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RESUMO 

A alimentação na infância está estreitamente relacionada ao crescimento e 
desenvolvimento da criança que podem ser comprometidos com a ingestão 
inadequada de nutrientes. Durante a infância, as crianças experimentam novos 
alimentos e podem apresentar neofobia (recusa a alimentos novos) e seletividade 
alimentar (ingestão alimentar restrita), necessitando de atenção por parte da família 
e profissionais da saúde e educação. No autismo, caracterizado por uma desordem 
comportamental com atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades sociais, 
comunicativas e cognitivas, a neofobia e a seletividade alimentar são observadas de 
forma acentuada, tornando o momento das refeições difícil e estressante para todos 
que acompanham este momento, podendo comprometer a saúde da criança. Essa 
pesquisa teve como objetivo analisar e descrever a alimentação de crianças autistas 
no ambiente familiar, escolar e institucional. A investigação foi realizada, em 2017, 
na Associação Amigos dos Autistas da cidade de Sorocaba, São Paulo, com 
crianças autistas de 03 a 15 anos, em duas etapas. Na primeira, usando a 
perspectiva etnográfica com registros em diários de campo, foi realizada observação 
participante de oficinas culinárias e atividades compartilhadas com 
pais/responsáveis - passeio à feira livre, Festa Julina e piquenique, com vistas a 
descrever as relações que as crianças estabelecem com o alimento e em grupo. Na 
segunda etapa, foi realizada entrevista semiestruturada, gravada e transcrita, com 
pais/responsáveis sobre a trajetória alimentar da criança e os momentos das 
refeições no ambiente domiciliar e escolar. O material da entrevista foi analisado por 
meio de análise temática, da qual emergiram duas categorias: seletividade e 
estratégias alimentares e caminhos e movimentos alimentares. Para a primeira, 
foram selecionados trechos das entrevistas e, para a segunda, foram apresentadas 
3 entrevistas, na íntegra, para ilustrar a trajetória alimentar de crianças autistas. Para 
a análise dos diários, foram elaboradas tabelas com a descrição das oficinas 
culinárias, atividades compartilhadas com pais/responsáveis e com trechos dos 
diários que ilustravam a terceira categoria: experimentações com a comida e o 
comer. Os resultados mostraram particularidades nas aceitações alimentares, as 
formas com que os pais/responsáveis lidam com a alimentação dos filhos/crianças, 
os caminhos alimentares traçados a partir das imprevisibilidades, momentos 
intensos marcados por recusas, negociações e atitudes alimentares expressivas, 
bem como as formas com que as crianças autistas se relacionam com a comida e o 
comer. Pensar a alimentação destas crianças em uma perspectiva ampliada é 
valorizar a subjetividade, as possibilidades e relações que esta população 
estabelece com o alimento, o que está além da compreensão biológica e nutricional. 
Desta forma, inseriu-se a proposição do conceito dinâmica alimentar para pensar a 
alimentação de crianças autistas e usou-se, além da etimologia da palavra 
relacionada à força e potência, suas acepções: da mecânica, relacionada aos 
movimentos dos corpos, da música, aos diferentes graus de intensidade do som em 
um trecho musical e da Psicologia Social, como as forças em ação no contexto de 
um grupo. Esta proposta conceitual engloba as mudanças e movimentos presentes 
na alimentação destas crianças e as possibilidades que emergem da relação que 
esta população estabelece com o alimento e o comer.    

Palavras-chave: criança, alimentação, nutrição, transtorno do espectro autista, 
pesquisa qualitativa.   
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ABSTRACT 

Feeding in childhood is closely related to the child's growth and development that 
may be compromised by inadequate intake of nutrients. During childhood, children 
experience new foods and may experience neophobia (refusal of new foods) and 
food selectivity (restricted food intake), requiring attention from family and health and 
education professionals. In autism, characterized by a behavioral disorder with 
delays and deviations in the development of social, communicative and cognitive 
abilities, neophobia and food selectivity are observed in a accentuated way, making 
mealtime difficult and stressful for all who follow this moment, compromise the child's 
health. This research had the purpose to analyze and describe the feeding of autistic 
children in the family, school and institutional environment. The research was 
conducted in 2017 at the Autistic Friends Association of Sorocaba city, São Paulo, 
with autistic children aged 3 to 15 years old, in two stages. In the first one, using the 
ethnographic perspective with records in field diary, was accomplished participant 
observation of culinary workshops and activities shared with parents / responsables - 
ride to the fair, Festa Julina and picnic, with the intention to describing the 
relationships that children establish with the food and in group. In the second stage, a 
semi-structured, recorded and transcribed interview was conducted with parents / 
responsables about the child's food trajectory and the moments of meals at home 
and school environment. The interview material was analyzed through thematic 
analysis, from which two categories emerged: selectivity and food strategies, and 
food paths and movements. For the first one, parts from the interviews was selected 
and, for the second, 3 interviews were presented, completed, to illustrate the food 
trajectory of autistic children. For the analysis of the diaries, charts were elaborated 
with the description of the culinary workshops, activities shared with parents / 
responsables and sections of the diaries that illustrated the third category: 
experimentation with food and eating. The results showed particularities in food 
acceptance, the ways in which parents / responsables deal with child feeding, food 
paths based on unpredictability, intense moments marked by refusals, negotiations 
and expressive eating attitudes, as well as the forms in which autistic children relate 
to food and eating. To think of the feeding of these children in an extended 
perspective is to value the subjectivity, the possibilities and relations that this 
population establishes with the food, which is beyond the biological and nutritional 
understanding. This way, the proposition of the dynamic food concept to think about 
the feeding of autistic children was inserted, besides the etymology of the word 
related to the force and power, its meanings: of the mechanics, related to the 
movement of the bodies, of the music, the different degrees of intensity of sound in a 
musical passage and the Social Psychology, as the forces in action in the context of 
a group. This conceptual proposal encompasses the changes and movements 
present in the feeding of these children and the possibilities that emerge from the 
relationship that this population establishes with food and eating. 

Key words: child, feeding, nutrition, autism spectrum disorder, qualitative research. 
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APRESENTAÇÃO 

O maior apetite do homem é desejar ser. 
Se os olhos veem com amor o que não é, 

tem ser. 
(Manoel de Barros) 

Sou educadora física desde 2008 e, embora não atuante, carrego o amor 

pela docência, despertado nesta graduação. Sou nutricionista desde 2012, porém 

meu relacionamento com a nutrição iniciou-se em 2005, ao ingressar no curso 

técnico de nutrição e dietética, o qual abriu portas importantes na minha trajetória 

profissional, como atuar em hospital e conhecer a relevância da nutrição no contexto 

clínico. 

Tive a certeza que seguiria por este caminho, pois compreendia meu 

trabalho como uma possibilidade de oferecer às pessoas, por meio do alimento, 

conforto e afeto, diante de um momento de sofrimento, a hospitalização. 

Após a graduação de nutrição e devido a mudanças no hospital, me vi 

seguindo novos horizontes. Atualmente sou docente de ensino médio e técnico em 

uma escola estadual, docente e supervisora de estágio em universidades 

particulares e voluntária em uma associação que atende autistas, a AMAS 

(Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba). 

O primeiro contato com o autismo ocorreu no início de 2015, quando já 

atuava como docente no ensino técnico. Os alunos precisavam selecionar um tema 

de interesse para elaboração do trabalho de conclusão de curso e um grupo optou 

por estudar a nutrição e o autismo. Mesmo com dificuldades em encontrar 

referenciais que abordassem estas questões, o grupo apresentou um trabalho 

relevante e promissor para a nutrição, evidenciando a necessidade de se ampliar a 

discussão em torno do assunto. 

Há um tempo despertava-me o desejo em realizar um trabalho voluntário. 

E, no final de 2015, conheci a AMAS. Neste momento, lembrei do trabalho realizado 

pelos alunos e o quanto me senti provocada pelo tema. 
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A AMAS atende crianças, adolescentes e adultos autistas por meio de 

atividades terapêuticas e educativas, atendimento médico, assistência familiar e 

inclusão escolar. 

Ao iniciar o voluntariado, fui convidada pela coordenadora da associação, 

a acompanhar uma pesquisa realizada por alunas do curso de biomedicina de uma 

universidade com o objetivo de avaliar a presença de alergias alimentares em 

crianças autistas. 

Durante a pesquisa, tivemos poucos contatos, pois os horários nem 

sempre coincidiam. As alunas realizaram coleta de sangue e avaliação nutricional, 

etapa que pude colaborar. A pesquisa foi finalizada em junho de 2016, com a 

entrega dos resultados dos exames de sangue às famílias, os quais mostravam, em 

sua maioria, alergia a determinados alimentos, como leite, ovo, trigo, amendoim. 

Participaram da pesquisa em torno de 10 crianças. Assim que tiveram contato com 

os exames, as famílias começaram a solicitar o atendimento nutricional, pois 

precisavam de auxílio na condução da alimentação dos filhos, principalmente 

daqueles que haviam apresentado alergia a vários alimentos. 

Neste período, meu trabalho na associação ainda era tímido, estava 

tentando compreender todas as questões em torno do autismo, das famílias e 

equipe. Havia estudado sobre a presença marcante da seletividade alimentar em 

crianças autistas e tinha contato com este tema a partir das referências dos 

familiares e das observações nas atividades que envolviam alimentos. 

Neste momento, diversos questionamentos sobre a minha formação e 

prática profissional vieram à tona. Como poderia contribuir com aquelas crianças e 

famílias? A orientação da exclusão a determinados alimentos caberia para uma 

criança autista que apresenta um consumo alimentar restrito? As famílias teriam 

condição de se dedicar na elaboração de novas receitas, na aquisição de alimentos 

substitutos, diante das complexas demandas que enfrentam com o autismo? 

Mesmo diante da inquietude que me tomava, me propus a tranquilizar as 

famílias com uma orientação baseada nas possibilidades de inclusão de alimentos 

importantes para o desenvolvimento da criança e diferentes formas de preparo. 
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Talvez eu as tenha tranquilizado, porém, as orientações nutricionais nem sempre 

funcionaram. Essas crianças apresentavam particularidades e caminhos alimentares 

que a minha visão de nutricionista não permitia compreender. E foi necessário muito 

desprendimento e desconstrução para prosseguir. 

O autismo me propôs um novo olhar sobre a nutrição e a alimentação. Me 

mostrou que existem possibilidades de ser e estar no mundo, diferentes dos padrões 

que reconhecemos e aceitamos e me fez compreender que ser profissional da 

saúde envolve o apoio, a conversa, o estar junto, o olho no olho, principalmente 

quando o embasamento técnico científico não dá conta. 

O modelo biomédico está enraizado nas áreas da saúde. Aprendemos a 

avaliar sinais e sintomas, estabelecer diagnósticos e propor intervenções, de acordo 

com o que se estabeleceu como ideal de vida. Mas o que fazer quando o que se 

sabe não cabe? 

O mestrado profissional veio como uma oportunidade de refletir sobre a 

minha formação, sobre as práticas hegemônicas da nutrição e as possibilidades que 

estão além das quais somos conduzidos a olhar e a escolha foi me distanciar dos 

modos normativos de vida e vislumbrar a alimentação das crianças autistas para 

além dos nutrientes. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Alimentação infantil: o que o conhecimento científico produziu até agora? 

Sou onívoro de sentimentos, de seres,  
de livros, de acontecimentos e lutas.  

Comeria toda a terra. Beberia todo o mar. 
(Pablo Neruda) 

A infância é marcada por acentuado crescimento e desenvolvimento, na 

qual a criança, em condições fisiológicas adequadas, como ausência de doença ou 

transtorno que possam comprometer tais progressos, adquire capacidades 

psicomotoras e neurológicas, resultando em habilidades como, por exemplo, 

mastigar e digerir alimentos. Com relação aos aspectos físicos, um dos fatores 

evidenciados é a evolução gradual do peso e estatura (BRASIL, 2015, BRASIL, 

2005). Esses processos ocorrem com certa rapidez, configurando a importância da 

alimentação neste período, uma vez que deficiências nutricionais podem levar a 

prejuízos imediatos na saúde da criança, bem como retardo do crescimento e 

dificuldades no desempenho escolar (BRASIL, 2015). 

Desde o nascimento, a criança recebe estímulos dos mais variados, 

estabelecendo uma relação complexa com o novo mundo que a cerca. Nos 

primeiros meses de vida, a criança já possui capacidade de sentir e formar as 

primeiras impressões de percepção e afeto, e, neste momento, uma das relações 

afetivas e sociais fundamentais é a estabelecida com os pais, ou com os que 

assumem este papel (RÉ, 2011; LIEBERMANN et al., 2007). É também neste 

período, especificamente no primeiro ano da infância, que a criança inicia um 

processo de construção dos hábitos alimentares que podem perdurar por toda a 

vida. Inicialmente, a família representa a principal influência nesta construção, tanto 

na oferta como na atitude diante dos alimentos (JUZWIAK, 2013). 

Tal construção inicia-se no aleitamento materno, prática que apresenta 

benefícios comprovados na saúde da criança e da mãe e é indicada, de forma 

exclusiva, até o 6º mês de vida da criança, exceto em casos de contraindicação 

médica (BRASIL, 2009). Com relação à sua importância no desenvolvimento infantil, 

Santos et al. (2016) avaliaram o estado nutricional de 40 crianças que receberam 
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aleitamento materno exclusivo (AME) e 40 que receberam aleitamento materno 

misto (AMM), ou seja, além do leite materno, a criança também recebia água, chás, 

sucos, sopas, frutas, complementos alimentares, leite de vaca e fórmulas infantis. Os 

dados foram coletados em três momentos distintos (2º, 4º e 6º mês de vida) por 

meio de entrevista aplicada às mães e aferição de medidas antropométricas (peso e 

estatura) para cálculo do índice de massa corporal (IMC). Os resultados mostraram 

similaridades entre os dois grupos, não havendo diferença estatisticamente 

significativa entre eles, com relação ao IMC para a idade. Contudo, os autores 

concluíram que as crianças que receberam o AME apresentaram um melhor estado 

nutricional, pois observaram um maior número de crianças com o IMC adequado 

para a idade, menor prevalência de baixo peso e nenhum caso de obesidade, 

comparadas às que receberam o AMM.  

Estudos também apontam para importância do tempo da oferta do 

aleitamento materno. Para Simon et al. (2009) o aleitamento materno exclusivo 

protege a criança contra o sobrepeso e a obesidade, sugerindo que quanto maior o 

tempo da oferta (mais de 24 meses), maior a proteção em relação ao excesso de 

peso. Pluymen et al. (2018) em estudo de coorte, concluíram que crianças que 

deixaram de receber o leite materno e receberam alimentação complementar antes 

do 4º mês de vida apresentaram maior risco de sobrepeso até os 5 anos de idade. 

Desta forma, o leite materno é o alimento nutricionalmente completo para a criança 

até o 6º mês de vida e o aleitamento configura um passo importante para a 

alimentação saudável desta população (BRASIL, 2015). 

A alimentação complementar é o momento em que a criança tem contato 

com novos alimentos, respeitando-se sua capacidade fisiológica de mastigação. É 

um período importante na construção dos hábitos alimentares e recebe influência do 

meio, como a disponibilidade de alimentos, aspectos culturais, sociais, estilo de vida 

da família entre outros (MAIA et al., 2012; CATRIB et al., 2003; BRASIL, 2015).  

O consumo alimentar está estreitamente relacionado ao desenvolvimento 

global da criança bem como, em condições adequadas, contribuem para prevenção 

de doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL, 2015; MAIA et al., 2012; 

BERNADON, 2009; LÉFREVE, 2004). Pedraza et al. (2015) realizaram uma revisão 

sistemática com estudos publicados entre 1990 e 2013 que avaliaram o consumo 
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alimentar de crianças brasileiras que frequentam o ensino infantil (creches), com 

faixa etária entre 0 e 5 anos, e sugeriram a existência de um padrão alimentar 

insuficiente em frutas, verduras e legumes, e excessivo em alimentos proteicos e 

com alto teor de sódio. Para os autores, há dificuldades em estabelecer associações 

entre a dieta e a ocorrência de doenças, visto que esses fatores exigem uma coleta 

de dados criteriosa que possibilite aproximar as informações relatadas pelos 

pesquisados com a real ingestão de nutrientes. Ressaltaram, também, que a maioria 

dos estudos se concentraram na região sudeste do país. 

Inoue et al. (2015) analisaram o consumo alimentar de 86 crianças com 

idades entre 12 e 30 meses que frequentam o ensino público infantil, por meio da 

pesagem dos alimentos em dois dias não consecutivos e, no domicílio, por meio de 

recordatório alimentar de 24 horas. Os achados indicaram ingestão de cálcio, 

vitamina A e C, ferro e zinco acima dos valores recomendados para a idade e 

ingestão insuficiente de magnésio e fibras.  

Gonçalves et al. (2016) avaliaram o estado nutricional de 14 crianças 

entre 2 e 5 anos de idade, de famílias consideradas de baixa renda, com o objetivo 

relacionar o estado nutricional com a anemia por deficiência de ferro, por meio de 

avaliação antropométrica e exame bioquímico. Todas apresentaram relação entre 

estatura para idade e nível de ferro sanguíneo adequada e 85% das crianças 

apresentaram índices de peso para idade e peso para estatura adequados, 

indicando a ausência de desnutrição crônica. 

Ainda sobre a construção dos hábitos alimentares da criança, observam-

se fatores que podem dificultar este processo, como a neofobia e a seletividade 

alimentar (SAMPAIO et al., 2013). A neofobia é caracterizada pela recusa de 

alimentos novos ou desconhecidos, enquanto que a seletividade é o consumo 

limitado de alimentos, resultando na ingestão inadequada de nutrientes, além da 

rejeição de alimentos conhecidos ou não (DOVEY et al., 2008).  

