ela entenda que a comida conforta, 
mas não consegue resolver nossos problemas ou dores.  
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Cada corpo é único. E não há ninguém igual a você nesse 
mundo. Suas características únicas, suas marcas (cicatrizes, 
estrias, celulites), seu peso são características que contam uma 
história. Refletem situações às vezes boas, às vezes ruins; 
refletem seu crescimento, suas vitórias; fazem parte de quem 
você é hoje.  
 
Respeitar seu corpo por isso é um ato de amor, de respeito. E é 
também um ato de gratidão. Se você for pensar bem, as estrias 
e cicatrizes são reparos, são concertos, que o seu corpo fez 
quando você precisava. E da mesma forma, suas variações de 
peso ou seu peso aumentado são tentativas de equilíbrio feitas 
pelo organismo em situações que ele viu como estresse. Essa 
história de que nosso corpo não luta ao nosso favor é balela! 
Mentira! Nosso corpo é nossa casa, e a manutenção da 
sobrevivência e do nosso bem estar é sua tarefa principal.  
 
Aceitar o nosso corpo como ele é, reconhecendo sua sabedoria 
e beleza única, independentemente do peso ou de forma, é 
expressar cuidado e gratidão. E esse é o primeiro passo para 
mudanças positivas em nossa vida! 
 
Interessante ressaltar que aceitação não é um sentimento de 
desistência. É um sentimento de cuidado! Nós cuidamos 
daquilo que amamos, certo? Aceitar e respeitar o corpo é amá-
lo e tratá-lo com carinho e respeito. 
 
Aceitação e amor próprio são um exercício constante – e são 
importantíssimos para que você se reconecte com seu corpo. 
Afinal, só confiamos em quem respeitamos, certo? 
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O exercício físico tem sido fonte de sofrimento para muitas 
pessoas. Associado ao emagrecimento, à queima de calorias, à 
perda de gordura, a atividade física virou mais uma obrigação 
sofrida do nosso dia a dia. 
 
Mas perceba como se movimentar é intuitivo da mesma forma 
que se alimentar! Sim, é verdade! O movimento gera prazer e 
bem estar para nós! Já observaram como bebês e crianças tem 
muito prazer em correr, brincar, pular? É claro que eles têm 
mais energia, mas uma coisa é certa: essas atividades são 
prazerosas para eles! E são para a gente também! Precisamos 
mudar nosso foco do exercício como emagrecedor para 
exercício como fonte de prazer e alegria! Procure uma atividade 
física que você goste, que seja prazerosa para você! Descubra o 
que te faz bem! 
 
Além disso, quando nos exercitarmos por pura obrigação, 
sofrendo a cada segundo, ficamos mais estressados e não 
temos tantos benefícios dessa atividade. Se o exercício físico é 
algo prazeroso para você, seu corpo é muito beneficiado! 
Temos liberação de neurotransmissores do bem estar, nosso 
humor melhora e nosso estresse do dia a dia se alivia. Sem 
contar que o prazer é o principal e mais forte mantenedor de 
hábitos!  
 
Nós também podemos inserir movimento no nosso dia a dia, 
nos tornando mais ativos e mais dispostos. Atividade física não 
precisa ter hora para começar ou terminar! Basta apenas nos 
movimentarmos com alegria! E sempre há a opção de uma boa 
música na sala de estar e uma dança em família! 
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Este ponto é o último, mas não por ser menos importante. 
 
Ele é o último ponto a ser trabalhado, pois apenas quando 
resgatamos um bom relacionamento com a comida, estamos 
prontos a fazer mudanças positivas no ponto de vista 
nutricional, que poderão contribuir para nossa saúde e bem 
estar.  
 
Quando ainda possuímos mentalidade de dieta e vivemos em 
guerra com a comida, qualquer orientação nutricional vira uma 
regra inflexível, vira uma nova dieta! Junto a isso, vem também 
o sentimento de culpa e de fracasso quando você não cumpre a 
regra. 
 
Porém, quando você cultiva um bom relacionamento com a 
comida, fazer pequenas mudanças alimentares para melhorar 
sua alimentação no dia a dia torna-se tranquilo, e não é mais 
uma regra pesada e que tira seu prazer de comer. Tudo é feito 
com prazer e liberdade. A culpa não faz mais parte do cardápio. 