Estudos com crianças que apresentam seletividade alimentar são 

escassos e o diagnóstico ainda é bastante discutido. Timimi et al. (1997) com o 

objetivo de traçar um perfil clínico descritivo para crianças consideradas seletivas 

com relação à alimentação, acompanharam 33 crianças com idades entre 4 e 14 
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anos, por um período de 4 anos. Os autores observaram que as crianças sofriam de 

ansiedade, sintomas obsessivos compulsivos, alimentares e não alimentares, e 

muitas vezes apresentavam dificuldades sociais e escolares. As refeições 

representavam momentos conflituosos para as famílias, especialmente de crianças 

menores, enquanto pais de crianças maiores pareciam ter desistido de tentar mudar 

os hábitos alimentares seletivos dos filhos. Para Sampaio et al. (2013) é importante 

que pais e cuidadores estejam atentos à alimentação dos filhos e sinais que podem 

configurar a seletividade alimentar. Nesta perspectiva, a intervenção precoce evita 

comprometimentos no desenvolvimento da criança provenientes, por exemplo, de 

carências nutricionais. 

Com o objetivo de identificar as representações sociais sobre o apetite 

dos filhos e os medicamentos utilizados para adequá-lo, Ramos e Coelho (2017) 

entrevistaram 15 mães que administraram medicamentos estimulantes de apetite 

para crianças menores de cinco anos, por um período mínimo de 180 dias. Os 

resultados mostraram que a seletividade alimentar representam um desafio ao poder 

materno de garantir a alimentação e educar ao comer, sendo o medicamento, neste 

contexto, um instrumento disciplinador para que o filho coma na quantidade 

desejada pela mãe e de acordo com o que se entende como adequado para o seu 

desenvolvimento, além de discipliná-lo com relação aos horários estabelecidos. 

Para Silva et al. (2016) a interação entre a mãe/cuidador e a criança no 

momento da refeição relaciona-se diretamente ao modo com que a criança vai lidar 

com o alimento e o comer. Os autores sugerem estratégias/comportamentos, de 

acordo com o que denominam de “alimentação responsiva”, para estimular o 

consumo alimentar de crianças, entre eles: fazer contato visual e incentivá-las, 

alimentá-las pacientemente e com bom humor, observar os sinais de saciedade e 

oferecer alimentos que a criança consiga se alimentar sozinha. Salientam, também, 

a importância de criar condições que propiciem o interesse alimentar, como um 

ambiente prazeroso e confortável e formas diferenciadas de apresentação dos 

alimentos. 

Sendo a infância marcada pela construção de hábitos e progresso em 

relação à alimentação, constitui um período ideal para intervenções educativas que 

visem à promoção de saúde e prevenção de doenças, como ações de educação 
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alimentar e nutricional contextualizadas a partir das singularidades de cada criança, 

família e comunidade (FREITAS et al., 2016). O ato de se alimentar é uma prática 

social, não podendo ser abordado na perspectiva disciplinar, pois o significado do 

ato de comer ultrapassa o aspecto biológico. Assim, compreendemos como práticas 

alimentares a seleção, o consumo, a produção da refeição, o modo de preparo, de 

distribuição, de ingestão, isto é, o que se planta, o que se compra, o que se come, 

como se come, onde se come, com quem se come, em que frequência, em que 

horário, em que combinação, tudo isso conjugado como parte integrante das 

práticas sociais (ROTENBERG; VARGAS, 2004). 

Pensar a nutrição, a alimentação e o alimento de forma ampliada, para 

além dos aspectos fisiológicos é um desafio, uma vez que a produção de 

conhecimento predominante sobre alimentação em todos os grupos populacionais e 

especialmente na infância relaciona-se à estudos quantitativos que buscam 

associação entre nutrientes e crescimento/desenvolvimento. Analisar as práticas 

alimentares, compreendidas como uma prática social, implica o deslocamento de 

uma abordagem estritamente biológica e metabólica para uma compreensão 

antropológica e social. Pois, o homem biológico, o social, o ser psíquico, afetivo e 

cultural é indissociável (BIRMAN, 1997).  

1.2. O que é autismo? 

Eu sou autista, tão distorcido no espelho seu. 
Eu sou autista, vou caminhando junto aos 

meus. Uma estrela de um mundo tão distante, 
 onde ninguém consegue alcançar.  

Eu tenho o brilho fascinante,  
que vai muito além do seu olhar. 

(Ito Melodia e Gugu das Candangas, 
Mocidade Independente de Padre Miguel) 

Na década de 1910, Eugen Bleuler, psiquiatra suíço, utilizou a expressão 

“autismo”, proveniente do grego “autos” (eu), para designar a perda de contato com 

a realidade, o que acarretava um comprometimento da comunicação observada na 

doença mental que denominou de esquizofrenia (RUTTER; SCHOPLER, 1992). 
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Usando a mesma expressão, em 1943, Leo Kanner, psiquiatra austríaco 

naturalizado americano, descreveu 11 crianças que apresentavam um 

comportamento em comum e bastante original, “um isolamento extremo desde o 

início da vida e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice”, denominando-

as autistas. Sugeriu que se tratava de um quadro bastante raro, no qual os sintomas 

apareciam nos primeiros anos da infância. (KANNER, 1997, citado por KLIN, 2006, 

p.28).  

A abordagem etiológica do autismo infantil, proposta por Kanner, 

salientava a existência de uma distorção do modelo familiar, que ocasionaria 

alterações no desenvolvimento psicoafetivo da criança, decorrente da alta 

capacidade intelectual dos pais. Apesar desta proposição, o autor não deixou de 

assinalar que algum fator biológico existente na criança poderia estar envolvido, uma 

vez que as alterações comportamentais eram verificadas precocemente 

(TAMANAHA; PERISSINATO; CHIARI, 2008). 

Apesar das descrições de Kanner terem sido rapidamente absorvidas 

pela comunidade científica, contrapontos foram observados. Segundo Cavalcanti e 

Rocha (2007), o autor ressalta as particularidades das crianças autistas com o 

detalhamento merecido, considerando-as fascinantes, porém encerra seu discurso 

com a descrição de um quadro psiquiátrico, sugerindo generalização e classificação, 

enfatizando as deficiências e impossibilidades observadas. 

No ano seguinte, Hans Asperger, psiquiatra austríaco, descreveu casos 

com características semelhantes ao autismo em relação às dificuldades de 

comunicação em crianças com inteligência típica (RUTTER; SCHOPLER, 1992). 

Asperger observou que o padrão de comportamento e habilidades descritos ocorria 

preferencialmente em meninos, os quais apresentavam deficiências sociais graves 

como falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, 

intenso foco em um assunto de interesse especial e movimentos descoordenados. 

Observou também uma habilidade de discorrer sobre um tema de maneira detalhada 

(HALPERN; HUBNER; VOLKMAR, 2014). 

Entre as décadas de 60 e 70, houve um crescente corpo de evidências, 

sugerindo que o autismo era uma alteração cerebral presente desde a infância e 
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encontrado em todos os países e grupos socioeconômicos e étnico-raciais. Folstein 

e Rutter (1977) sugeriram uma forte base genética após os primeiros estudos com 

gêmeos. 

Um marco na história desse transtorno ocorreu em 1978, quando Michael 

Rutter, psiquiatra inglês, propôs uma definição do autismo com base em quatro 

critérios: 1) atraso e desvio sociais não só em função de retardo mental; 2) 

problemas de comunicação, novamente, não só em função de retardo mental 

associado; 3) comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e 

maneirismos; e 4) início antes dos 30 meses de idade (RUTTER, 1978). Esta 

proposta deu abertura à novas formas de pensar o autismo, considerando o conjunto 

de sintomas e sinais característicos, como retardo mental vinculado a desordens 

biológicas (ASSUMPÇÃO JR., 2007). 

Segundo Volkmar e McPartland (2014), em 1980, a síndrome 

denominada autismo infantil se tornou oficialmente reconhecida na DSM-III 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - terceira edição) e, 

atualmente, é conhecida como transtorno do espectro autista na categoria dos 

transtornos do neurodesenvolvimento do DSM-V (quinta edição), devido às 

características variadas e aos diferentes níveis de gravidade identificados. No CID 

10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde), pertence ao grupo dos transtornos globais do desenvolvimento (TID) com as 

denominações de autismo infantil e autismo atípico, juntamente com síndrome de 

Rett, de Asperger entre outros (ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 2014; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015). 

Ainda segundo o DSM-V, entre os critérios para o diagnóstico do autismo 

encontram-se as deficiências persistentes na comunicação e interação social 

(critério A) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades (critério B). Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e 

limitam ou prejudicam as atividades diárias (critérios C e D). O estágio em que o 

prejuízo funcional fica evidente está relacionado com características do indivíduo e 

seu ambiente e os diagnósticos são mais válidos e confiáveis quando baseados em 

múltiplas fontes de informação, incluindo observações clínicas, história do cuidador 

e, quando possível, autorrelato. Com relação à gravidade, o manual aponta para três 
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níveis, relacionados à comunicação social e aos comportamentos restritos e 

repetitivos, a saber: 1. “exigindo muito apoio substancial”; 2. “exigindo apoio 

substancial”; 3. “exigindo apoio”. (ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 

2014, p.52).  

Embora possam ser observados sinais característicos nos primeiros 

meses de vida da criança, há discussão sobre o diagnóstico precoce do autismo. 

Segundo Assumpção Jr. (2016), certos sinais e sintomas surgem a partir de 

determinadas demandas ambientais, exigindo acompanhamento do 

desenvolvimento da criança por maior tempo, até que se concretize o diagnóstico. 

Outra questão são os instrumentos utilizados para a identificação do transtorno que 

buscam, de forma geral, identificar as crianças com “potencialidades autísticas”, 

alguns aplicáveis para crianças abaixo de três anos, contendo parâmetros como, por 

exemplo, a criança que tem pouco ou nenhum interesse por seus pares, brincar de 

modo diferente com os brinquedos, realizar movimentos repetitivos, “olhar para o 

nada” entre outras. 

Os relatos da prevalência de autismo nos Estados Unidos e em outros 

países apontam para 1% da população, com estimativas similares em amostras de 

crianças e adultos (ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 2014). Observa-se 

um acometimento maior em meninos e problematiza-se se taxas elevadas e em 

crescimento refletem a expansão dos critérios diagnósticos, maior conscientização, 

diferenças na metodologia dos estudos ou aumento real na frequência do transtorno 

(CARVALHO; SANTOS; SOUZA, 2012). Para Jerusalinsky e Fendrik (2011, p.7) há 

“[...] estranhamente grande quantidade e variedade de crianças que, sob a enorme 

heterogeneidade dos indicadores atualmente propostos, é incluída em tais 

afecções”. 

Os dados sobre o número de crianças autistas no Brasil são escassos. 

Estudo piloto realizado no país sugere que o autismo afeta uma em cada 370 

crianças ou 0,3% dessa população (PAULA et al., 2011; ZORZETTO, 2011). 

1.3. O que se sabe sobre a alimentação de crianças autistas? 
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1.3.1. Das alterações gastrointestinais, dos nutrientes e do estado nutricional 

Não desespere 
Quando a vida fere, fere 

E nenhum mágico interferirá. 
(Gilberto Gil) 

Cada vez mais, estudos apontam para desequilíbrios fisiológicos e 

metabólicos no organismo dos autistas, como: presença de inflamação crônica 

específica no trato gastrointestinal, alta incidência de gastrite, esofagite e refluxo 

gastroesofágico, deficiência na produção de enzimas digestivas, aumento da 

permeabilidade intestinal pela agressão à barreira intestinal imune, deficiências 

nutricionais vitamínicas e de minerais, agressão cerebral pelos opióides 

componentes da dieta (glúten, caseína, fenóis e salicilatos), deficiência de ácidos 

graxos como o ômega 3, acúmulo de metais pesados no organismo, disbiose 

intestinal com proliferação de fungos e bactérias agressoras, alergias alimentares 

múltiplas, níveis de amônia sanguínea elevados entre outros (FRYE et al., 2015; 

VAN DE SANDE et al., 2014). Contudo, a dificuldade em indicar qualquer dor ou 

desconforto que possam refletir tais alterações aos pais, profissionais de saúde ou 

cuidadores, devido a questões relacionadas às habilidades de comunicação social, 

pode comprometer o entendimento sobre esta questão dentro do transtorno (BUIE et 

al., 2010; CAMPBELL et al., 2009). 

Kang et al. (2013) estudaram a composição da microbiota intestinal de 

crianças autistas e não autistas e verificaram que as primeiras abrigam população 

menos diversificada de bactérias benéficas comparadas às não autistas. Tal 

condição altera a funcionalidade intestinal, podendo resultar em problemas 

gastrintestinais. Contudo, os autores não encontraram correlação entre a 

constituição da microbiota e os diferentes graus do autismo. 

Van de Sande et al. (2014), além de modificações na microbiota intestinal, 

relatam que crianças autistas apresentam alterações na digestão de carboidratos, 

apontando para a possível relação destes fatores na etiologia do autismo e seus 

sintomas. Segundo Campbell (2009) a intolerância à lactose é comum em autistas e, 
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para esclarecer o diagnóstico, testes empíricos de suplementação de lactase ou 

restrição alimentar devem ser considerados, no contexto clínico apropriado. 

Estudos da década de 80 descreveram elevadas concentrações de 

aminoácidos e peptídeos de origem alimentar no sangue, no fluído cerebroespinal e 

na urina de autistas. A partir desses achados surgiram hipóteses sobre a possível 

relação entre autismo e distúrbios do metabolismo proteico (LOUIS, 2012; SILVA, 

2011). 

De acordo com Campbel (2003), em autistas, proteínas como o glúten e a 

caseína não são adequadamente digeridas devido à anormalidade do sistema 

digestório, resultando na formação de substâncias com estrutura química 

semelhante à dos opiáceos. 

Black et al. (2002) constataram permeabilidade intestinal alterada em 9 

das 21 crianças autistas e nenhuma das 40 crianças não autistas, sugerindo que a 

alteração é um mecanismo para a passagem aumentada de peptídeos derivados de 

alimentos através de uma mucosa intestinal comprometida. O aumento da 

permeabilidade ou um “intestino permeável" foi citado em várias hipóteses sobre a 

biologia do autismo, incluindo excesso de atividade de opiáceos, diminuição da 

atividade de peptidase e disfunção imunológica. Alguns pesquisadores relataram 

diminuição dos níveis séricos de sulfato em crianças autistas (VAN DE SANDE et al., 

2014; TAYLOR et al., 2002). 

Para a Sociedade de Autismo dos Estados Unidos, em um “Consenso 

sobre as disfunções gastrintestinais no transtorno do espectro autista” elaborado em 

2009, a literatura não confirmava a presença de permeabilidade intestinal anormal 

em indivíduos autistas, não havendo correlação com desordens gastrointestinais 

subjacentes ou manifestações neuropsiquiátricas. Segundo Campbell (2009) não 

haviam evidências de disfunções gastrintestinais específicas no autismo que 

indicassem abordagem diferente quanto à avaliação e diagnóstico. 

Para McElhanon et al. (2014), as alterações apontadas contribuíram para 

o entendimento sobre a existência de patologia gastrointestinal associada ao 

autismo, desencadeada por função imunológica comprometida ou permeabilidade 



24 

 

intestinal elevada, denominada de enterocolite autística. Esta, por sua vez, foi 

relacionada ao atraso do desenvolvimento observado em 12 crianças após a 

administração da vacina que combate sarampo, caxumba e rubéola (MMR). 

Entretanto, há muitas controvérsias sobre este tema, o qual não foi sustentado em 

investigações subsequentes. 

Os estudos motivaram a discussão sobre intervenções dietéticas no 

autismo, dentre elas, restrição do glúten e caseína (MILLWARD et al., 2008; 

HULTMAN et al., 2002) e suplementação de prebióticos, probióticos, ácidos graxos 

ômega 3 e 6, e polivitamínicos (KEIM et al., 2018; ADAMS et al., 2011; ADAMS et 

al., 2006; PARRACHO et al., 2005). 

Ainda que, até o momento, apresentem limitações metodológicas, 

incluindo poucos sujeitos e controles insatisfatórios, pesquisas sugerem que a 

intervenção alimentar pode contribuir positivamente para o desenvolvimento de 

crianças autistas, porém investigações adicionais são necessárias (WHITELEY et 

al., 2013). Contudo, Sathe et al. (2017) e Gogou & Kolios (2018), por meio de 

revisão sistemática, afirmam não haver evidências científicas suficientes para apoiar 

intervenções nutricionais ou terapias alimentares para crianças autistas. Os estudos 

analisados em ambas investigações avaliaram uso de suplementos alimentares ou 

variações da dieta cetogênica, sem glúten, caseína, e outras abordagens dietéticas. 

A partir da conhecida relação entre o consumo alimentar e o estado 

nutricional de crianças, estudos internacionais observam associação positiva entre 

sobrepeso/obesidade infantil e transtornos psiquiátricos como autismo e o transtorno 

do déficit de atenção/hiperatividade, indicando que não está claro se essa 

associação é própria destes diagnósticos ou comum a problemas comportamentais 

e de desenvolvimento de forma geral (KHALIFE et al., 2014). 

Liu et al. (2016) avaliaram o estado nutricional de grupos de crianças 

autistas e não autistas, considerando exames antropométricos, avaliações de 

crescimento e questionários, e constataram que a baixa estatura foi 

significativamente maior e a prevalência de obesidade significativamente menor 

entre as crianças autistas, em comparação ao grupo não autista.  
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Em contraponto, Curtin et al. (2014) sugerem que crianças autistas têm 

alta prevalência de obesidade. No Brasil não há estudos sobre o estado nutricional 

desta população (KUMMER et al., 2015). 