 
Além disso, este princípio também comemora a comida e não 
simplesmente o nutriente. O espírito passa a ser a busca por 
“comida de verdade” (alimentos mais caseiros), seguindo nossa 
vontade genuína, pois o nosso corpo gosta destes alimentos e 
pede por eles.  
 
A Nutrição passa a ser simples e leve. É gentil. E vem para nos 
auxiliar e não ditar regras. Busca nos nutrir, entendendo que 
todos os alimentos podem participar da nossa alimentação e 
que o nosso corpo equilibra todos eles. 



Dessa forma, um comedor intuitivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo o site das autoras Evelyn Tribole e Elyse Resch, 
temos, atualmente, mais de 40 estudos mostrando os 
benefícios desse “jeito diferente de pensar a alimentação”, 
incluindo manutenção de um peso saudável, melhor 
percepção corporal e um relacionamento positivo com a 
comida. 
 
Resgatar nosso comedor intuitivo e fazer as pazes com a 
comida é o nosso natural! E é um processo libertador! 
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CRIANDO E MANTENDO 

UM RELACIONAMENTO 

POSITIVO COM A COMIDA 

PARTE 3 



CRIANDO MEU RELACIONAMENTO 

COM A COMIDA 

Como eu já disse lá no começo, todos nós já nascemos sendo 
“comedores intuitivos”! 
 
Todos nós nascemos sabendo comer! Bebês e crianças 
pequenas são altamente sintonizados com seus instintos de 
fome e saciedade. Ou seja, o bebê mama quando está com 
fome, e para de mamar quando está saciado.  

Um estudo, por exemplo, avaliou o consumo de leite 
artificial mais diluído e mais concentrado, e percebeu que 
os bebês consumiam o volume necessário para atender a 
fome, mamando mais do diluído e menos do mais 
concentrado (Fomon, 1993).  

 
E se não sofrermos muitas interferências externas em relação à 
alimentação, como por exemplo, muitas interferências dos 
pais, da escola, da mídia, da ditadura da magreza, podemos 
manter nosso comedor intuitivo e um relacionamento positivo 
com a comida pela vida inteira! 
 
E esta é a minha proposta com este e-book! Incentivar você a 
ajudar seu filho a manter sua conexão com seu corpo e a criar 
um relacionamento positivo com a comida para a vida toda! 
 
A seguir, vamos observar como o nosso relacionamento com a 
comida é formado desde que nascemos. 
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PRIMEIRO CONTATO: 

AMAMENTAÇÃO 

O início do nosso relacionamento com a comida ocorre, logo 
após o nascimento, pelo aleitamento materno ou artificial. Nós 
já temos este instinto nato de procura!  
 
Como já discutimos anteriormente, o bebê tem sinais muito 
regulados de fome e saciedade. Ou seja, ele sabe quando quer 
mamar e quando deseja parar de mamar. Dessa forma, o 
aleitamento em livre demanda supriria esta necessidade e 
incentivaria o bebê a continuar conectado a estes instintos. 
 
Se você nunca ouviu falar em aleitamento em livre demanda, 
ele se refere a oferecer o leite ao bebê sempre que ele solicitar. 
Isto é, sem escalas de alimentação, como por exemplo, “de 2 
em 2 horas”.  
 
Segundo as autoras do Intuitive Eating, se o bebê for 
alimentado sempre que pedir, ele estará recebendo esta 
primeira mensagem de que fome é uma sensação natural, 
normal e correta. Porém, de maneira inversa, se o bebê é 
alimentado quando ainda não tem fome, ou é deixado 
passando fome até dar o horário, ele estará recebendo as 
mensagens de não confiar mais nesses instintos internos. Isto 
pode fazer com que ele acabe ignorando estes sinais durante a 
vida, passando a confiar orientações externas para se 
alimentar. 
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Como visto anteriormente, ao perdermos o contato com 
nossos sinais internos, corremos o risco de darmos 
consistentemente mais energia do que a necessária para o 
meu corpo, podendo levar ao  desenvolvimento de sobrepeso 
ou até de obesidade. 
 
Um ponto ainda importante aqui seria, salvo particularidades, 
o incentivo ao aleitamento materno, tendo em vista que o 
leite materno é mais completo e adequado ao bebê do que as 
fórmulas infantis. Além disso, outro fato muito incrível é que 
os bebês já experimentam sabores por meio do leite materno! 
Assim, no momento da introdução alimentar, o bebê já teria 
mais afinidade por aqueles alimentos sólidos comidos pela 
mãe! Fantástico, né? 
 
 
 
 
 
Porém, como estamos conversando sobre formar significados 
positivos em relação à alimentação, é importante que os 
momentos do aleitamento sejam prazerosos, tanto para o seu 
bebê quando para você, pois ele irá perceber se você estiver 
ansiosa ou triste.  
 
Por isso, caso você tenha dificuldades em relação à 
amamentação, não se frustre! Nem sempre a prática é linda 
como a teoria! Procure um profissional capacitado para que 
vocês possam analisar juntos o problema! 
 



SEGUNDO CONTATO: 

INTRODUÇÃO ALIMENTAR 

A introdução alimentar refere-se à introdução dos alimentos na 
vida da criança, sendo, como vocês já podem imaginar, uma 
fase muito importante para a criação do nosso relacionamento 
com a comida. Afina, é a primeira vez que temos um contato 
com os alimentos! 
 
Ao contrário do que muitos pensam, a introdução alimentar 
não tem necessariamente a função de nutrição, pois o leite 
seria o suficiente para a sustentação da criança até cerca de 1 
ano de idade. Dessa forma, muitas vezes essa fase também é 
chamada de alimentação complementar.  
 
Assim, pensando sob a ótica do bebê, eu acredito que os 
principais objetivos da introdução alimentar seriam: 
 Conhecimento e exploração dos alimentos, afinal é a 

primeira vez que nós temos contato com o alimento! Até 
então, tínhamos contato somente com o leite, não é 
mesmo? Então, imaginem a mudança radical que é, de 
repente, ter contato com uma infinidade de cores, sabores 
e texturas! Precisamos de um tempo para processar o que é 
a comida, para que ela serve, se é gostoso ou não.  

 Praticar o “ato de comer”. Até então, nós só tínhamos 
contato com o leite, e o consumíamos na forma do mamar, 
sugar, e às vezes, beber. Agora, vamos precisar desenvolver 
outras outras funções do comer, como, por exemplo, o 
mastigar. Precisamos de treino para isto! Da mesma forma 
que o andar começa com passinhos inseguros, o comer 
também precisa ser desenvolvido. 
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 Formar o nosso relacionamento com a comida. Nesta fase, 
nós também formamos nosso relacionamento com a 
comida. Começamos a processar para o que ela serve, e 
quais as funções que ela tem em nossa vida. 

 Aprender a entender o apetite. No decorrer da introdução 
alimentar, vamos entendendo também que comer enche a 
barriga, e que eu devo parar quando estou saciado.  

 Desenvolver autonomia alimentar. Da mesma forma que 
eu preciso aprender a andar, usar o troninho e a fazer 
tantas outras funções úteis ao meu dia a dia, e eu também 
aprendo a me alimentar: a saber como comer, o que eu 
gosto e o que eu preciso. Essas funções são minhas, e só 
minhas. 

 Nutrição. Como comentamos, a maioria dos bebês possui 
reservas nutricionais e é sustentado pelo aleitamento até 
cerca de 1 ano, por isto este não seria necessariamente um 
dos objetivos principais da introdução alimentar. Mas é 
incrível perceber, segundo a autora Gill Rapley (2008), que 
o aumento gradual das necessidades nutricionais do bebê 
parece coincidir com o desenvolvimento gradual das suas 
habilidade de se auto alimentar. 
 

Tendo em vista estes objetivos, vale a pena nos 
questionarmos: como eu posso conduzir a introdução 
alimentar do meu bebê de forma a atingi-los? 
 
 
A introdução alimentar “tradicional” 
Segundo a autora Gill Rapley, as formas de introdução 
alimentar aceitas culturalmente já tiveram muita variação.  
Nas últimas décadas, a recomendação era da inserção de 
alimentos aos 4 meses de idade do bebê. De fato, até 2003, 
essa ainda era a recomendação da Organização Mundial de 
Saúde. 
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Os alimentos eram primeiramente introduzidos na forma de 
papa, e a consistência ia evoluindo com o decorrer dos meses 
até a consistência sólida, com cerca de 1 ano. O alimento é 
conduzido à boca do bebê por meio da colher, e percebe-se 
que o bebê passa a ser um sujeito passivo do processo. 
 