Estudos também indicam que as alterações ponderais têm sido 

associadas a alterações do sono, maior idade e uso de alimentos como recompensa 

entre outros (ZUCKERMAN et al., 2014; BRODER-FINGERT et al., 2014; BANDINI 

et al., 2010). 

Aos moldes da produção de conhecimento sobre alimentação e nutrição 

infantil, o recorte para crianças autistas reforça estudos voltados aos aspectos 

fisiológicos e a relação entre consumo de nutrientes e doenças. Adicionalmente, os 

estudos sugerem uma biologia intestinal diferente em autistas, o que compromete 

processos metabólicos do organismo, além de ser apontada como hipótese em 

investigações sobre a etiologia do autismo. Sugerem, também, que intervenções na 

alimentação podem estar associadas a melhoras comportamentais. Contudo, 

apresentam resultados controversos no que diz respeito à especificidade das 

alterações intestinais, à intervenções dietéticas baseadas na restrição e 

suplementação de nutrientes, bem como no rastreamento do estado nutricional 

desta população. Sem negar a importância de estudos epidemiológicos de 

delineamento quantitativo, está posta a desafiadora tarefa de ampliar o olhar para a 

comida e o comer de crianças autistas. 

1.3.2. Da qualidade, seletividade e sensorialidade 

Não se impaciente 
O que a gente sente, sente 

Ainda que não se tente afetará 
O afeto é fogo 

E o modo do fogo é quente. 
(Gilberto Gil) 

 

Dentre as particularidades presentes no autismo, o campo científico 

apresenta uma gama de estudos que abordam uma questão alimentar marcante no 

transtorno tratada como seletividade alimentar e sustentada por frequentes relatos 

dos pais sobre um repertório alimentar restrito dos filhos, que pode se estender para 
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além dos primeiros anos de vida. Observa-se, também, que além de comparar a 

alimentação de crianças autistas e não autistas, estudos relacionam a alimentação a 

aspectos sensoriais e à ingestão de nutrientes, buscando identificar deficiências 

nutricionais possivelmente causadas por um consumo e/ou preferências alimentares 

limitados (CERMAK et al., 2013; SCHMITT et al., 2008). 

Raiten e Massaro (1986), em um dos primeiros estudos sobre alimentação 

e autismo, analisaram o consumo alimentar de crianças autistas e não autistas, por 

meio de registro dos pais ou cuidadores e observaram que as primeiras eram mais 

propensas a aderir aos mesmos alimentos e a mostrar maior número de preferências 

alimentares que seus pares não autistas. No entanto, não foi relatada análise 

estatística no estudo. 

Nos anos seguintes, estudos reforçaram a presença de um padrão de 

consumo alimentar restrito entre crianças autistas, indicando ingestão inadequada 

de nutrientes, como ferro, cálcio, vitamina D e C, niacina, riboflavina e zinco, e 

consumo diário elevado de alimentos “gordurosos” e “açucarados” (BANDINI et al., 

2010; CORNISH, 1998). 

Em investigação sobre a ingestão de nutrientes, Lockner et al. (2008) 

relataram que uma maior proporção de crianças autistas, em relação a não autistas, 

encontrou-se abaixo da recomendação média de ingestão diária de vitamina A. 

Achados de Liu et al. (2016) apontaram para ingestão alimentar entre crianças 

autistas inferior em energia, proteína, carboidratos e gorduras em comparação com 

as não autistas. Dentre outros nutrientes avaliados, a maior deficiência observada foi 

de vitamina A para ambos os grupos. 

Outro aspecto relacionado ao padrão de consumo alimentar restrito de 

crianças autistas sugere relação entre a escolha alimentar e as características 

sensoriais dos alimentos, como textura, aparência, gosto, cheiro, temperatura, além 

da apresentação das refeições, utensílios, marcas e embalagem (WILLIAM et al., 

2000; WHITELEY et al., 2000). 

Segundo Schreck e Williams (2006), pais de autistas descrevem 

preferências alimentares dos filhos relacionadas à textura e ao sabor como, por 
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exemplo, comer apenas alimentos crocantes ou salgados, e relacionadas à 

apresentação ou comportamento específicos, como beber somente em determinada 

mamadeira ou copinho. 

Estudos também reforçam que crianças autistas apresentam um grau 

significativamente maior de seletividade alimentar, comparadas às não autistas, 

característica que pode ser atribuída à aceitação e recusa à determinadas 

consistências (SCHMITT et al., 2008; DOMINICK et al., 2007; SCHRECK et al., 

2004). Sugere-se que fatores sensoriais, como cheiro, textura, cor e a temperatura 

podem contribuir para a seletividade alimentar destas crianças (CERMAK et al., 

2013).  

No entanto, Williams et al. (2005) estudaram crianças não autistas, 

autistas e com outras necessidades especiais e não encontraram diferenças nos 

tipos ou variedades dos alimentos consumidos. Os autores categorizaram os dados 

segundo grupo de alimentos e não avaliaram o número de alimentos diferentes, 

independente do grupo de alimentos que a criança consumiu, o que impossibilitou a 

afirmação de que a seletividade alimentar é mais comum em crianças autistas. 

Diferentemente dos estudos citados (baseados em relatos dos 

responsáveis), Ahearn et al. (2001) observaram a aceitação de alimentos (frutas, 

vegetais, amido e proteína) entre crianças autistas ou com transtorno do 

desenvolvimento generalizado - não especificado de outra forma. A aceitação foi 

avaliada como baixa, moderada ou alta, dependendo do número de mordidas que a 

criança deu no alimento. A seletividade alimentar foi classificada como excessiva, 

moderada ou leve, com base em mordidas aceitas dentro de um grupo de alimentos 

e houve, também, uma categoria adicional para a seletividade da textura. Das 

crianças estudadas, 56% apresentou baixa aceitação de alimentos e foi considerada 

como seletiva para um tipo de alimento ou textura. Embora o estudo tenha 

concluído, com dados estatisticamente significantes, que a seletividade alimentar é 

alta em crianças autistas, não houve estratificação das análises para ambos os 

grupos (crianças autistas e com transtorno do desenvolvimento generalizado). 

Fatores como a apresentação dos alimentos (alimentos cortados), ambiente 

diferente, pessoas desconhecidas e um procedimento de alimentação incomum, 

foram considerados influenciadores do consumo alimentar. 
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Diante das discussões em torno da seletividade alimentar observada em 

crianças autistas, William et al. (2000), abordaram a restrição alimentar como 

“consumo exigente” e relataram que a criança autista apresenta bom consumo dos 

alimentos que gosta, não associando o “consumo exigente” à falta de apetite. 

Cermak et al. (2013) consideraram que, apesar de relevantes evidências e relatos 

de casos, a seletividade não foi definida de forma consistente e tem sido usada para 

se referir ao comer exigente, a recusas frequentes de alimentos, aos repertórios 

limitados de alimentos, à ingestão excessiva ou seletiva de certas categorias de 

alimentos. Apontaram os vieses encontrados nos estudos, entre eles, o diagnóstico 

e/ou classificação do autismo e restrições alimentares, como por exemplo, dieta sem 

glúten e sem caseína. 

Como alguns estudos apontaram, vários fatores podem contribuir para a 

escolha alimentar de crianças autistas, como por exemplo a sensibilidade sensorial, 

também referida como defensiva sensorial (CERMAK et al., 2013). Ayres (1964) 

descreveu a defensiva sensorial no sentido do tato (defensiva tátil) em algumas 

crianças com dificuldades de aprendizagem e distúrbios comportamentais, definindo 

esta sensibilidade como uma reação exagerada a determinadas experiências de 

toque, muitas vezes resultando em uma aversão observável ou resposta 

comportamental negativa a determinados estímulos, como a dificuldade em ser 

abraçada e constante afastamento ao toque. É possível que a sensibilidade tátil 

contribua para alguns dos problemas sensoriais da alimentação, tais como a 

dificuldade com as texturas de alguns alimentos observados em crianças com 

autismo. 

Pesquisadores argumentaram que o processamento sensorial atípico 

deveria ser um dos critérios diagnósticos do autismo, observados nos diferentes 

graus do transtorno (CHAMAK et al., 2008; KERN et al., 2007).  

Smith et al. (2005) estudaram crianças não autistas, entre 3 e 10 anos, 

com e sem defensiva tátil e relataram que o primeiro grupo apresentou diferenças 

significativas nas escolhas alimentares em comparação ao segundo, como recusa 

de alimentos desconhecidos e de se alimentar em casas de outras pessoas, além de 

mostrarem seleção limitada de alimentos e aversão para texturas, cheiros e 
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temperaturas. O estudo propõe relação entre defensoria sensorial e seletividade 

alimentar, desconsiderando a última como característica exclusiva do autismo. 

Kuschner et al. (2015) em estudo com adolescentes e adultos autistas 

verificaram que as dificuldades de processamento sensorial persistem até a idade 

adulta e que também influenciam na alimentação. Ressaltaram a necessidade de 

pesquisas que avaliem mecanismos subjacentes em torno da seletividade alimentar 

e seus efeitos na saúde, como inadequação do estado nutricional e todos os riscos 

concomitantes. 

Além da relação com a seletividade alimentar, é possível que a 

sensibilidade sensorial também esteja relacionada a problemas comportamentais 

nos momentos das refeições. Comer é, de fato, uma experiência multissensorial e, 

diante disso, Leekam et al. (2007) sugerem que, por não conseguirem relatar seus 

incômodos, crianças autistas podem apresentar comportamentos inesperados 

durante as refeições, afetando negativamente estes momentos familiares. 

Responsáveis por crianças autistas relatam muitos desafios com as 

atividades diárias das crianças com relação ao comportamento, comunicação e 

também frequentemente expressam preocupação relacionada ao momento das 

refeições (CERMAK et al., 2013). Suarez et al. (2014) analisaram a experiência de 

quatro mães de crianças autistas nos horários das refeições, as quais descrevem 

esses momentos como estressantes, caóticos e desgastantes, e que, na maioria das 

vezes, conduzem as refeições dos filhos autistas separadamente dos demais 

membros da família. Dentre os comportamentos relatados, estão a seletividade e 

monotonia alimentar, além da dificuldade em mantê-los sentados à mesa para 

realização das refeições. 

Estas questões, que envolvem aspectos quanti e qualitativos da 

alimentação de crianças autistas nos direcionam à possibilidade de que, para o 

tratamento do autismo, é de extrema importância a integração da equipe 

multidisciplinar, garantindo que todos os aspectos relacionados ao bem-estar da 

criança sejam trabalhados de maneira positiva (COSTA et al., 2008). O trabalho 

interdisciplinar para o manejo dos padrões alimentares atípicos em crianças autistas 

deve ser destacado dentre as terapias abordadas (CERMAK et al., 2013). 
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1.4. Quando o conhecimento científico de Nutrição não cabe no mundo real 

O que desabre o ser é ver e ver-se. 
(Manoel de Barros) 

No campo da saúde, as práticas atuais são permeadas por uma 

concepção mecanicista e cientificista, ou seja, considera o ser humano um conjunto 

de órgãos, uma máquina que requer reparos à medida que se detectam defeitos e 

distancia o corpo de aspectos subjetivos, muitas vezes não quantificáveis 

(MARTINS, 2003). Desta forma, expressam a hegemonia do padrão biomédico, 

pautado na relação queixa-diagnóstico-conduta e práticas predominantemente 

prescritivas e culpabilizadoras (FREITAS et al., 2011). 

Estabeleceu-se um “ideal de vida” e qualquer sinal destoante deve ser 

tratado e “corrigido” (MARTINS, 2003). Esta questão vai de encontro ao movimento 

que se tem percebido sobre a “despatologização” e “desmedicalização” da vida, que 

problematiza a determinação de diagnósticos e condutas para condições e situações 

da vida que não precisam ser consideradas patológicas, mas sim processos e 

possibilidades, de expressão e resposta do ser humano, diante das demandas 

sociais, ambientais e políticas. 

Para Kraemer (2014), o conceito de normal/saudável/adequado não se 

resume em dados estatísticos, baseados em condições experimentais controladas e 

que direcionam as condutas em saúde. Tais diretrizes não abarcam a subjetividade 

implícita no que se considera patológico, nem mesmo no que se entende por normal.    

A questão da conduta médica reducionista, baseada no risco, na evolução 

da doença e não na sua história (MENENDÉZ, 2005) traz discussão sobre sua 

consonância com a vida real. Para Martins (2003) o poder biomédico sobrepõe a 

autonomia do paciente e determina ações universais que negligenciam sua 

complexidade e singularidade. 

No campo da Nutrição o que se observa não é diferente. Sob a influência 

do modelo biomédico, o entendimento sobre os efeitos de carências nutricionais na 

saúde humana foi um dos fatores que contribuiu para a origem desta ciência que 
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segue fundamentada na epidemiologia para determinação dos cuidados 

relacionados ao consumo alimentar, priorizando nutrientes e, de certa forma, 

limitando seu reconhecimento para outras relações com a vida. Contudo, a 

concepção do alimento exclusivamente como componentes nutricionais que auxiliam 

ou agravam determinadas condições de saúde pode dificultar a prática profissional 

(FREITAS et al., 2011). 

Segundo Kraemer (2014, p.1341): 

A necessidade de aproximação com o saber biomédico no momento 

da constituição e institucionalização da Nutrição como campo 

científico autônomo e como uma profissão legitimada social e 

politicamente tornou os profissionais do campo da Nutrição restritos a 

um olhar reducionista sobre a realidade, afastando-os da 

subjetividade, do imaginário social, dos sentidos e significados do 

alimento no cotidiano. 

Neste contexto, há uma forte tendência do profissional, ao se deparar 

com situações que se distanciam da compreensão biológica, buscar intervenções 

que resultem em adaptações e normatizações (FERREIRA, 2018). Pode-se dizer 

que, na prática nutricional, espera-se que o indivíduo, de forma geral, atenda aos 

padrões estabelecidos e reconhecidos da boa alimentação, visando o cuidado à 

saúde (KRAEMER, 2014; FREITAS et al., 2011). 

No campo da alimentação infantil, por exemplo, os estudos sobrepõe o 

cuidado ao consumo satisfatório de alimentos, em quantidade e qualidade, 

relacionado ao desenvolvimento adequado da criança aos demais símbolos que o 

alimento e o comer podem representar nesta fase da vida. Observam-se estratégias 

e intervenções destinadas aos ajustes, aos moldes do que se estabeleceu como 

saudável para a criança. E o que fazer quando o que se aprende de Nutrição, as 

médias aritméticas e o discurso científico não dão conta daquele que parece “não” 

estar ali, que “não” nos responde, “não” nos reivindica - o autista? 

O autismo propõe um forte enfrentamento às práticas biomédicas. Para 

Ferreira (2018, p.111) “[...] quem já teve um encontro com um sujeito autista pode 

dizer, essa clínica nos coloca a questão dos limites (das normas, da linguagem, do 
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contato, das instituições e do alcance de nossas intervenções)” e esse desafio é 

evidenciado quando as terapêuticas em saúde buscam inserir o autista nos padrões, 

adaptando-os à vida idealizada. 

Muitos questionamentos lançados desde as primeiras descrições sobre o 

transtorno encontram-se, ainda, sem respostas. O campo científico que permeia a 

Nutrição no autismo busca caminhos para atender aos apontamentos, ainda que 

controversos, sobre o funcionamento gastrointestinal, metabolismo, dieta e suas 

relações com sinais e sintomas. Dessa forma, assume a concepção exclusivamente 

biomédica, medicaliza o alimento e o comer e cria expectativas em torno da 

prescrição e conduta dietoterápica e seus efeitos promissores no desenvolvimento 

de crianças autistas. Neste contexto, entende-se que as práticas coercitivas da 

Nutrição não dialogam com as reais necessidades de intervenção no autismo e esta 

pesquisa propõe-se a realçar a subjetividade e engenhosidade que circundam a 

alimentação destas crianças.   

 



33 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Descrever e analisar a alimentação de crianças autistas.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

● Descrever e analisar a dinâmica que as crianças autistas estabelecem 

com o alimento em atividade institucional, no ambiente familiar e escolar; 

● Descrever e analisar o entendimento de pais/responsáveis sobre a 

alimentação dos filhos/crianças autistas, bem como as estratégias adotadas para 

condução das refeições; 

● Oferecer subsídios para estratégias de educação alimentar e 

nutricional na perspectiva interdisciplinar na Instituição. 
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3. MÉTODO DA PESQUISA  

Foi realizada pesquisa qualitativa em duas etapas. A primeira, de 

perspectiva etnográfica, consistiu em observação participante das atividades 

institucionais supervisionadas com crianças autistas, realizadas em grupo e com 

alimentos. A segunda consistiu em entrevista semiestruturada com 

pais/responsáveis pelas crianças. 

3.1. Pesquisa etnográfica e observação participante 

Considerada como pesquisa de campo da antropologia e sociologia, a 

pesquisa etnográfica é voltada para o estudo de pessoas em grupos organizados. 

Possui um caráter investigativo, com ênfase no cotidiano e na subjetividade e 

apresenta, como ponto de partida, a interação entre o pesquisador e os pesquisados 

(ANGROSINO, 2009; FONSECA, 1999; VELHO, 1978;).  

Para Magnani (2009, p.135): 

[...] a etnografia é uma forma especial de operar em que o 

pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados e 

compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo para 

atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até 

onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar 

suas próprias teorias com as deles e assim tentar sair com um 

modelo novo de entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, 

não prevista anteriormente. 