Por anos, nós observamos a introdução alimentar dessa 
forma. Porém, em 2003, uma nova resolução da Organização 
Mundial de Saúde foi emitida, trazendo a recomendação da 
introdução alimentar para os 6 meses de idade do bebê, pois 
uma série de estudos demonstrou que, aos 4 meses de idade, 
os bebês ainda não tem um organismo maduro, nem em nível 
psicológico quanto motor, para o recebimento de alimentos.  
 
Podemos observar, então, que a papinha nada mais era uma 
necessidade desta imaturidade. Além disso, pensando 
naqueles objetivos levantados anteriormente, poderia a 
papinha promover um bom reconhecimento dos alimentos? 
Se o bebê é um agente passivo da alimentação, estaria eu 
promovendo sua autonomia alimentar e sua conexão com 
seus instintos de fome e saciedade? 
 
Pensando nestas questões, outras formas de pensar a 
introdução alimentar começaram a ser levantadas 
 
 
 
 
. 
 
A introdução alimentar pelo Baby Led Weaning 
O Baby Led Weaning (BLW), descrito em 2008 pela autora Gill 
Rapley em seu livro “Baby Led Weaning: helping your baby to 
love good food”, refere-se a uma forma de conduzir a 
introdução alimentar que promove o reconhecimento e a 
exploração da comida e a autonomia da criança. 
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“O trabalho dos pais é prover a comida. O trabalho do bebê é decidir 
quanto ele deve comer.” Ellyn Satter “ 



Eu conheci o BLW há cerca de poucos anos atrás, e posso dizer 
para você que foi amor à primeira vista! Como uma estudante 
e praticante assídua da Alimentação Intuitiva, foi como se eu 
tivesse acabado aquele joguinho de ligar os pontos. 
Apesar de as autoras do Intuitive Eating (2012) não 
comentarem sobre esta abordagem em seu livro, elas 
aconselham que os sinais de fome e saciedade dos bebês 
sejam respeitados, e que a autonomia alimentar deles seja 
promovida. Este é exatamente o objetivo do BLW! 
 
Segundo Gill Rapley, o BLW, que já vem sendo praticado de 
forma intuitiva há muitos anos pelas mamães, seria um 
conjunto de conselhos e técnicas que descrevem como 
introduzir os alimentos de forma a incentivar a autonomia do 
bebê, como, por exemplo, respeitar a prontidão do bebê para 
comer; ofertar os alimentos em sua forma sólida desde o 
princípio, permitindo que ele explore e conheça os alimentos; 
incluí-lo nas refeições em família; e permitir que ele seja um 
agente ativo nesse processo.  
 
O bebê torna-se dono do seu próprio processo. Quero dizer, 
da mesma forma que é imprudente forçarmos um bebê 
pequeno a ficar de pé e caminhar, e respeitamos suas fases de 
aprendizado (sentar, engatinhar, ficar de pé, dar os primeiros 
passos...), não faz sentido não respeitarmos as fases de 
aprendizado em relação à alimentação (pegar o alimento, levá-
lo à boca, mastigar, engolir...). Essa é a filosofia do BLW. 
 
Interessante ainda comentar que, apesar do termo Baby Led 
Weaning ser traduzido literalmente como ‘desmame 
conduzido pelo bebê’, ele não promove necessariamente o 
abandono do aleitamento. Na verdade, o BLW promove 
uma introdução gradual e natural dos alimentos, sendo o 
desmame realizado gradualmente sob tempo indeterminado. 
Comer mais e mamar menos é uma escolha deixada a cargo 
do bebê. 
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Como a introdução alimentar é conduzida por este método? 
 

 A prontidão do bebê é respeitada. Ou seja, os alimentos 
começam a ser introduzidos quando o bebê demonstra 
que está pronto, sendo capaz de sentar-se ereto, pegar 
objetos com as mãos e levá-los à boca e mastigar coisas, 
ainda que não tenha dentes. A maioria dos bebês está 
pronta ao redor dos 6 meses de idade, mas cada bebê é 
único e tem seu tempo! 
 