Angrosino (2009, p.30) define a etnografia como “a arte e a ciência de 

descrever um grupo humano – suas instituições, seus comportamentos 

interpessoais, suas produções materiais e suas crenças” e constitui-se na 

participação efetiva do pesquisador na realidade estudada, propondo um 

deslocamento do que é familiar para um fenômeno por ele observado (ROCHA, 

ECKERT, 2008; FONSECA, 1999; VELHO, 1978). 

O pesquisador etnográfico é tanto participante como observador das vidas 

em estudo (ANGROSINO, 2009) e esta relação, pesquisador e pesquisados, se 
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expande continuamente, na medida em que ambos vivenciam experiências em um 

determinado contexto, possibilitando olhar para o que está implícito (MAGNANI, 

2009; FONSECA, 1999; ROCHA, ECKERT, 2008). 

A observação participante consiste em um instrumento da pesquisa 

etnográfica e parte do princípio que, para conhecer certas dimensões de um 

contexto, grupo ou sociedade, é necessária uma aproximação, uma vivência do 

pesquisador com tais circunstâncias, pois existem elementos que não são 

evidenciados superficialmente e que requerem um mergulho aprofundado para 

serem vistos e compreendidos (ROCHA, ECKERT, 2008). Trata-se de uma 

aprendizagem, aprender a olhar o outro, a conhecer o outro, e que, indiretamente, 

promove o autoconhecimento (VELHO, 1978). 

3.2. Entrevista semiestruturada 

A entrevista semiestruturada é uma técnica qualitativa composta por 

perguntas abertas e fechadas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

construir sua fala sem se prender à questão enunciada (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2009). Trata-se de uma conversação, entre duas ou mais pessoas, dirigida 

a um propósito definido (FRASER; GONDIM, 2004), nesta pesquisa, analisar a 

dinâmica alimentar da criança autista no contexto familiar e escolar, por meio do 

discurso do responsável. 

A entrevista, em abordagem qualitativa, busca ampliar o papel do 

entrevistado, tornando-o ativo na reflexão sobre o contexto estudado, por meio de 

uma postura mais aberta do entrevistador, considerando as trocas verbais e não 

verbais e a liberdade do discurso, no qual se pretende extrair conteúdos 

significativos para a compreensão do tema em questão (FONTANA; FREY, 2000; 

SADE, 2013). 

3.3. Caracterização da instituição  

A AMAS (Associação Amigos dos Autistas da cidade de Sorocaba), local 

de realização da pesquisa, é uma entidade de caráter assistencial sem fins 
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lucrativos, fundada em 1994, com objetivo de assistir os autistas e suas famílias. 

Atualmente atende aproximadamente 94 autistas em duas localidades, na sede e no 

núcleo terapêutico. 

A sede atende aproximadamente 44 autistas com idades entre 13 e 42 

anos, em período integral, das 08h às 17h, cinco dias na semana. Possui oficina 

para trabalhos artesanais, sala para atendimento individual, cozinha e refeitório, 

salas para atividades educacionais em grupo (para a formação dos grupos 

considera-se a faixa etária e o desenvolvimento psicopedagógico), área externa com 

campo, playground, galpão com aparelhos e acessórios utilizados nas atividades 

físicas e salas administrativas. O trabalho é desenvolvido por uma equipe composta 

por psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, auxiliares educacionais, 

educador físico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social e 

nutricionista, alguns destes de caráter voluntário. Dentre os objetivos do trabalho 

realizado na sede estão o desenvolvimento neuropsicomotor, alfabetização, 

socialização e desenvolvimento das habilidades individuais para as atividades 

diárias. 

O projeto do núcleo terapêutico, iniciativa da própria associação, teve 

início em 2009 com a proposta de estabelecer uma rede de assistência integral à 

criança autista, por meio de um trabalho multidisciplinar, atuando precocemente e 

oferecendo subsídios para a inclusão destas crianças na sociedade. Em 2011 se 

deslocou para um local próprio, composto por salas para atendimentos individuais e 

atividades em grupo, área externa com playground, uma piscina (desativada, pois 

requer adequações estruturais), uma quadra poliesportiva descoberta, refeitório para 

os colaboradores e sala administrativa. Recentemente, em parceria com uma 

empresa local, foram inauguradas novas salas para atendimentos, refeitório e 

galpão para prática de atividades físicas. Possui também um terreno amplo ao lado. 

Atualmente são atendidas aproximadamente 50 crianças com idades 

entre 03 e 15 anos e possui uma equipe composta por profissionais da educação, 

incluindo estagiários, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e estagiários, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educadora física, assistente social, professores de 

música, danças e artesanatos e nutricionista, alguns destes também atuam 

voluntariamente. 
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Para serem inseridas no núcleo terapêutico da AMAS e receberem 

assistência integral, as crianças, possuindo o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica 

de autismo, são avaliadas pela equipe multidisciplinar para verificação do déficit do 

desenvolvimento neuropsicomotor. Após, são incluídas nas atividades educacionais, 

terapia ocupacional, psicoterapia, atividade física e demais atividades, realizadas 

individualmente e em grupos fixos de, no máximo, cinco crianças (considerando-se a 

faixa etária e o comprometimento do desenvolvimento) e ocorrem cinco vezes por 

semana com duração entre 60 e 90 minutos, no período matutino e vespertino, de 2 

a 4 grupos por período.  

Enquanto realizam as atividades, os pais/responsáveis permanecem em 

um local externo, um quiosque próximo ao playground. Na maioria dos casos, são as 

mães que acompanham os filhos e estes momentos proporcionam integração e 

compartilhamento das dificuldades, dúvidas e experiências vivenciadas no autismo, 

além de outros assuntos. 

Uma vez por semana, são realizadas atividades voltadas aos pais, no 

mesmo período em que os filhos estão em atendimento terapêutico. Dentre as 

atividades estão: confecção de artesanatos e oficina culinária desenvolvidas pela 

terapeuta ocupacional e exercícios físicos e jogos desenvolvidos pela educadora 

física. Os demais profissionais participam, de acordo com as especialidades. 

Algumas famílias estabeleceram relacionamento para além da AMAS, em passeios 

e frequentando os lares um dos outros. 

Os profissionais da Associação discutem casos, porém não há um 

momento específico para isso. Eventualmente há reuniões gerais, com a 

coordenadora e as equipes da sede e do núcleo terapêutico. Há também 

treinamentos realizados por um psicóloga, parceira da associação, sobre métodos 

terapêuticos comportamentais. 

A alimentação, neste contexto, é abordada de forma interdisciplinar, 

principalmente em oficinas culinárias, atividade coordenada pela terapeuta 

ocupacional com a participação das estagiárias (terapia ocupacional e pedagogia), 

da nutricionista e, eventualmente, da psicóloga, que tem como objetivo a interação 

da criança autista com seus pares, com o alimento e o desenvolvimento de 
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habilidades que possibilitem autonomia na alimentação. A nutrição passou a compor 

esta atividade recentemente, auxiliando na definição dos temas e na execução. 

As oficinas são realizadas quinzenalmente e os temas são definidos de 

acordo com os objetivos, estrutura do local e disponibilidade dos ingredientes. 

Mensalmente são organizadas atividades extras como passeios, piqueniques, festas 

típicas que, dentre outros objetivos, também envolvem alimentos e o comer.  

Atendimentos nutricionais individualizados acontecem esporadicamente, 

quando pais/responsáveis de crianças recém diagnosticadas e ingressas na 

associação solicitam. Procura-se dar atenção aos aspectos que envolvem a 

alimentação, ao percurso alimentar da criança, às dificuldades e aflições dos 

pais/responsáveis e construir, juntamente com a família, um entendimento sobre as 

particularidades que circundam o autismo e a criança e possibilidades de promover 

interação e experiências com o alimento e o comer, no ambiente domiciliar. 

Eventualmente alguns médicos externos solicitam avaliação nutricional ao 

verificarem alterações em exames de rotina, como níveis de colesterol, triglicérides, 

anemia entre outros, para crianças que acompanham e que frequentam a 

associação. Casos com alterações significativas chegam acompanhados de 

prescrições de medicamentos e os pais/responsáveis, de forma geral, apresentam-

se informados sobre os alimentos que precisam controlar na alimentação dos filhos, 

como por exemplo, alimentos ultraprocessados (salgadinhos, refrigerante, biscoito 

recheado entre outros). É preciso dar atenção aos aspectos genéticos que envolvem 

tais alterações e também possíveis efeitos colaterais de tratamentos 

medicamentosos já realizados. A conduta nutricional segue a perspectiva da 

interação e experiência com os alimentos, envolvendo toda a família. 

 

3.4. População de estudo 

 

Nesta pesquisa, participaram das atividades em grupo e com alimentos 

cerca de 32 crianças e adolescentes atendidos na AMAS no período de junho a julho 

de 2017. Estas atividades foram denominadas de: 1. Oficinas culinárias (quadro 1), 

com temas definidos entre os profissionais de acordo com a estrutura e 

equipamentos do local e com a participação de 17 crianças (sendo que a maioria 
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participou de mais de uma oficina); 2. Atividades compartilhadas com 

pais/responsáveis, sendo externa: visita à feira livre, pela manhã, com 8 crianças e 

internas: piquenique, à tarde, com 10 crianças e Festa Julina, com 32 crianças, uma 

vez que esta atividade envolveu todas as crianças que frequentam a AMAS, 

inclusive as que realizam somente os atendimentos terapêuticos individuais. Na 

visita a feira e piquenique participaram todas as crianças presentes na associação 

no dia/horário da atividade.  

 
Quadro 1 – Temas e descrição dos participantes das oficinas culinárias. 

Temas Grupos, período, número de crianças e descrição 
(gênero, inicial do nome e idade) 

Mini cupcakes 
coloridos 

-Grupo 1: 4 crianças, 3 meninos (H. 3 anos, J.V. 10 anos 
e D. 7 anos) e 1 menina (A.L. 11 anos) 
 

-Grupo 2: 2 crianças, meninos (T. 9 anos e G. 15 anos) 

Mini pizzas -Grupo 1: 3 crianças, 2 meninas (A.L. 11 anos e J. 9 
anos) e 1 menino (E. 4 anos)                 

-Grupo 2: 3 crianças, meninos (N. 7 anos, V. 8 anos e G. 
15 anos)              

 -Grupo 3: 5 crianças, 4 meninos (L. 7 anos, D. 7 anos, L. 
5 anos, L. 9 anos) e 1 menina (A.J. 6 anos)  

Salada de frutas -Grupo 1: 2 crianças, meninos (H. 3 anos e L.C. 3 anos)                               

-Grupo 2: 5 crianças, 4 meninos (M. 4 anos, E. 4 anos, T. 
9 anos e G. 15 anos) e 1 menina (T. 7 anos) 

Pão de queijo -Grupo 1: 3 crianças, meninos (N. 7 anos, E. 4 anos e V. 
8 anos)                          

-Grupo 2: 2 crianças, 1 menino (L. 7 anos) e 1 menina (J. 
9 anos) 

-Grupo 3: 2 crianças, meninos (L. 7 anos e D. 7 anos) 

Sobremesa flan -Grupo 1: 5 crianças, 4 meninos (H. 3 anos, L.C. 3 anos, 
D. 7 anos e V. 8 anos) e 1 menina (A.L. 11 anos)  

-Grupo 2: 3 crianças, meninos (L. 7 anos, T. 9 anos e G. 
15 anos) 

-Grupo 3: 3 crianças, 2 meninos (M. 4 anos e E. 4 anos) 
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e 1 menina (T. 7 anos)  

 

Participaram da entrevista 12 pais/responsáveis, sendo 11 mães e 1 pai, 

presentes na associação no período da tarde, na data destinada para esta etapa da 

pesquisa. Entendeu-se como responsável, um para cada criança, o adulto envolvido 

no cuidado, incluindo a alimentação no ambiente domiciliar.  

3.5. Produção dos dados: oficinas culinárias e atividades compartilhadas com 

pais/responsáveis 

Foi realizada observação participante de 5 oficinas culinárias com o 

objetivo de promover experiências com o alimento e com o comer, respeitando as 

particularidades dessas crianças, além de trabalhar a autonomia para realização de 

atividades diárias. Essas atividades são realizadas em grupo fixos, definidos de 

acordo com a faixa etária, grau de comprometimento avaliado pela equipe e 

disponibilidade da criança e família (período matutino ou vespertino), 

quinzenalmente e com duração de aproximadamente 60 minutos. Durante a 

produção dos dados desta pesquisa, foi possível a realização semanal e em ambos 

os períodos. 

Neste período, não havia refeitório para as crianças (inaugurado 

recentemente) e as oficinas aconteciam no refeitório dos colaboradores, um espaço 

ao final do corredor onde ficam as salas, com portão e acesso à área externa, 

iluminação natural (é coberta, porém o portão vazado confere iluminação) e contém 

mesa redonda, cadeiras, armário, balcão de apoio e pia. Há também uma despensa 

com um forno micro-ondas, geladeira e prateleiras. 

Os alimentos/ingredientes foram apresentados às crianças, sentadas ao 

redor da mesa, as quais ficaram à vontade para o contato e experimentação. As 

crianças realizaram o preparo da receita, com auxílio da terapeuta ocupacional, 

nutricionista e estagiários e ao final, degustavam a preparação pronta. Havia 

liberdade para que as crianças levantassem e circulassem pelo espaço. 
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Também foram realizadas atividades compartilhadas com 

pais/responsáveis, envolvendo crianças, equipe e responsáveis, em espaços 

extramuros ou ao ar livre da AMAS. A feira livre localizava-se a aproximadamente 

600 metros da associação e o percurso foi realizado a pé. Para a Festa Julina foram 

ocupadas as áreas externas da associação (quiosque, quadra e arredores) e os 

alimentos e as bebidas, trazidos pelas famílias, foram organizados em uma mesa 

comunitária no quiosque. Ao lado do quiosque havia um brinquedo pula-pula, um 

gira-gira e uma máquina de algodão-doce. Houve música e apresentação de dança 

das crianças e mães. O piquenique foi realizado na quadra da associação, local 

pequeno, ao ar livre, cimentado e cercado com grade vazada de ferro. No centro da 

quadra, foram colocados tatames coloridos de EVA, formando um círculo, para que 

as crianças, profissionais e os familiares se acomodassem, e uma toalha no centro 

para os alimentos trazidos pelas famílias. 

Nesta pesquisa, a perspectiva etnográfica com observação participante 

das atividades compartilhadas com pais/responsáveis permitiu a interação entre a 

pesquisadora e as crianças autistas, produzindo elementos que possibilitassem a 

reflexão e a compreensão sobre a dinâmica alimentar destas em uma atividade 

institucional supervisionada e em grupo e seguiu um roteiro que contempla aspectos 

do espaço físico, os participantes e a atividade (APÊNDICE A). 

Para o registro da observação foi utilizado o diário de campo, técnica 

bastante aplicada em pesquisas etnográficas, que se caracteriza pela escrita do 

vivido, do que foi percebido do vivido, assim como as angústias, contradições, 

dúvidas, alegrias e incertezas, bem como os atravessamentos emergidos da 

experiência de campo (MENDES, PEZZATO; L’BBATE, 2011; MENDES, PEZZATO; 

SACARDO, 2016). 

3.6. Produção de dados: entrevista semiestruturada 

Nesta etapa, a entrevista semiestruturada seguindo um roteiro com 

questões sobre a alimentação da família, a trajetória alimentar da criança, inclusive 

no ambiente escolar (APÊNDICE B). As entrevistas foram realizadas na associação, 
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com um pai/responsável por vez, em sala de atendimento, com duração entre 10 e 

30 minutos. Foram gravadas e posteriormente transcritas. 

3.7. Análise dos dados 

O material produzido a partir das entrevistas foi analisado por meio de 

uma das técnicas de análise de conteúdo, denominada análise temática. Nesta 

análise, os valores de referência e os modelos de comportamento observados no 

discurso são caracterizados pela presença de determinados temas (MINAYO, 2010) 

e busca-se a explicitação dos sentidos contidos nas falas, documentos ou 

fenômenos, os significados (TURATO, 2003). 

Da leitura sistemática do material produzido nas entrevistas com 

pais/responsáveis emergiram duas categorias que ilustravam a alimentação das 

crianças autistas, referentes à: 1. seletividade e estratégias alimentares; 2. caminhos 

e movimentos alimentares. Para a primeira categoria, foram apresentados trechos 

das entrevistas e, para a segunda, houve a seleção de 3 entrevistas, na íntegra. 

Esta escolha deveu-se ao desejo de mostrar a diversidade da trajetória alimentar de 

crianças autistas em idades distintas, fato marcante nas análises das entrevistas, 

possível somente com a apresentação de relatos com elementos suficientes para 

ilustrar o processual caminho alimentar da criança, incluindo dificuldades, recusas, 

aceitações e outros momentos relevantes relacionados à alimentação. Nestas 

categorias, os trechos ou entrevistas na íntegra foram identificados com as iniciais 

dos nomes do entrevistado (pai/mãe) seguido das iniciais do nome e idade da 

criança. 

Para a análise dos diários de campo, foram elaboradas tabelas com a 

descrição das atividades em grupo, organizadas a partir do tema, data, duração, 

participantes, objetivos da atividade, local e desenvolvimento das ações (APÊNDICE 

C). Na tabelas, foram inseridos trechos selecionados dos diários que ilustravam uma 

terceira categoria de análise, a saber: experiências e experimentações com a 

comida e o comer. Estes trechos, identificados pelas iniciais dos nomes da criança, 

possibilitaram colocar luz às experiências sensoriais e alimentares, a partir de 

atividades com seus pares.  
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O olhar para os dados produzidos foi orientado pelo conceito de 

experiência, definida por Bondiá (2002, p.21) como “o que nos passa, nos acontece, 

nos toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca”. Um encontro ou uma 

relação com algo que se prova, que se apodera do sujeito, formando-o e 

transformando-o. 

A experiência requer parar ao pensar, olhar, escutar, falar e sentir, requer 

atenção aos detalhes, suspender a opinião, o juízo, a vontade, o automatismo da 

ação, enfim, dar-se tempo e espaço. Assim, o saber da experiência, adquirido a 

partir das respostas e modo que se dá sentido aos fatos, é um saber particular e 

subjetivo, no qual duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não 

fazem a mesma experiência (BONDIÁ, 2002). 

Outra norteador da análise dos dados dessa investigação a noção de 

dinâmica, palavra cuja etimologia vem do grego dýnamis, que significa força, 

potência. Toma-se emprestado as múltiplas acepções da palavra, a saber: 1. Parte 

da mecânica que estuda o movimento dos corpos, relacionados à força que os 

produzem. 2. Graduação dos níveis de intensidade dos sons, durante a execução de 

um trecho musical. (FERREIRA, 1986). Para a Psicologia Social, o conceito de 

dinâmica de grupo está relacionado com as forças em ação no contexto de um 

grupo. Nesse contexto, esse trabalho pretendeu investigar e dar visibilidade a 

dinâmica alimentar no sentido de descrever as relações e movimentos que as 

crianças autistas estabelecem com os alimentos, em ambientes com outras crianças 

e adultos, bem como os caminhos e as estratégias utilizadas para manejar a 

alimentação destas crianças. 

3.8. Aspectos éticos 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, parecer número 1.867.143 de 14/12/2016 

(ANEXO A), atendendo às normas da resolução 466/12, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo seres humanos. Os pais/responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D). 



44 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Seletividade e estratégias alimentares  

A importância de uma coisa não se mede com fita 
métrica nem com balanças nem barômetros 
etc. Que a importância de uma coisa há que 
ser medida pelo encantamento que a coisa 

produza em nós. 
(Manoel de Barros) 

Os alimentos que ele recusa não aceita mais. Ele não quer, 

não quer e ponto. Sempre tira uma coisa [da alimentação]. Ele 

só come arroz puro, pão puro, agora está comendo bolo de 

chocolate e Sucrilhos® sem leite [...] Pizza, mais ou menos, 

mas come se for de calabresa e sem cebola, sem nada, só a 

massa e a calabresa em cima. E o pastel só de carne moída. 

(G. mãe de J.S. de 5 anos) 

O trecho anterior ilustra o aspecto da seletividade alimentar amplamente 

estudado em crianças autistas. Esta criança começou a rejeitar alimentos a partir de 

1 ano de idade e, aos 5, a mãe relata que o filho voltou a consumir frango, alimento 

que não aceitava há algum tempo e hoje consome apenas frito e “somente uns 

pedacinhos” e o bolo de chocolate, que come na escola e passou a aceitar em casa, 

eventualmente. 

Muitos estudos evidenciam a seletividade alimentar em crianças autistas 

e a consideram mais acentuada quando comparada aos pares não autistas 

(SCHMITT et al., 2008; DOMINICK et al., 2007; SCHRECK et al., 2004). Ainda que 

não seja um critério avaliativo para o diagnóstico do autismo, é comum familiares 

relatarem que, dentre os sinais que motivaram a busca por uma avaliação médica, 

estão a recusa alimentar e as dificuldades nos momentos das refeições como, por 

exemplo, sentar-se à mesa (SCHRECK et al., 2004). E, diante da complexidade do 

diagnóstico, é possível que profissionais considerem tais aspectos no conjunto de 

critérios que envolvem o transtorno, como os estabelecidos no DSM-V 

(ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 2014). 
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Apesar de ser tema não consensual no campo científico, é importante 

ampliar a discussão da seletividade alimentar diante das singularidades alimentares 

de crianças autistas e as possíveis consequências para o desenvolvimento e 

crescimento. 

Para Mascola et al. (2010) e Marchi e Cohen (1990) a seletividade 

alimentar é comum na infância e pode estar significativamente presente em crianças 

entre 2 e 4 anos de idade, e também em idades superiores. 

De forma geral, utiliza-se este termo para o consumo de variedade restrita 

de alimentos, rejeição de alimentos que são familiares ou não (incluindo o que se 

chama de neofobia alimentar), rejeição a consistências específicas (HAFSTAD et al., 

2013; DOVEY et al., 2008), ingestão restrita de alimentos do grupo dos vegetais e 

forte tendência a preferências alimentares (HORST, 2012; HORST et al., 2014; 

EKSTEIN et al., 2010). 

Com relação à avaliação da seletividade alimentar, McCormick e 

Markowitz (2013), por meio de questionários e observação, apontaram os seguintes 

aspectos: consumo apenas de alimentos e bebidas preferidos, sendo estes a fonte 

diária de energia da dieta da criança; fácil distração no momento da refeição, 

resultando em refeições demoradas e aceitação de determinados alimentos, ainda 

que em quantidades mínimas, somente quando acompanhados de outros alimentos 

ou bebidas da preferência. 

Contudo, não há consenso sobre a definição e a avaliação da seletividade 

alimentar, o que incita discussão sobre um possível componente de patologização 

da alimentação, na medida em que cabe a pergunta: até que ponto a seletividade 

alimentar se configura como uma condição danosa à saúde e compromete o 

desenvolvimento infantil? 

Nas entrevistas realizadas, alguns responsáveis referem preocupação 

com o consumo alimentar da criança, justificada pela ingestão insuficiente ou 

excessiva de nutrientes e suas possíveis complicações, reforçadas, inclusive, pelos 

profissionais de saúde: 
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Me preocupa quando a médica fala: ‘Olha, tá faltando ferro, 

cálcio.’ Eu tenho medo de dar só o que ele gosta porque é 

fritura. Ano passado ele estava com duzentos e quatro de 

colesterol. A médica pediu pra repetir [o exame] neste ano, 

porque ele gosta muito de besteira também. Doritos®, essas 

coisas que tem essa gordura que não é legal. Ele nunca está 

abaixo do peso, sempre no peso certo. (D. mãe de D. de 7 

anos) 

O trecho anterior aponta para a complexidade de compreender a 

alimentação de crianças autistas na medida em que contém o reforço do profissional 

na falta de nutrientes da dieta - “faltando ferro, cálcio” - e descreve um determinado 

consumo alimentar predominante no mundo atual, com a presença marcante de 

produtos ultraprocessados, de baixa qualidade nutricional - “Doritos®”. Neste sentido, 

as questões levantadas sobre a alimentação de autistas parecem não se diferenciar 

daquelas postas para o público infantil e até mesmo para toda a sociedade 

contemporânea. Outro ponto relevante na fala desta mãe diz respeito ao fato de que, 

ainda que a alimentação do filho seja considerada inadequada, parece não haver 

consequências, pelo menos imediatamente, no estado nutricional - “nunca está 

abaixo do peso, sempre no peso certo”. 

Poucos estudos compararam o estado nutricional de crianças autistas e 

não autistas e os achados apontaram maior prevalência de baixa estatura entre as 

crianças autistas e presença de excesso de peso semelhante nos dois grupos (LIU 

et al., 2016; KHALIFE et al., 2014; CURTIN et al., 2014). Tais dados não 

apresentaram associação entre estado nutricional e o transtorno, o que mostra que 

as particularidades da alimentação da criança autista podem não comprometer o seu 

desenvolvimento e crescimento. 

As práticas predominantemente biomédicas, apoiadas no binômio queixa-

conduta, limitam a visão do profissional da saúde sobre a complexidade e 

singularidade que circundam o autismo (FREITAS et al., 2011; MARTINS, 2003). O 

que se sabe sobre alimentação infantil atualmente e o que se propaga sobre o que é 

uma alimentação adequada - como consumo de alimentos variados, ingestão 

significativa de frutas, verduras e legumes e redução de alimentos ricos em 
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açúcares, gorduras, sal e aditivos químicos (BRASIL, 2005) - geram expectativas e 

tensões para as famílias. 

Neste contexto, nutricionistas com condutas estritamente pautadas nos 

moldes biomédicos, as quais impossibilitam o olhar para além dos nutrientes, podem 

apresentar dificuldades em compreender o contexto que envolve a alimentação de 

um autista e considerá-lo em sua prática profissional (FREITAS et al., 2011). Junto a 

esta questão, está a tensão de pais e responsáveis na busca por uma alimentação 

considerada saudável para os filhos autistas: 

Alface ele tem interesse, por exemplo, eu vou lá, tempero com 

salzinho, azeite e vinagre, ele come. Isso que eu acho 

estranho, ele pega com a mãozinha mesmo e come! Eu falo 

nossa, o D. come alface! Porque é uma coisa que talvez outras 

crianças não comeriam, mas é assim, bem restrito... Já fiz 

vários exames, todo ano eu faço, até agora não tem faltado 

nenhuma vitamina, ferro e cálcio. (D. mãe de D. de 7 anos) 

Compreender a alimentação da criança autista por meio de uma 

perspectiva exclusivamente nutricional, focada em nutrientes, pode fazer com que a 

atenção esteja somente em torno do que não é consumido ou não é considerado 

saudável, mesmo que haja variedade na alimentação (SUAREZ et al., 2014; 

FREITAS et al., 2011). Se por um lado a mãe de D. valoriza o consumo de alface, 

considerado um alimento não aceito por outras crianças, por outro, enfatiza o 

controle alimentar por meio das possíveis carências de nutrientes, mensuráveis em 

exames periódicos. Neste sentido, a angústia pode estar associada à alimentação 

pouco variada do filho, à medida que se houvesse aceitação de mais alimentos, 

talvez a periodicidade da oferta dos alimentos considerados “não nutritivos” não 

causasse tensões. 

Comer com qualidade e em quantidades adequadas são conceitos 

diretamente relacionados ao desenvolvimento satisfatório da criança (MAIA et al., 

2012; BERNADON, 2009; LÉFREVE, 2004). Entretanto, estudos observaram que a 

ingestão de determinados nutrientes foi insatisfatória tanto entre crianças autistas 

como em não autistas (LIU et al., 2016; LOCKNER, et al., 2008), mostrando que há 
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déficit na ingestão de nutrientes nesta fase da vida, mesmo a seletividade alimentar 

apresentando-se em grau mais significativo entre as autistas. 

As orientações nutricionais estabelecidas para crianças englobam 

estratégias para adequar a oferta de alimentos e a ingestão diária de nutrientes e 

são, na maioria das vezes, os principais enfoques norteadores das condutas dos 

profissionais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICÃO, 2017; 

BRASIL, 2005). 

Estabelecer uma rotina alimentar familiar, apresentar os alimentos e 

deixá-los à disposição para a criança, bem como ofertar preparações variadas fazem 

parte das recomendações nutricionais, traçadas a partir do que se acredita ser 

adequado para o desenvolvimento e crescimento da criança. 

Uma das mães, embora considere o filho “seletivo em algumas coisas”, 

não atribui grandes preocupações à alimentação, descrevendo tanto estratégias de 

alternância entre comidas saudáveis e não saudáveis, mas preferidas pelo filho, 

como estratégias culinárias optando por preparações que contem alimentos 

saudáveis e são melhores aceitos pela criança: 

Ele é seletivo em algumas coisas, mas nada, assim, fora do 

comum. Eu tento fazer as comidas prediletas dele, mas tento 

balancear. Se um dia não foi tão saudável, no outro dia eu 

tento fazer mais saudavelmente, pra todos nós [a família]. 

Legumes, por exemplo, se faço um refogado ele não come, eu 

uso a estratégia de fazer no arroz, aí ele come. Então, acredito 

que não seja nada fora do comum. (M. mãe de N. de 07 anos) 

Outras estratégias também foram descritas nas entrevistas, como a 

família de H. que tem uma rotina alimentar na qual todos (mãe, pai, H. e irmão de 7 

anos) realizam o almoço e jantar juntos, na mesa, onde os alimentos são 

apresentados e ofertados e a criança pode escolher o que quer comer: 

[...] e todas as outras comidas que tem na mesa são oferecidas 

para ele, salada, legume e nada ele aceita. Hoje o único 

legume que ele aceita é batata frita e às vezes, nem sempre, 
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tem dia que ele não quer. Brócolis na sopa ele come! E 

cenoura batida. (I. mãe de H. de 3 anos) 

As formas de conduzir a alimentação vão sendo traçadas à medida em 

que as famílias vivenciam os momentos dos filhos, autistas ou não, com recusas e 

aceitações. Observa-se que, mesmo diante de dificuldades, caracterizadas pela 

rejeição alimentar ou por questões comportamentais que tornam esses momentos 

desgastantes e conflituosos, pais e responsáveis buscam ofertar alimentos que, em 

um primeiro momento, são recusados pelos filhos, apresentando-os ou 

diversificando as formas de preparo, na tentativa de que a criança passe a consumir 

e, assim, garantir uma alimentação equilibrada com o consumo, por exemplo, de 

legumes e verduras. Tais estratégias se relacionam com a concepção de saudável, 

propagadas pelos profissionais, diante do que se entende ser importante para o 

desenvolvimento da criança.   

Embora estudos apontem para a importância da intervenção nutricional 

no desenvolvimento de crianças autistas (WHITELEY et al., 2013), até o momento, 

não há um consenso sobre recomendações nutricionais específicas, especialmente 

diante das particularidades que estas crianças apresentam. Desta forma, para além 

de determinar diretrizes e padrões para a alimentação destas crianças, é necessário 

que se considere a subjetividade implícita no autismo, com relações e significados 

distintos daqueles que nos são comuns. 

Não dá pra entender a cabeça dessas crianças. Uma hora ele 

gosta de carne, uma hora não. Mas tem um porém, tem que ter 

uma verdura, se você dá a comida seca, arroz, feijão e carne, 

ele não come tudo, ele não come de bom grado, pensa, ele 

gosta de jiló, quiabo, abóbora, essas coisas assim. Então, eu 

fico feliz em ver ele comendo verdura, se não tiver a verdura 

pra ele, ele come pouco, e, quando sobra eu ponho em um 

Tupperware® na geladeira e ele vá lá com a colher e come 

sozinho (risos). (N. mãe de L. de 07 anos) 

Se tiver um grão de arroz, ele tira, separa e come só a carne 

[sobre ter algum alimento no prato que a criança não aceita]. 
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Macarrão ele não aceita mais, foi só um dia na escola! Mas vai 

do momento dele mesmo, às vezes, ele come, mas depois 

também não quer. Mas, vira e mexe, ele volta e come, depois 

para. (R. pai do K. de 09 anos) 

N., incompreensivelmente, relaciona a aceitação e recusa alimentar do 

filho autista com o gostar e não gostar “Não dá pra entender a cabeça dessas 

crianças. Uma hora ele gosta de carne, uma hora não”. R. também discorre sobre a 

inconsistência na alimentação do filho “Mas vai do momento dele mesmo, às vezes 

ele come, mas depois também não quer”. Estas falas propõem um olhar para a 

experimentação e para os significados que o alimento pode ter na vida do ser 

humano, além da concepção biológica/nutricional. Essas crianças podem abrir a 

geladeira e comer sozinhas, consumir alimentos pouco usuais, menos frequentes 

e/ou geralmente recusados por pessoas em qualquer faixa etária, recusar o alimento 

em um determinado lugar/dia e aceitar em outro, separar um ingrediente que não 

gosta da preparação, abrindo a discussão para o campo das experiências que 

envolvem o alimento e o comer e que não necessariamente acontecem somente 

entre crianças e/ou somente entre autistas. 

Um dos entrevistados refere que a criança não consome arroz, feijão, 

macarrão e purê de batata e atribui a rejeição à consistência, uma vez que o filho 

“não come nada muito mole”. Entretanto, ainda que o pai refira seletividade 

alimentar, descreve, também, que um dia a criança consumiu macarrão na escola, o 

que chamou bastante atenção: 

[...] Não come nada muito mole [...] Uma vez na escola ele 

repetiu três vezes o macarrão! E é coisa que ele não faz, acho 

que ele sentiu vontade de ver as crianças comer, comeu e 

repetiu três vezes, macarrão com molho ele comeu! Mas fora 

isso, é bem difícil ele aceitar. (R. pai do K. de 09 anos) 

Para crianças não autistas, a aceitação ou recusa a determinados 

alimentos em ambientes diferentes podem estar relacionadas aos aspectos 

biopsicossociais que influenciam a alimentação, como o acesso a novos alimentos, a 

representatividade da alimentação junto aos seus pares, as preferências alimentares 
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já estabelecidas entre outros (CULLEN et al., 2001; RAMOS; STEIN, 2000; BIRCH, 

1998).  

Além do foco nutricional, que considera o alimento como nutriente e seus 

efeitos metabólicos no organismo humano, a alimentação pode ser vista por uma 

perspectiva que engloba aspectos sociais e culturais (CARVALHO et al., 2011), os 

quais permeiam as escolhas e os hábitos alimentares. 

Mas, é possível inserir o autista neste contexto? Sabe-se que o autismo 

está relacionado a comprometimentos sociais como tendência ao isolamento, apatia, 

dificuldades de socialização entre outros (HALPERN; HUBNER; VOLKMAR, 2014), 

além dos déficits na comunicação, o que dificulta a compreensão de algumas ações 

e vontades (BUIE et al., 2010; CAMPELL et al., 2009). Nesta perspectiva, pode-se 

dizer que a alimentação tem o mesmo significado ou sentido para os autistas? 