 Os alimentos são oferecidos de forma que possam ser 
reconhecidos. Papinhas muito liquidificadas ou misturadas 
não permitem que o bebê conheça cada alimento. Por isso, 
no BLW, os alimentos são oferecidos na sua forma sólida, 
possibilitando que o bebê possa explorá-lo e conhecê-lo.  
 Mas ele não vai engasgar? Segundo a Gill Rapley, se o 

bebê está no controle daquilo que vai em sua boca e 
está sentado de forma ereta e segura, o BLW não 
oferece mais chances de engasgo do que a oferta por 
meio da colher.  

 E ele vai conseguir mastigar? Ainda que não tenha 
dentes, a gengiva do bebê é mais dura e preparada 
para começar a receber alimentos. Mas é importante 
salientar que os alimentos são preparados de forma a 
facilitar esse processo e a respeitar a segurança do 
bebê. Por isto, procurar ajuda profissional é 
importante para auxiliar neste processo. 
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 O bebê tem autonomia para comer 
sozinho. O bebê é incentivado a 
comer sozinho, tendo seu tempo 
para explorar e entender cada 
alimento. É claro que a supervisão 
de um adulto é extremamente 
necessária. Imagem oquehouvecomacouve.com.br 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O bebê partilha das refeições em família. Como o BLW 
parte do princípio da oferta de alimentos em sua forma 
sólida, o bebê pode e deve comer da comida da família e 
todos podem partilhar da refeição juntos. Afinal, o bebê 
quer se sentir incluído, quer participar! Segundo Gonçalves 
(2003), o momento das refeições entre família é 
fundamental para a determinação do comportamento 
alimentar. Dessa forma, quanto à oferta de alimentos,  
 

 São ofertados alimentos variados. Como o bebê partilha 
das refeições em família, será importante olhar para a 
alimentação da família inteira. E o que você deve ter mente 
nesta fase é a importância de inserir os alimentos que 
você deseja que seu bebê coma para a vida toda, pois é a 
fase que ele criará intimidade com estes alimentos, isto é: 

 Alimentos nutritivos, caseiros, frescos e naturais; 
variados durante a semana; de diferentes grupos 
alimentares; 

 Alimentos e formatos que o bebê consiga 
manejar, prevenindo engasgo (legumes cozidos em 

consistência macia e em formato de palito (como na foto acima), 

por exemplo, são mais fáceis de manejar).  
* Orientações quanto a tipo de alimentos,  preparações, temperos e 
formatos dos alimentos, garantindo a segurança do bebê, devem ser 
feitas por um profissional capacitado. 
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O alimento é oferecido ao invés de 
dado. Quero dizer, o alimento é 
disponibilizado para o bebê, de forma 
que ele consiga manejar, e ele tem 
autonomia para levá-lo à sua boca. 
Diferentemente da alimentação pela 
colher, que, frequentemente, não 
permite que o bebê seja ativo do 
processo. 

Imagem: tanahoradopapa.com 



 Ter um cuidado maior com alimentos muito 
processados ou ricos em sal e açúcar. Como 
comentado nos capítulos anteriores, proibir 
alimentos nunca é legal, porém, segundo as autoras 
do Intuitive Eating, não há a necessidade de 
oferecer estes alimentos para bebês tão novos.  

 
 O bebê tem sua autonomia alimentar respeitada. O bebê é 

deixado livre para escolher o que e o quanto quer comer.  
 Muitas vezes, haverá recusa de alimentos. Isso 

não ocorre necessariamente porque o bebê não 
gosta do alimento. Eles são como nós – às vezes, 
não temos vontade de comer determinado 
alimento. Por isso, é importante oferecer o 
mesmo alimento várias vezes.  

 Além disso, a comida não é forçada dentro da 
boca do bebê. Isto pode levar à formação de 
sentimentos negativos em relação àquele 
alimento e isso pode fazer com que a criança 
tenha varias dificuldades alimentares no decorrer 
da vida, como não querer comer vários alimentos 
ou ter medo de comer. 

 
 A ansiedade não faz parte do cardápio. A ansiedade no 

momento da refeição do bebê é muito frequente, pois 
culturalmente temos medo de que nosso bebê não coma o 
suficiente e não se desenvolva bem. Porém, é importante 
lembrar que:  

 O bebê identifica estes sentimentos negativos 
(ansiedade, medo, tensão) na mesa, e isto pode 
gerar sentimentos negativos em relação ao comer. 
Além disso, Neumark-Sztainer (2005) observou 
que a preferência  por alimentos também é 
adquirida se eles são consumidos em momentos 
agradáveis. 
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 Os bebês, e os adultos também, não comem igual 
todos os dias. Em dias mais ativos, podemos ter mais 
fome, por exemplo. Além disso, os bebês crescem em 
esporões, então podem ter mais fome em 
determinados períodos. 