É possível observar uma ampla diversidade de interação/socialização 

entre as crianças autistas. No núcleo terapêutico da AMAS, por exemplo, grande 

parte das crianças interage com a equipe, com as atividades e entre elas. Percebe-

se que, em alguns momentos, algumas olham para o “nada”, parecendo estar 

distante. Também é possível observar sorrisos, gritos e choros inesperados, bem 

como ganhar um abraço e um pedido de “colo”.  

Como exemplo, a criança referida no trecho anterior e a seguir não 

apresenta dificuldades de interação. O pai atribui o consumo do macarrão pela 

vontade que o filho sentiu ao ver as demais crianças consumirem, “ele sentiu 

vontade de ver as crianças comer, comeu e repetiu três vezes”, embora seja um 

alimento sempre recusado, inclusive na escola. Ainda assim, o pai se preocupa com 

as recusas do filho e busca opções para que o mesmo não fique sem se alimentar 

no período escolar: 

É difícil! Se tiver pão ele aceita, mas na maioria dos dias é 

arroz com frango. A gente sempre manda pão, às vezes, a 

gente manda uma coxinha que ele gosta, um Yakult®, de vez 

em quando, uma bolacha, bem variado assim. (R. pai do K. de 

09 anos) 
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Outra entrevista traz particularidades com relação à aceitação alimentar 

fora do ambiente domiciliar questionando a possibilidade de influência dos 

ingredientes no modo de preparo do arroz: 

D. come hoje arroz branco só na escola, em casa não come, 

não sei se é o tempero, não sei, mas eu já tentei, fiz só com 

cebola, só com alho, fiz sem nada e ele não come! (D., mãe de 

D. de 7 anos) 

Estes trechos exemplificam uma possível diferença da alimentação das 

crianças autistas nos distintos espaços: escola, domicílio e AMAS, o que remete a 

questão de uma possível influência do ambiente e/ou pessoas no modo de se 

alimentar. Na tentativa de entender a aceitação do filho, a mãe de D. pediu um 

pouco do arroz na escola para verificar se o filho, sem saber, consumiria em casa. 

No almoço, ofertou o arroz preparado na escola e a criança não aceitou. Resolveu 

contar ao filho que se tratava do mesmo arroz que ele consome na escola e que, 

inclusive, havia sido preparado pela mesma “tia”. Ainda assim, D. recusou. 

Mesmo com particularidades referidas pelas mães, como o consumo de 

arroz sem acompanhamentos, pão “puro” (sem recheio) e Sucrilhos® sem leite, as 

crianças autistas se alimentam no ambiente escolar, sendo que algumas consomem 

os alimentos preparados e oferecidos pela escola e, outras, os alimentos enviados 

pelos pais/responsáveis, como nos trechos a seguir:  

A tia da escola falou que hoje ela comeu duas bananas e 

suquinho [...] Ela come junto com todo mundo. (L. mãe de A.L. 

de 11 anos) 

Ele come a merenda normal, junto com as outras crianças, 

segundo eu pergunto pra professora. E aceita a maioria dos 

alimentos que eles servem.  (E. mãe de E. de 4 anos) 

Nunca aceitou nada! [Hoje] mando 2 frutas, mamão e maçã, 

como condição pra ele comer 4 bolachas [...] Então ele 

consome as frutas e depois a bolacha. (I. mãe do G. de 15 

anos) 
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A gente leva a merenda pra ele, só que a gente instruiu a 

escola assim: primeiro oferece o que tem, se ele não aceitar, aí 

serve a merenda que a gente mandou pra ele. (R. pai do K. de 

09 anos) 

[...] Ele come a merendinha de lá, e come super bem! Algumas 

vezes na semana, eu dou dinheirinho pra ele comprar 

lanchinho, mas é tranquilo. (M. mãe de N. de 7 anos) 

G. (15 anos) passou a consumir alimentos no ambiente escolar 

recentemente e a mãe relata estratégia de negociação do consumo de bolachas, 

alimento preferido, somente após a ingestão de frutas. No caso de N. (7 anos), há 

consumo dos alimentos ofertados pela escola e também dos vendidos na cantina. A 

mãe refere conduzir esta alternância com tranquilidade e reforça, mesmo que 

implicitamente, a possibilidade da criança comer o que quer, seja na merenda ou 

cantina. 

Percebe-se que as crianças autistas compartilham os momentos de 

alimentação com outras crianças, fato também observado na instituição por meio 

das atividades em grupo, o que, de certa forma, pode se contrapor às evidências e 

discussões do campo científico sobre o transtorno, que reforçam o isolamento e as 

dificuldades de interação e socialização. 

Sim, hoje sim! [Sobre comer com as outras crianças na escola]. 

O H. teve um progresso estupendo, muito, muito, muito! Hoje 

ele vai até as crianças, chama pra brincar com as crianças, ele 

mudou muito! (I. mãe de H. de 3 anos) 

Momentos envolvendo aceitação alimentar, exclusivamente, no ambiente 

escolar foram observados como, por exemplo, D. (7 anos) com o consumo do arroz, 

J.S. (5 anos) que aceitou bolo de chocolate pela primeira vez na escola e K. (9 anos) 

com a ingestão de macarrão. Na atividade do passeio à feira livre, tomando como 

exemplo o pastel, pode-se observar a surpresa de um avô ao saber que o neto havia 

consumido pastel de queijo, alimento frequentemente recusado por esta criança.   
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De fato, o estar em grupo e o estar em diferentes ambientes influenciam a 

alimentação do ser humano e, para a criança autista, não é diferente. Autistas, ou 

não, crianças podem aceitar ou recusar alimentos em diferentes contextos, com a 

presença ou não de outras crianças, professores, equipe e pais/responsáveis. Todas 

podem, portanto, lançar mão de movimentos de aceitação e recusa do alimento e do 

comer como forma de se posicionar, resistir. Tomando um mesmo alimento, o arroz, 

em ambientes diferentes, a mãe refere que a criança o consome, por exemplo, no 

shopping. Ainda que a mãe associe a aceitação à forma de apresentação do 

alimento, relata que, quando reproduzida em casa é, mais uma vez, recusada pela 

criança: 

[...] Ahh, no shopping ele come a comida, o arroz, porque o 

arroz vem em formato de bolinha. Mas eu fazia isso em casa, 

colocava no prato e ficava lá, ele não comia! (D., mãe de D. de 

7 anos) 

É possível que, diante de todas as questões que circundam o autismo, 

por vezes dificultosas, pais não considerem a alimentação como um contratempo, 

uma dificuldade ou algo que possa comprometer o desenvolvimento do filho autista. 

O trecho a seguir traz, por exemplo, a estratégia de ofertar os alimentos que a 

criança mais gosta e não recusa sem referir preocupação em relação à adequação 

nutricional da dieta: 

Quando fez 10 anos, ele tinha parado de comer muitas coisas 

que gostava, talvez o que oferecia não estivesse agradando, 

fazendo com que ele comesse com vontade e repetisse. Aí eu 

comecei a fazer as coisas que ele mais gosta e, agora, até 

repete. Gosta muito de lasanha, estrogonofe, batata palha e 

batata frita. (A. mãe do J.V. de 10 anos) 

Macarrão também ela gosta, antes de colocar o molho. Ela 

gosta dele branco, eu separo pra ela, aí ela já senta e come (L. 

mãe de A.L. de 11 anos) 
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Olhar para a alimentação do filho autista como algo singular, como uma 

forma de ser e se expressar, pode trazer tranquilidade aos responsáveis, o que pode 

não significar negligenciar o cuidado. Estas crianças podem, mesmo traçando um 

caminho alimentar imprevisível, com preferências e vontades, apresentar variedade 

no consumo alimentar. 

Outra perspectiva apontada é a de que, para alguns pais, muitas vezes a 

alimentação não é “nada nutritiva”, mas é o que a criança aceita. Para Ramos e 

Stein (2000), a preocupação dos pais se concentra na quantidade da alimentação, 

ou seja, a criança precisa comer algo. E, diante da recusa alimentar que crianças 

autistas e não autistas apresentam, os pais ofertam os alimentos preferidos e se 

vem, como no relato abaixo, no conflito que permeia a escolha alimentar saudável e 

não saudável: 

[...] o pão tem que ser sem nada, a única coisa que ele come 

no pão, que ele começou comer agora é Nutella®, não é nada 

nutritivo, mas é a única coisa que ele aceita, ou é sem nada ou 

é com Nutella® (I. mãe de H. de 3 anos)  

Nas entrevistas, há relatos de crianças em que não houve períodos de 

recusa alimentar expressiva, mesmo diante da gama de estudos que apontam que a 

seletividade está sempre presente no autismo e pode ser um critério de diagnóstico. 

Não teve um momento que a alimentação ficou mais 

preocupante [...] ela dá preferência para comida, ela gosta 

muito de comida! [...] Então ela come de tudo, de tudo um 

pouquinho, não tenho do que reclamar. (L. mãe de A.L. de 11 

anos) 

Esta criança parece ser um exemplo de alimentação considerada 

saudável, uma vez que a mãe refere que A.L. tem preferência por comida (arroz, 

feijão, carne) e sucos naturais. Importante pontuar que, ainda que a mãe tenha 

relatado não haver seletividade, descreve que a criança consome o mesmo suco por 

um tempo, até “enjoar”. Neste contexto, pode-se afirmar a possibilidade de haver 

rotinas alimentares e/ou seletividades alimentares presentes na maioria das crianças 
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autistas, mas que ocorrem de forma muito singular para cada uma delas. As 

entrevistas mostram que há alguma rotina e alguma seletividade alimentar, com 

graus variados entre as crianças e entendidos de forma distinta pelos familiares. 

Outra questão diz respeito aos casos em que a ingestão alimentar é 

excessiva e pode, ou não, estar relacionada a uma variedade restrita de alimentos. 

William et al. (2000) preferiram utilizar o termo “comedor exigente” ao observarem 

peculiaridades na alimentação de autistas. Segundo os autores, não se trata de falta 

de apetite, pois consomem, às vezes exageradamente, os alimentos preferidos.  

Ele só gosta de coisa tostadinha. O pão ele come toda casca e 

o miolo ele joga fora. Pão doce ele não gosta, nenhum que 

tenha miolo, ele só gosta de comida bem temperada, 

salgadinho é aqueles picantes. O cara é exigente! (risos). (N. 

mãe de L. de 07 anos) 

Ele come de tudo, ele come chuchu, abobrinha, o que você 

quiser, ele come, só que demais. (F. mãe de L.C. de 3 anos) 

O problema é que o que ele gosta, ele come demais! Se tem 

Danone® ele come até chegar a vomitar, de ansiedade, eu 

acredito. (M. mãe de N. de 07 anos) 

Por fim, a seletividade alimentar foi relacionada ao uso de medicamentos, 

a partir de relatos sobre alterações no consumo alimentar da criança autista após o 

início da administração destes, questão bastante discutida no autismo. 

[...] no começo eu sofria com ele, eu falava: ‘Graças a Deus, 

descobri uma coisa que o L. come!’, dava 3 dias e mais nada 

daquilo. E, depois do remédio, depende do que tem na escola 

ele come, depende do que tem ele não come não, porque todo 

dia eu já acostumei a mandar lanchinho. (N. mãe de L. de 07 

anos) 

Devido ao ainda desconhecimento da etiologia e diferentes sugestões 

sobre a fisiopatologia do transtorno, até o momento, não existem medicamentos 
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específicos que atuam nos sintomas centrais do autismo (HOWES et al., 2017; 

MURRAY et al., 2014; FRAIZER et al., 2011; BROADSTOCK et al., 2007; NIKOLOV 

et al., 2006), sendo as intervenções terapêuticas psicossociais e educacionais 

consideradas tratamentos de primeira linha (TEIXEIRA, 2016). 

Embora não haja consenso científico, para Simonoff et al. (2012), Frazier 

et al. (2011) e Nikolov et al. (2006), o tratamento medicamentoso pode ser uma 

intervenção útil para sintomas que acompanham o autismo, como hiperatividade, 

déficit de atenção, rituais compulsivos, agressão entre outros, porém há necessidade 

de avaliar os benefícios diante de possíveis efeitos colaterais. 

Contudo, estudos internacionais mostram que ao longo do tempo são 

prescritos mais psicotrópicos para autistas, especialmente antipsicóticos, 

antidepressivos e estimulantes (WILLIAMS et al., 2012; ESBENSEN, 2009; 

MANDELL et al. 2008; OSWALD e SONENKLAR, 2007; AMAN et al. 2005). 

Um medicamento amplamente utilizado em autistas é o Risperidona. 

Trata-se de um psicotrópico, utilizado desde 1993 para o tratamento da 

esquizofrenia (FIROUZABADI, 2017; NIKOLOV, 2006). Em 2006, a FDA (Food and 

Drug Administration) aprovou a utilização deste medicamento para tratar 

irritabilidade associada ao autismo (GUZMAN, 2016). Entretanto, há discussão sobre 

os estudos que impulsionaram esta indicação, pois apresentam intervenções de 

curto prazo e desconsideram os efeitos colaterais (WILLIAMSON et al., 2017). 

Mas o tanto que ele come, eu acredito que é ansiedade, 

porque depois que ele começou a tomar o Risperidona, ele 

passou a comer bem, quando ele está fora de casa, está 

ocupado com outras coisas, ele não pensa em comida, mas 

[em casa] quando termina de comer, ele já quer aquilo, aquilo, 

aquilo, eu falo ‘Meu Deus do céu!’. Eu queria que ele comesse, 

mas não é muito normal comer dessa forma. (N. mãe de L. de 

07 anos). 

McCracken et al. (2002) avaliaram os efeitos do Risperidona sob ataques 

de birra e agressão entre crianças autistas por meio de um estudo multicêntrico, 
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randomizado e duplo cego. Aleatoriamente, as 101 crianças participantes receberam 

Risperidona ou placebo por um período de 8 semanas. Os autores observaram que, 

além dos efeitos positivos em relação às questões analisadas, as crianças que 

receberam o medicamento apresentaram aumento de apetite, peso, fadiga e 

sonolência, sendo estes dados comprovados estatisticamente. 

Desta forma, no trecho anterior a mãe associa o excesso alimentar à 

ansiedade, questão presente e discutida para além do autismo. A relação entre 

quantidade de alimento ingerida e ansiedade é amplamente relatada nos dias atuais. 

Diante da alta prevalência da obesidade, cada vez mais estudos relacionam fatores 

psicológicos com o consumo alimentar, atribuindo à ansiedade um papel 

influenciador na ingestão de alimentos (HANDAM; WANDERLEY, 2017; FRANÇA et 

al., 2012). 

Cabe pontuar que, no caso de crianças autistas, pondera-se o que, de 

fato, N. (mãe de L. de 07 anos) refere quando associa o elevado consumo alimentar 

do filho à ansiedade, uma vez que se pode observar entre estas crianças, em alguns 

momentos, comportamentos de agitação e incômodo, muitas vezes 

incompreensíveis devido ao comprometimento da comunicação e que podem ser 

interpretados e/ou associados ao que se entende e se reproduz sobre a ansiedade. 

Outro aspecto relevante é o contexto contemporâneo de que a prescrição 

medicamentosa contra determinados comportamentos na infância, como ansiedade 

e agressividade de autistas não se restringe à crianças com o transtorno. 

Sobre a relação entre medicamentos e comportamentos de crianças 

autistas, Williamson et al. (2017) realizaram revisão sistemática com estudos de 

intervenções médicas, que envolveram administração de substâncias como, por 

exemplo, medicamentos (Risperidona, Aripiprazol, Metilfenidato, Atomoxetina, 

Guanfacina, placebo entre outros), ômega 3 e oxigenoterapia hiperbárica com 

crianças autistas. Concluíram que medicamentos como a Risperidona melhoram 

comportamentos de agressividade, incluindo a auto agressão, em curto prazo, mas 

com efeitos colaterais clinicamente significativos como, por exemplo, sonolência e 

aumento do peso. Apontaram para a falta de dados sobre resultados a longo prazo 

(mais de 6 meses, por exemplo) e riscos das intervenções e afirmaram a 
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necessidade de se especificar as características da criança e aspectos que possam 

alterar os resultados, bem como avaliar a eficácia das intervenções em diferentes 

contextos, como o lar ou escola. 

Ainda que o aumento do consumo alimentar não seja o mecanismo de 

ação do Risperidona, é possível que este efeito seja considerado na escolha desta 

intervenção médica:  

Agora que ele entrou com medicamento [Risperidona], o 

psiquiatra falou que pode ser que ajude [aumentar a variedade 

de alimentos consumidos], não sei. (D. mãe de D. de 7 anos) 

Cabe pontuar que alguns estudos apontam a oferta de estimulantes de 

apetite para crianças autistas, como Ramos e Coelho (2017), que discutem a 

administração destes medicamentos a partir da tentativa de estabelecer um controle 

sobre a alimentação do filho, diante dos desafios e angústias representados pelo 

não comer. 

Tomando-se a questão da seletividade e estratégias alimentares, pode-se 

afirmar, a partir das entrevistas, que a tentativa de ajustar a alimentação da criança 

autista ao que se acredita ser adequado, como o consumo variado de alimentos e 

em quantidades significativas, pode resultar em armadilhas tanto para a prática 

profissional, como para o manejo alimentar pelos responsáveis e familiares. A 

perspectiva de priorizar o aporte nutricional pode desconsiderar outras 

possibilidades de se alimentar, como consumir o arroz sem acompanhamentos “Ele 

só come arroz puro”, aceitar um alimento inusitadamente quando se está em grupo 

“macarrão ele não aceita mais, foi só um dia na escola!”, ou somente a partir de uma 

única forma de preparo “brócolis na sopa ele come!”. 