 O bebê sabe comer, pois ele tem esta habilidade 
inata de saber comer! Querendo entender mais sobre 
isso, A pediatra Clara Davis conduziu um experimento muito 
interessante, durante 1920 e 1930, uma época onde havia 
uma grande recusa das crianças de alimentos mais nutritivos, 
e que a doutora suspeitava que partia da grande rigidez com 
a qual estes alimentos eram oferecidos. 15 crianças entre 6 
meses e 4 anos e meio foram selecionadas, e a elas eram 
oferecidos 33 alimentos em combinações diferentes em cada 
refeição. As crianças podiam escolher o que queriam comer e 
o quanto. No final do estudo, a dr. Davis descobriu que cada 
criança escolheu uma alimentação balanceada, e todas se 
encontravam nutridas e saudáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
E quais são os benefícios do BLW? 
 Ele promove autonomia alimentar para o seu bebê 
 Permite que ele conheça e crie intimidade com os 

alimentos 
 Ajuda a desenvolver coordenação motora e habilidades de 

mastigação 
 Permite a criação de um relacionamento positivo com a 

comida, reduzindo as chances de desenvolver sobrepeso, 
obesidade e transtornos alimentares no futuro 

 Reduz a probabilidade de dificuldades alimentares 
(crianças que são muito restritivas ou proibitivas em 
relação à alimentação) 
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Respeitar os instintos de fome e saciedade do bebê, incentivar sua autonomia 
alimentar e não transformar o momento da refeição em uma batalha são fatores 

muito importantes durante a introdução alimentar, porque nesta fase a criança está 
desenvolvendo seu relacionamento com a comida. 
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Para as mamães e papais... 
O aleitamento e a introdução alimentar refletem 
nossos primeiros contatos com o ato de se 
alimentar e com a comida, e por isso são etapas 
muito especiais. Porém, não é preciso ficar 
ansioso com isto. Sabemos que cada caso é 
muito particular e que nem sempre a teoria se 
aplica a todos. Muitas vezes, a amamentação não 
é tão fácil, ou introduzir os alimentos não é tão 
prático, e a cobrança que nos colocamos acaba 
por trazer mais ansiedade do que bem estar.  
 
Por isso, lembrando que estas fases, na verdade, 
referem-se à fases de formação de significados 
positivos em relação à alimentação, coloque seu 
foco em preencher essas fases com alegria, 
aceitação e bem estar. Observe, se possível com 
a ajuda profissional, como encaixar a rotina e a 
demanda do bebê da melhor forma possível, 
tentando manter tudo da forma mais tranquila e 
agradável. Uma combinação de métodos de 
introdução alimentar, por exemplo, pode ser 
mais eficiente na sua vida e na do seu bebê! 
Muitas vezes, nossa vida é realmente diferente 
da teoria! 
 
Reforço ainda que a ajuda de um profissional 
capacitado é extremamente bem vinda, tanto 
nas dificuldades relacionadas à amamentação 
quanto na fase da introdução alimentar te 
ajudando a avaliar se seu bebê está pronto e a 
prezar por sua segurança e aprendizado. 

 



TERCEIRO CONTATO:  

NOVAS EXPERIÊNCIAS 

Logo cedo na infância, a criança terá muitas novas experiências 
em relação à comida: ela frequentará novos ambientes, 
conhecerá outras pessoas e terá muitas novas experiências 
alimentícias. São novas ocasiões (festas e comemorações) e 
novos contextos! E novas interferências externas podem acabar 
interferindo na sua relação com a comida. 
Abaixo, segue uma lista de interferências externas comuns à 
infância e que podem prejudicar a maneira como a criança se 
relaciona com a comida. 
 
 Persuasão para comer mais 
É comum que as crianças passem por fases onde comem 
menos. Isto é natural. Porém, isto traz muita angústia aos pais 
e é comum que ocorra um forte “incentivo” para que comam 
mais. Segundo Birch et al (1987), a insistência dos pais para que 
a criança se alimente pode prejudicar a capacidade dela de 
respeitar a saciedade. 
 
 Persuasão para comer alimentos “saudáveis” 
Segundo vários autores, como Newman e Taylor (1992), a 
pressão dos pais para que as crianças comam aquilo que eles 
consideram “bom” não faz com que a criança tenha prazer ao 
comer e pode produzir um efeito inverso. 
 
 Recompensas por comer alimentos “bons” 
O uso de recompensas acaba tendo um efeito inverso do 
esperado, pois transmite a mensagem às crianças de que o 
alimento a ser comido é ruim, mas que a recompensa é boa. 
Isso aumenta a preferência delas pelo alimento recompensa. 
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 Proibição dos alimentos considerados “ruins” 
Por mais que os pais ofereçam apenas alimentos mais 
nutritivos dentro de casa, chegará um momento em que a 
criança terá contato com uma infinidade de alimentos 
diferentes e em ocasiões diferentes. São muitas festas de 
aniversário, bolos e brigadeiros. 
Como vimos nos capítulos anteriores, tentar restringir o 
contato das crianças a estes alimentos pode não só ser 
ineficiente como prejudicial a elas. A proibição leva à 
valorização do proibido, e ao desejo por ele, o que pode 
ocasionar comportamentos alterados, como comer este 
alimento exageradamente quando tiver oportunidade ou 
comê-lo escondido, e um relacionamento ruim com a comida. 
Além disso, as proibições transmitem ideias confusas e 
conflitantes, pois essas comidas “ruins” são oferecidas em 
contextos agradáveis, como festas e passeios (Birch e Fisher, 
1998). Dessa forma, as proibições interferem na significação 
da alimentação. 

 
 Insatisfação corporal 
Inevitavelmente, a criança será exposta às pressões de beleza 
da nossa sociedade, seja por meio da mídia ou por meio de 
experiências sociais. E a insatisfação corporal é um forte fator 
para a procura de métodos de perda de peso, que levam à 
desconexão com os sinais internos do corpo, e estão 
associados ao ganho de peso excessivo a longo prazo. 
Assim, desde cedo é importante, como pais e cuidadores, 
ensiná-la a ser crítica e a fortalecer seu amor próprio, não só 
em questões relacionadas à aparência, mas também de 
capacidades e habilidades.  
Também é importante que os próprios pais e cuidadores 
fortaleçam isso em si, tendo em vista que a obsessão por 
magreza e a realização de dietas por parte dos pais pode levar 
ao desenvolvimento de comportamentos inadequados de 
perda de peso pelos filhos (ARMSTRONG; JANICKE, 2012).  
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Segue, a seguir, um guia para minimizar estas interferências 
externas e apoiar o relacionamento positivo da criança com 
a comida! 
 
 Reveja seu relacionamento com a comida e com o corpo. 

Este é o primeiro ponto a ser trabalhado! As crianças tem 
um grande aprendizado por observação e absorvem a 
forma como nos sentimos. Dessa forma, se você deseja 
que seu filho tenha uma boa auto estima e um bom 
relacionamento com a comida, procure isto para você 
também! 

 
 Faça refeições em família. Transforme a refeição em 

momentos agradáveis e prazerosos! Que a criança entenda 
continuamente que a alimentação é algo positivo em 
nossas vidas.  Para isso, é uma ótima ideia ficar longe da 
tevê! 

 
 Deixe a ansiedade fora da mesa. Evite, no momento das 

refeições, ficar muito ansioso para que seu filho coma. As 
crianças percebem isso e podem reagir a isso. 
 

 Ofereça alimentos nutritivos para seu filho. Que a base 
das suas refeições possam ser alimentos nutritivos e mais 
naturais - tanto durante a fase de introdução alimentar 
quanto durante toda a infância. 
 

 Varie bastante os alimentos e as preparações oferecidas 
nas refeições. Foque sempre em refeições prazerosas e 
atraentes! Além disso, oferecer todos os dias o mesmo 
alimento pode provocar um processo de habituação, no 
qual passamos a nos desinteressar por aquele alimento. 
 

 Permita que a criança prepare seu prato, sob sua 
supervisão. Incentive-a a observar seu nível de fome e se 
servir de acordo com ele.  