4.2. Caminhos e movimentos alimentares 

Pois minha imaginação  
não tem estrada. 

 E eu não gosto mesmo da estrada. 
Gosto do desvio e do desver. 

(Manoel de Barros) 
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A alimentação da criança, desde o nascimento, é atravessada por 

estímulos provenientes do próprio núcleo familiar e de ambientes nos quais passa a 

viver (BOWNE, 2009; CULLEN et al., 2001; BIRCH, 1998). De acordo com as 

recomendações alimentares e nutricionais, espera-se que o percurso da alimentação 

seja gradativo e que, ao longo do crescimento, a criança aumente a aceitação e 

consuma quantidades adequadas de alimento para o seu desenvolvimento. 

Para ilustrar os caminhos e movimentos alimentares de crianças autistas, 

foram selecionadas 3 entrevistas. A primeira narra a história de H., 3 anos de idade, 

agitado, alegre, comunicativo e bastante ligado ao irmão (7 anos) que sempre o 

aguarda junto à mãe, na associação. Às vezes H. pergunta se o irmão pode 

participar das atividades o que, em alguns momentos, é permitido, como por 

exemplo, das oficinas culinárias. Não apresenta os sinais “clássicos” do autismo, 

como isolamento, apatia e dificuldades de interação, o que gera desconfiança por 

parte da equipe sobre seu diagnóstico. Com relação à alimentação, apresenta 

particularidades e imprevisibilidades alimentares, a seguir: 

Com quatro meses ele teve broncoespasmos e aí ele começou um 

tratamento com “Flixotide” e teve que sair do desmame, ou melhor, 

desmamou porque ele não conseguia sugar e então a introdução da 

alimentação foi um pouquinho antes do que eu queria e, a princípio, ele 

comia de tudo, não tinha problema algum com a alimentação. Nós 

suspeitávamos do autismo, meu esposo achou melhor a gente entrar com 

aquela dieta do glúten e da caseína, apesar de não ter nenhum dado 

científico a gente tentou. Fizemos quinze dias, depois desses quinze dias 

a alimentação dele, foi incrível, mudou, ele parou de aceitar muita coisa 

que ele comia. Ele comia o arroz e o feijão e, tem mais ou menos seis 

meses, que ele simplesmente parou de comer o arroz e o feijão, de um 

dia pro outro. Ele ficou dois meses comendo só banana e tomando leite, 

mais nada, era só banana e leite. Até que, simplesmente, de uma hora 

pra outra, de dois meses pra cá, ele comeu macarrão e, desde então, ele 

só come macarrão no almoço e o arroz ele não come, ele até tenta pôr na 

boca, mas ele não consegue e põe “pra fora”. O feijão em forma de sopa 

ele come, mas tem semana que ele come, tem semana que não, não é 
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uma coisa assim ele come, eu vou dar e ele vai comer, não, tem dia que 

ele não come, não come e não come. O dia que ele não come nada, aí a 

sobremesa é uma fruta, é a banana que ele come, e ele come! Eu prefiro 

que ele coma a banana do que, por exemplo, um chocolate. Aí o dia que 

ele come a comidinha, eu dou o chocolate ou uma bolachinha. Alguma 

coisa que ele gosta. Ele ficou dois meses sem comer nada de comida, as 

tentativas eram imensas, então, quando ele aceitou o macarrão, por 

exemplo, ele só aceitou o espaguete, se você faz o parafuso, e eu faço de 

vez em quando porque o meu outro filho gosta e o meu esposo também, 

ele não come! Você fica meio escrava do alimento porque eu tento mudar, 

tento introduzir outras coisas, mas, ele põe na boquinha e fala: eca, não 

quero! Ou às vezes nem prova. Tem coisas que eu percebi que ele 

começou a comer, por exemplo, carne, ele só comia carne moída e hoje 

ele já come churrasco, pedacinho de carne ele gosta, peixe ele aprendeu 

comer, ele não comia, peixinho frito...McDonald´s® e Burger King® ele 

come, mas é pão, carne e queijo. Se você fizer em casa, eu até tentei 

fazer em casa e embrulhar com papelzinho, ele não come! Então não sei 

se é o ambiente também, o local, porque associa o local com o lanche. 

Durante a semana ele chega em casa por volta do meio-dia, meu esposo 

vai buscar ele e meu outro filho e quando ele chega a mesa já está posta 

e a comida já está toda na mesa. Eles trocam de roupa, lavam as 

mãozinhas e vem pra mesa, nós quatro juntos. Mesmo quando o H. não 

quer comer eu falo: Você tem que ficar na mesa porque a gente está 

comendo. E ele fica, obedece, ele é legal. Desligo a tv, não deixo a 

televisão ligada porque, como eu mudei de casa, eu disse: Vamos mudar 

tudo agora! Montamos uma rotina pra ele e interessante porque quando, 

às vezes à noite, se ele está assistindo tv e eu chamo pra comer, ele 

desliga a tv e vem pra mesa, então ele acostumou que comer é na mesa, 

tanto é que, durante o dia se ele quiser um lanchinho, não vai pra frente 

de tv, é na mesa, e ele associou isso, mesa-comida. Não o tempo todo, 

ele fica um pouco inquieto e já quer sair, mas aí eu falo: ‘Espera que vai 

ter a sobremesa!’ Aí ele espera, porque ele acostumou também por causa 

do irmãozinho que acabou de comer e tem a sobremesa. Hoje em dia, ir 

com ele tanto na minha mãe, na minha sogra ou em restaurante é 
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tranquilo. Antes era mais estressante porque o ambiente tumultuado 

irritava muito ele. Hoje não! Hoje a gente sai tranquilo com ele e sem 

medo. A gente viaja e frequenta restaurante sem problema algum. (I. mãe 

de H. de 3 anos) 

Devido a uma questão de saúde (broncoespasmos), o aleitamento 

materno de H. foi interrompido antes do período idealizado pela mãe “desmamou 

porque ele não conseguia sugar e então a introdução da alimentação foi um 

pouquinho antes do que eu queria”, embora tenha apresentado boa aceitação dos 

alimentos neste momento. A partir de informações propagadas pela ciência e 

altamente divulgadas em campanhas de saúde, cria-se um modelo de vida, uma 

normatização, o que pode gerar frustrações ou culpabilizações à medida que a vida 

real vai traçando rotas diferentes.  

Nesta perspectiva, antes dos 3 anos de idade, a família já observava algo 

diferente com H. “nós suspeitávamos do autismo”. O autismo vem ganhando cada 

vez mais destaque nos meios sociais e na mídia, aumentam-se os diagnósticos, 

assim como os movimentos de entidades filantrópicas e famílias que reivindicam 

respeito e atenção à inclusão social. Neste contexto, embora existam contradições, 

a questão do diagnóstico precoce é sempre ressaltada.  

A tensão gerada a partir da possibilidade de H. ser autista fez com que a 

família buscasse intervenções imediatas, como mudanças na alimentação “meu 

esposo achou melhor a gente entrar com aquela dieta do glúten e da caseína”. De 

fato, o que mais se propaga no campo científico, bem como nos meios sociais, com 

relação à alimentação de crianças autistas, são intervenções dietéticas pautadas em 

alimentos/nutrientes que podem auxiliar ou agravar determinados sinais e sintomas. 

Diante disso, construiu-se um padrão alimentar para o autista, conferindo ao 

alimento e ao comer aspectos exclusivamente medicinais e apresentando à família a 

difícil tarefa de inserir a alimentação “ideal” na vida real. 

Observa-se que o discurso da exclusão de determinados nutrientes, como 

glúten, lactose, caseína entre outros, está inserido fortemente no campo do autismo, 

mesmo diante de incertezas “apesar de não ter nenhum dado científico a gente 

tentou” e de casos em que a criança não apresenta alergia alimentar diagnosticada.  
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Movimentos expressivos na alimentação de H. foram observados logo 

após a tentativa da exclusão de alguns alimentos. A recusa neste período se tornou 

marcante “ele parou de aceitar muita coisa que ele comia" e se configurou um 

repertório alimentar bastante restrito “ele ficou dois meses comendo só banana e 

tomando leite, mais nada, era só banana e leite”. Desde então, o caminho alimentar 

de H. foi imprevisível, com aceitações “dois meses pra cá, ele comeu macarrão e, 

desde então, ele só come macarrão no almoço”, “carne, ele só comia carne moída e 

hoje ele já come churrasco, pedacinho de carne ele gosta, peixe ele aprendeu 

comer”, recusas “O feijão em forma de sopa ele come, mas tem semana que ele 

come, tem semana que não”, tentativas “o arroz ele não come, ele até tenta pôr na 

boca, mas ele não consegue”, estratégias da família para envolver H. na rotina 

alimentar “mesmo quando o H. não quer comer eu falo: Você tem que ficar na mesa 

porque a gente está comendo. E ele fica, obedece, ele é legal [...] e ele associou 

isso, mesa-comida”, e frustrações “você fica meio escrava do alimento porque eu 

tento mudar, tento introduzir outras coisas, mas, ele põe na boquinha e fala: eca, 

não quero! Ou às vezes nem prova”. 

Mesmo diante das particularidades observadas na trajetória alimentar de 

H., pode-se observar estratégias e esforços desta família para a realização da 

alimentação em conjunto. Criou-se uma rotina para os momentos das refeições e, 

mesmo quando H. se mostra resistente em se alimentar, a mãe determina que 

permaneça na mesa junto aos demais “quando ele chega a mesa já está posta e a 

comida já está toda na mesa. Eles trocam de roupa, lavam as mãozinhas e vem pra 

mesa, nós quatro juntos. Mesmo quando o H. não quer comer eu falo: Você tem que 

ficar na mesa porque a gente está comendo”.  

Neste caso, a condução alimentar estabelecida pela família de H. está 

pautada pela comensalidade. Comer na companhia do irmão, dos pais e em local 

definido para esta prática determina uma dinâmica própria, atravessada por 

dificuldades, resistências e recusas, mas que apresenta a possibilidade de uma 

criança autista estar junto e compartilhar destes momentos. 

A próxima entrevista apresenta o caminho alimentar de G., 15 anos, o 

mais velho atendido no núcleo terapêutico da AMAS. G. apresenta ecolalia, 

característica definida como a repetição de sons e falas, comumente associada ao 



64 

 

autismo (SOUZA; QUEIROZ; FLORES, 2017; SAAD; GOLDFELD, 2009). Dentre 

suas falas, pronuncia com frequência a frase “não quero, obrigado” e durante as 

atividades que envolvem alimento e o comer, se nega a participar e se mantem 

afastado. De forma geral, participa das demais atividades e tem boa interação com 

as crianças e equipe. Com relação à alimentação, apresenta particularidades desde 

muito pequeno, a seguir:  

Foi drástico, de uma hora pra outra não aceitou mais, nem a papinha. Ele 

aceitou a carne e ficou com a carne, de 2 anos e meio até 13 anos e 

meio, mais ou menos, comendo filé de frango empanado. Consegui 

alternar com bife, carne vermelha, e não ingeria outro alimento. Assim, a 

preferência era o pastel, eu conseguia fazer algumas trocas, mas 

pouquíssimo. Hoje, depois dos 13 anos e meio, ele aceitou comer arroz 

com feijão, deu um “boom” de uma hora pra outra, e hoje já é mais 

normal, mas dos 2 anos e meio até os 13 era aquilo, aquela carne, só 

preparada daquele jeito, não aceitava o cozido, era só o frito. E frito 

daquele jeito, com pouquíssimo óleo, extremamente rígido. Hoje estou no 

lucro porque mando [como lanche da escola] 2 frutas, mando mamão e 

maçã, como condição pra ele comer 4 bolachas, porque, por ele, come 1 

pacote cheio, mas 4 bolachas tá bom, que já é muito o consumo de 

açúcar pra ele. Então ele consome as frutas e depois a bolacha. Hoje 

vasculha a casa inteira, não existe um lugar que ele não vá descobrir que 

tem comida, então, eu não deixo nada acessível, como bolacha, doce que 

ele gosta. Hoje ele come “Nuggets®, aqueles infelizmente industrializados, 

então, ele vai lá no freezer, tira, põe lá no forninho e assa. Sim [ele “se 

vira” quando tem fome], mas a gente está sempre policiando pra que 

consiga oferecer alguma coisa de mais qualidade, mais saudável. Ele não 

come junto com a família. A gente tenta, por exemplo, final de semana foi 

aquele almoço com a família e dificilmente ele senta junto. Ele só come de 

frente pro computador e interagindo com o computador. Sempre foi uma 

lástima introduzir ele nesse hábito de fazer refeições fora de casa. Pela 

aceitação dos alimentos, pra sentar na mesa, infelizmente, os parentes 

não entendem então falam pra dar o alimento dele primeiro, então a gente 

não senta e come sossegado. Deu alguma intolerância no exame, era 
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glúten, farinha de trigo e o leite. O G. já faz um acompanhamento, desde 

pequeno, com uma profissional que cuida dessa área, mas eu nunca 

consegui fazer isso com ele. Ela sempre falou que seria o ideal tirar o 

glúten e o açúcar. Disse que, pra ele, alguns alimentos são tóxicos. O 

glúten, o açúcar. Tentei fazer as bolachinhas sem o glúten, ele não 

aceitou, tentei fazer o “Prestígio®” natural, com chocolate mais amargo, e 

ele não gostou também. Então o que eu faço hoje: tento oferecer 

chocolate mais amargo, tem um da Cacau Show® que é zero lactose, zero 

açúcar, uma vez por semana ele come esse. Mas ele já se impôs isso, 

toda sexta-feira é dia de Cacau Show®, mas também houve época que ele 

enjoou e não queria mais esse chocolate. Por exemplo, toda terça e 

quinta, tem que comprar o chocolate Alpino®, infelizmente, ele já criou 

essa rotina. Na verdade, ele queria a semana inteira, eu acabei com a 

ideia da semana inteira, consegui, saía da terapia e tinha que ir, então, 

agora ficou terça e quinta Alpino® e sexta Cacau Show®. Mas não foi 

tranquila a negociação não! Existem períodos também que ele está mais 

tranquilo, um pouquinho melhor, mais acessível, tem períodos que está 

extremamente rígido com as rotinas, com os hábitos dele, como ele está 

entrando também na pós-adolescência então a coisa complica mais 

ainda. O complicador dos hormônios. Eu gostaria de oferecer coisas mais 

saudáveis, por exemplo, muito, milimetricamente, eu consegui oferecer 

um pedacinho de couve crua, gostaria de colocar um tomate também, ele 

tem problema de intestino. É muito preguiçoso, mas agora, com o rigor do 

mamão, está melhor, está fazendo efeito, está benéfico pra ele. Mas é 

maravilhoso você poder comer coisas saudáveis. Estou feliz também 

porque ele comeu carne durante tantos anos... Agora ele está no arroz, 

feijão e omelete. Tem semana que ele come quase 30 ovos! Ele vai na 

geladeira e já pega 4 pra fazer a omelete, aí ele mesmo quebra e faz, 

então, quando eu consigo antever isso, eu já pego 2 e faço a omelete pra 

ele, se não, também, é muito ovo, embora o ovo já foi liberado. Não sei se 

nessa quantidade que ele está consumindo (I. mãe do G. de 15 anos). 

O relato desta mãe ilustra a complexidade da alimentação do filho desde 

os primeiros anos de vida, apontando um caminho longo de recusas e restrições 
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alimentares “ele aceitou a carne e ficou com a carne, de 2 anos e meio até 13 anos 

e meio”. Há referência a uma mudança “drástica” no momento da recusa à papinha e 

outra, na adolescência, em que ocorreu um “boom” e aceitou comer arroz e feijão. 

Embora G. aceite mais alimentos “estou feliz também porque ele comeu carne 

durante tantos anos... Agora ele está no arroz, feijão e omelete”, há preocupação 

com a qualidade da alimentação e procura-se controlar o consumo de determinados 

alimentos, diante da concepção do que é saudável “hoje ele come Nuggets®, 

aqueles infelizmente industrializados”, “mas a gente está sempre policiando pra que 

consiga oferecer alguma coisa de mais qualidade, mais saudável”. Uma das 

estratégias para que G. se alimente satisfatoriamente foi associar o momento da 

refeição ao computador “Ele só come de frente pro computador e interagindo com o 

computador”. 

Diferentemente de H. (3 anos), G. realiza as refeições em seu quarto, 

separadamente da família e na companhia do computador, o que pode refletir em 

situações extradomiciliares “a gente tenta, por exemplo, final de semana foi aquele 

almoço com a família e dificilmente ele senta junto” e também nas atividades 

institucionais em grupo e com alimentos, nas quais G. se mostra resistente. A 

diferença entre as idades de H. e G. é uma questão que pode estar relacionada ao 

que se entende sobre o autismo atualmente e as recentes propostas terapêuticas, 

no sentido de proporcionar à criança possibilidades de participação em atividades 

cotidianas, que se distanciam de propostas que reforçam ss incapacidades 

ocasionadas pelo transtorno. 

    A história alimentar de G. também se relaciona com o discurso da 

alimentação ideal para o autista “ela [profissional que o acompanha desde pequeno] 

sempre falou que seria o ideal tirar o glúten e o açúcar. Disse que, pra ele, alguns 

alimentos são tóxicos”, o que fez com que a mãe tentasse introduzir novas 

preparações na alimentação do filho, como, por exemplo, “bolachinhas sem o glúten” 

e “Prestígio® natural”, e ofertar, vez ou outra, produtos isentos de determinados 

nutrientes “tento oferecer chocolate mais amargo, tem um da Cacau Show® que é 

zero lactose, zero açúcar, uma vez por semana ele come esse”. 