 Respeite a autonomia da criança. Dê ao seu filho a sua 
autonomia alimentar para que escolha o quanto e o que 
ele gostaria de comer daquelas opções ofertadas em cada 
refeição. Admire e respeite a capacidade de auto regulação 
do seu filho, e permita que ele pare quando achar 
necessário. 
 

 Não tome a recusa alimentar como algo pessoal. Se seu 
filho recusar um alimento, não insista para que o coma. 
Isso não quer dizer que ele não gosta deste alimento, mas 
simplesmente que ele não está com vontade daquilo, e 
isso também é uma comunicação do corpo. Procure 
oferecer este alimento novamente, em outro momento. 

 
 Oriente a criança a degustar. Durante as refeições, 

incentive-a a degustar cada mordida, observando qual é o 
cheiro, a textura, o sabor, a temperatura...  
 

 Promova o contato com a comida. Leve seu filho às feiras 
e ao supermercado, e permita que ele tenha esse contato 
com os alimentos. Envolvê-lo no preparo de receitas e no 
ato de cozinhar também é uma ótima forma de promover 
um relacionamento positivo com a comida. 
 

 Não moralize a comida (ruim ou bom - saudável ou não 
saudável). Explique que alguns alimentos oferecem mais 
nutrientes e outros menos, mas que todos podem fazer 
parte da sua alimentação. 
 

 Não utilize chantagens ou recompensas na hora da 
alimentação. Não faça chantagens como "se não comer o 
brócolis, não ganha o sorvete". Isso automaticamente será 
interpretado como "brócolis é ruim, e serei recompensado 
com o sorvete, que é bom“, o que é justamente o inverso 
do que você estava esperando. 
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 Tome cuidado com as proibições e restrições alimentares. 
Como vimos, elas podem ter consequências bastantes 
sérias. A proibição leva à valorização do alimento, que 
pode levar a comportamentos disfuncionais em relação à 
comida, como comer escondido ou comer excessivamente 
quando tem oportunidade. Assim, se a criança quiser 
provar algum alimento, deixe-a provar, sem comentários. 
Você verá que, se não for do hábito alimentar dela, ela 
provavelmente nem comerá muito deste alimento! 
Comerá apenas o necessário para sua fome e vontade. A 
permissão de comer é a chave para não criar 
relacionamentos disfuncionais com os alimentos. 

 
 Ajude-a a entender quais são suas motivações para 

comer. Explorem juntos como a criança se sente quando 
ela pede por comida: é fome? É medo? É tédio? 
Lembrando de sempre respeitar as escolhas do seu filho. 
 

 Ajude seu filho a dar nome aos seus sentimentos. Muitas 
vezes, temos o costume de oferecer doces ou outros 
alimentos quando a criança chora, e isso pode fazer a 
criança criar um vínculo emocional com o alimento. Assim,  
é importante que a ajudemos a identificar seus 
sentimentos e a dar nome a eles,  aprendendo a como 
lidar com eles, tendo a consciência de que o alimento não 
vai resolvê-los. 
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FINAL 



PRA LEVAR PRA CASA… 

O aleitamento e a alimentação infantil são fases nas quais as 
crianças estão criando seu relacionamento com a comida e 
dando significado à alimentação. Assim, o mais importante é 
focar em preenchê-las com significados positivos em relação ao 
comer! A alimentação não precisa ser fonte ansiedade e 
preocupação; muito menos, um conjunto de regras, controle e 
restrição. 

•Transforme os momentos das refeições em momentos 
prazerosos, agradáveis, divertidos e de aprendizado!  

•Dê autonomia alimentar ao seu filho, e confie nele para que 
ele possa escolher o que, o quando e quando comer! Eles têm 
essa capacidade! 

•Ofereça, nas refeições, alimentos nutritivos e saborosos, em 
preparações atraentes, e deixe seu filho saboreá-los e explorá-
los. É importante que ele crie intimidade com estes alimentos e 
assim eles comporão seu hábito alimentar no futuro. 

•Porém, quando ele quiser provar algum alimento que não seja 
tão nutricionalmente valioso, permita! Não há a necessidade 
de proibir ou restringir alimentos. Se seu filho teve a 
oportunidade de desenvolver um relacionamento positivo com 
a comida, você observará que, mesmo em momentos de 
oportunidade, ele não comerá os alimentos menos nutritivos 
em excesso, e eles não farão parte do seu hábito. 

 

E deguste todos estes momentos junto com seu filho! 
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