G. e a mãe estabelecem negociações alimentares, principalmente com 

relação à frequência do consumo de chocolate “ele queria a semana inteira, eu 
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acabei com a ideia da semana inteira, consegui [...] agora ficou terça e quinta 

Alpino® e sexta Cacau Show®. Na perspectiva do discurso da alimentação saudável, 

a mãe se vê em uma armadilha, ao oferecer alimentos “infelizmente 

industrializados”, mas que o filho gosta “eu gostaria de oferecer coisas mais 

saudáveis”. 

Mesmo diante das dificuldades apontadas pela mãe em ampliar o 

repertório alimentar o filho, pode-se observar movimentos de G. na busca pelo 

alimento “Hoje vasculha a casa inteira, não existe um lugar que ele não vá descobrir 

que tem comida, então, eu não deixo nada acessível, como bolacha, doce que ele 

gosta” e na realização de algumas preparações como assar “Nuggets®” e fazer 

omelete. 

A última entrevista descreve a trajetória alimentar de L. de 7 anos de 

idade. Com mudanças expressivas na alimentação após o início do tratamento 

medicamentoso, L. tem um consumo alimentar excessivo, circula frequentemente 

pela cozinha e apresenta um comportamento agressivo quando, por algum motivo, o 

alimento não é ofertado, segundo a mãe. Na associação, participa tranquilamente 

das atividades e, especificamente na oficina culinária e demais atividades com 

alimentos, aceita todas as preparações, além de repetir e consumir o alimento da 

criança que o recusou. 

Antes ele não comia nada e eu falava: ‘Meu Deus, o que eu faço?’ Então, 

o que de besteira, eu dava! Meu marido falava que, se ele estivesse com 

fome ele comeria, mas eu falava: ‘Meu Deus, não posso fazer isso!’ Ele 

chorava muito, eu acabava dando besteira pra ele, mas, enfim, ele 

começou tomar Risperidona e come até “pedra”! Era só besteira, besteira 

e mamadeira, o tempo todo. Era a única coisa que ele comia. Ele queria 

mamadeira a cada 10 minutos. [mamadeira de] Leite com açúcar, leite 

com chocolate, leite com café, porque era um pouco de cada, então eu 

revezava porque com fome não pode ficar, porque ele com fome tira 

qualquer ser do sério. Ele não sabe controlar quando está com fome. 

Então, sábado e domingo, o dia que não tem escola ele quer comer o dia 

inteiro! Já não é normal, porque já é ansiedade, porque eu tinha esse 

problema de ansiedade também e eu queria comer, comer e comer. Eu 



68 

 

percebo que não é fome, não é normal! Porque ele não pede, ele puxa a 

cadeira, sobe, se ele quer manteiga com bolacha, vai e pega, se quer 

maionese com bolacha... Você vira as costas, e ele é rápido, em um 

segundo já pegou, já comeu e se mandou. Eu falo: ‘Meu Deus do céu!’. 

Mas o tanto que ele come, eu acredito que é ansiedade, porque depois 

que ele começou tomar o Risperidona, ele passou a comer bem, quando 

ele está fora de casa, está ocupado com outras coisas, ele não pensa em 

comida, mas quando ele termina de comer, ele já quer aquilo, aquilo, 

aquilo, eu falo ‘Meu Deus do céu!’. Eu queria que ele comesse, mas, já 

não é muito normal comer dessa forma. Porque é uma coisa que você fica 

boba de ver! Ele fica na cozinha o tempo todo. Põe um prato de arroz e 

feijão pra esquentar no micro-ondas e dá pra ele, pra ver, ele come 2 

garfadas, fica bravo tem vez, ele quebrou um prato na mesa, porque se 

eu colocar mistura antes, ele só quer comer a mistura. Então eu vou 

tapeando ele e quando ele sente o cheiro de comida, ele pode estar onde 

for, ele vem igual uma “bala mandada”, pega o prato no armário, uma 

colher e dá pra mim, se eu distrair um pouquinho, ele pega a concha, 

enfia, e quer pegar. [sobre o episódio do prato] Eu coloquei o arroz e o 

feijão, porque eu estava fazendo a mistura ainda, aí ele pegou e começou 

a dar o prato pra mim, eu falei: ‘L. deixa o prato aqui, porque está crua a 

carne ainda, e eu não vou te dar a carne crua’. Aí coloquei quiabo pra ele, 

que ele ama quiabo, ele comeu os quiabos e continuou me dando o prato. 

Eu falei ‘L. espere!’. Aí pegou e “grrr” (careta, mostrando os dentes), e 

bateu o prato na mesa. Aí que falei que agora ele não ia comer nem a 

carne e botei ele de castigo na sala, porque isso daí não é coisa que se 

faz. Levei e sentei ele na sala e ele ficou olhando pra mim, eu falei 

‘Jesus!’ porque ele quer medir força com a gente, se a gente não manter 

firme, ele quer mandar na gente. Tem que educar como se fosse uma 

criança “normal”, não tem essa de passar a mão na cabeça, “tadinho”, 

porque é especial, porque eles vão crescer. Porque eles já tem 

dificuldade em encaixar alguma coisa (aponta pra cabeça), então, quando 

encaixa, tem que encaixar o certo, porque já foi difícil de entrar, você 

imagina, entrar coisa errada na cabecinha deles? Foi difícil entrar, e pra 

tirar então? Então já educa do jeito certo. [comer em família] É bem 
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tranquilo. Ele começa comer primeiro e acaba junto com a gente. Eu não 

provo comida nessa casa, é o L. que prova. O que ele está comendo ele 

joga fora da boca, ou ele joga dentro do prato, se brincar, até no prato da 

gente. Tem hora que ele volta a comer de novo, como se nada tivesse 

acontecido. Ele comia, assim, mas depois abria a boca de novo, quer 

dizer, não estava ruim, porque senão ele ia engolir e não ia mais abrir a 

boca. Daí o pai dele brigou pra ele não cuspir a comida no prato de novo, 

porque, já pensou? É errado, é erradíssimo. Toda vez que ele faz isso a 

gente procura corrigir, porque não pode cuspir a comida da boca pra fora, 

então o que eu posso fazer, eu faço, embora seja muito difícil educar uma 

criança especial. A gente prefere que os parentes vêm na casa da gente, 

porque sair com ele não é fácil! Às vezes, a gente aproveita que está 

vindo aqui [na associação] e passa em algum lugar, no mercado ele vai e 

escolhe o que quer. As nossas saídas são essas que a gente faz. Eu 

gostaria muito que ele tivesse hora pra comer, mas o problema dele é, 

vamos supor, se ele vê a banana, ele quer banana, ele começa a banana 

e não termina a banana e ele já quer outra coisa, então, isso é muito 

errado, ou uma coisa ou outra, e está muito difícil de tirar isso dele. Tem 

hora que estou na sala, ele pega o pote bolacha e traz, busca manteiga 

também e traz, eu dou pra ele, não quis mais. Quando passa meia hora, 

nem meia hora, quando passa uns minutos, já vem ele de novo, com a 

bolacha, já não é mais manteiga, é maionese, e assim vai, dia por dia, 

quando ele está em casa. Por mais que eu esconda as coisas na 

geladeira, ele abaixa, procura, abre a gaveta. Verdura, porque a gente 

come muita verdura em casa, toda hora ele abre a geladeira e quando 

você se assusta e vê ele mastigando cebola, come o que tiver lá, se tiver 

limpo ou sujo, ele não tem noção da coisa. Eu falei: ‘O problema não é 

comer, o problema é se tiver um bicho nisso!’. Com relação à alimentação 

dele, por ele ser uma criança, acho que ele come até demais, fora do 

normal. Porque eu fico imaginando, até cebola ele ‘manda brasa, Jesus!’ 

Acho isso ótimo, só que o ruim é quando ele pega sem lavar. Hoje mesmo 

eu assustei, tinha uma cabeça de repolho na mesa e ele lá, rasgando e 

mandando pra dentro. Eu falei: ‘Jesus, nunca vi um negócio desses!’ Eu 
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fico feliz com isso. Eu fico feliz porque ele come muita verdura (N., mãe 

de L. de 7 anos). 

A alimentação de L. é marcada por dois momentos, antes e depois do 

Risperidona. Antes do medicamento, a preocupação se baseava na recusa alimentar 

e no consumo de alimentos considerados “besteira”. A família se via no paradoxo 

que permeia a alimentação infantil - ofertar os alimentos julgados inadequados, 

porém preferidos, ou deixar a criança com “fome”. Após o medicamento, houve 

mudança significativa na aceitação alimentar “ele começou tomar Risperidona e 

come até “pedra”, o que se pensa ser o desejo de qualquer família, principalmente 

de crianças autistas, diante da concepção que se tem sobre a seletividade alimentar 

no transtorno.  

Esse movimento na alimentação de L. chamou a atenção da mãe para o 

que, de fato, o consumo excessivo significa já que, para ela, não se trata de fome 

“porque já é ansiedade, porque eu tinha esse problema de ansiedade também e eu 

queria comer, comer e comer. Eu percebo que não é fome, não é normal!”. Outra 

questão que circunda a alimentação de L. é a mudança comportamental quando o 

alimento não é ofertado imediatamente. Contudo, L. com sua independência (acessa 

os alimentos e come sozinho) apresenta aceitações inesperadas “toda hora ele abre 

a geladeira e quando você se assusta e vê ele mastigando cebola”, “tinha uma 

cabeça de repolho na mesa e ele lá, rasgando e mandando “pra dentro”, o que, por 

um lado, causa estranhamento na mãe, por outro, causa satisfação por se tratar de 

um alimento considerado saudável.  

A alimentação de H. (3 anos), G. (15 anos), e L. (7 anos) apresentam 

caminhos e movimentos peculiares, com momentos determinantes, intensos e 

imprevisíveis, de maiores e menores conflitos. Apresentam similaridades, como por 

exemplo a autonomia de G. e L. na busca pelo alimento, mostrando possibilidades 

do autista dizer o que quer e quando quer. E, também, contrapontos como a 

comensalidade fortemente marcada na história de H. e a condução da alimentação 

de G. separadamente da família, influenciando na dinâmica alimentar estabelecida 

pela criança. Outro contraponto pode ser observado no consumo alimentar 

excessivo de L. relacionado, segundo a mãe, à ansiedade e ao uso de 

medicamento. 
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 Diante dos apontamentos observados nas entrevistas, pode-se 

problematizar a relação entre consumo alimentar e estado nutricional das crianças 

autistas, visto que um consumo alimentar insuficiente, em quantidade e qualidade, 

pode acarretar em peso e estatura inadequados e, um consumo alimentar excessivo, 

em sobrepeso e obesidade. Neste contexto, apesar das inconsistências e 

imprevisibilidades alimentares, que levam tanto ao excesso quando ao insuficiente 

consumo alimentar, nenhuma das três crianças apresenta inadequações de peso e 

estatura.      

4.3. Experiência/experimentação com a comida e o comer 

Realce, realce  
Quanto mais purpurina melhor 

Realce, realce 
Com a cor-do-veludo, com amor 
Com tudo de real teor de beleza 

(Gilberto Gil) 

As atividades realizadas com as crianças permitiram o acesso à 

subjetividade implícita na alimentação do autista e abriram o campo de observação 

para uma questão não contemplada em estudos anteriores - as distintas relações 

com o alimento e o comer desta população.  

De forma geral, as oficinas culinárias ocorreram tranquilamente, sem 

contratempos. Pode-se observar interação das crianças com os profissionais, entre 

elas, com os alimentos e as tarefas do preparo do alimento, como ilustram os 

trechos dos diários de campo:  

A TO [terapeuta ocupacional] abriu o pacote do pó, entregou ao 

N. e o orientou que despejasse na tigela, o mesmo executou 

sem dificuldades. N. disse baixinho ‘dentro, dentro’ e, logo em 

seguida, E. [que estava ao seu lado] disse ‘super Nicolas’ 

(Diário de campo da oficina de pão de queijo, 19 jul. 2017). 

T. montou os bolinhos coloridos utilizando as quatro cores, 

como a TO orientou, e falava baixinho as cores quando ela as 
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mencionava [...] Colocou a cobertura sozinho, auxiliei no 

granulado e ele comeu (Diário de campo da oficina de mini 

cupcakes coloridos, 26 jun. 2017). 

N. despejou um pouco de molho em sua massa, mostrei a 

colher e simulei o movimento circular para espalhar o molho, 

ele realizou sem dificuldades e, após, levou a colher à boca e 

lambeu. G. ao ver disse: ‘Não experimentar colher!’ (Diário de 

campo da oficina de mini pizzas, 05 jul. 2017). 

Resistências, indiferenças, choro e birras também foram observados, 

porém não comprometeram o andamento da atividade: 

L. recusou a atividade no primeiro momento, empurrando o 

prato com a massa que coloquei em sua frente. Sentei ao seu 

lado e falei que iríamos fazer pizza. Retomei o prato, 

apresentei a bisnaga do molho, ele pegou, despejou, porém 

logo se levantou e começou a chorar. Em alguns momentos 

tampou o ouvido com as mãos (Diário de campo da oficina de 

mini pizzas, 05 jul. 2017). 

D. não interagiu, quando eu aproximava os ingredientes ele os 

empurrava. Insisti e montei a pizza na sua frente, ao colocar o 

orégano, apresentei novamente à ele, que pegou o copo [com 

orégano] e virou em cima da pizza. Cortei em pedacinhos e 

ofereci, ele não se manifestou. A estagiária tentou colocar um 

pedaço em sua boca, ele virou o rosto (Diário de campo da 

oficina de mini pizzas, 05 jul. 2017). 

[...] Perguntei se ele (V.) gostava de ovo, ele balançou a 

cabeça sinalizando ‘sim’. O mesmo pegou os copos (com ovos 

quebrados), um de cada vez, e despejou bruscamente na 

tigela, como se estivesse bravo (Diário de campo da oficina de 

pão de queijo, 19 jul. 2017). 
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O desenvolvimento destas atividades para crianças autistas requer 

desconstrução das concepções que permeiam o transtorno e abertura para o 

preparo de alimentos e refeições compartilhadas, possibilidades que estão além dos 

propósitos terapêuticos e podem não ser momentos de tranquilidade e controle. O 

estar junto e compartilhar as experiências que emergem das singularidades desta 

população permitem olhar para as distintas formas de ser, sentir, alimentar e nutrir. E 

diante das sensações que envolvem a alimentação, percebeu-se expressivamente a 

relação entre a sensorialidade, o alimento e o comer. Cheirar, brincar com o 

alimento, se recusar a tocar, lamber e não comer foram algumas das atitudes 

observadas, como mostram os trechos abaixo:  

Me chamou a atenção o fato de A.L. ter cheirado todas as 

bisnagas antes de despejar as massas [...] também cheirou a 

bisnaga da cobertura e os granulados que pegou com as mãos 

(Diário de campo da oficina de mini cupcakes, 26 jun. 17). 

T. já foi tocando-as e levando-as à boca [frutas]. Lambia 

algumas e outras, como a uva, colocava na boca e cuspia. Não 

engoliu nenhuma [...] Enquanto isso, T. continuava a lamber as 

frutas. (Diário de campo da oficina de salada de frutas, 06 jul. 

17). 

D. cheirou a massa em alguns momentos, batia levemente em 

sua cabeça e balançava o corpo para frente e para trás (Diário 

de campo da oficina de pão de queijo, 19 jul. 2017). 

Estudos apontam para uma fisiologia sensorial alterada em autistas, o 

que pode causar aversão ou desconforto à determinadas sensações como ao toque, 

à consistências, ruídos entre outros, além de estar relacionada à seletividade 

alimentar (BEN-SASSON et al., 2009; TWACHTMAN-REILLY et al., 2008; LEEKAM 

et al., 2007; BARANEK et al., 2006; OTTWOOD, 2006; DUNN et al., 2002; LEGGE, 

2002; WILLIAM et al., 2000; DUNN, 1997; AYRES, 1979; ORNITZ; RITVO, 1976;). 

Nas atividades, observou-se que algumas crianças se recusaram a tocar em 

determinados alimentos, a seguir: 
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Apresentei a tira de presunto, pedi para que pegasse e ele (E.) 

encostou apenas a ponta dos dedos. Pedi para que ele abrisse 

a mão com a intenção de colocar o presunto, porém ele não 

abriu! Fiz o mesmo com a queijo, ele tocou e também não 

pegou [...] J.B. não quis tocar nos frios (nem tiras, nem ralado) 

e no orégano [...] N. e V. tocaram nos frios com a ponta dos 

dedos [...] G. não quis tocar no presunto e nem que colocasse 

em sua pizza, falando ‘não’ quando apresentado ao alimento e 

também ao orégano (Diário de campo da oficina de mini pizzas, 

05 jul. 17). 

L.C. se recusou a tocar no abacaxi e no kiwi. Quando 

apresentei a laranja, ele pegou e logo a rolou pela mesa. 

Devolvi e ele repetiu o movimento (Diário de campo da oficina 

de salada de frutas, 06 jul. 17). 

Peguei um pouco da massa, mostrei para L.A. e falei que era 

pão de queijo, ofereci, ele se recusou a pegar, insisti 

(mostrando e falando), ele pegou, teve reação de ânsia e jogou 

no chão (Diário de campo, 19 jul. 17). 

Para Chamak et al. (2008) e Ornitz e Ritvo (1976), o processamento 

sensorial atípico deveria ser um dos critérios diagnósticos do transtorno. Nadon et al. 

(2011) estudaram o comportamento alimentar e a sensorialidade de crianças 

autistas e sugeriram que as modalidades sensoriais atípicas no tato, olfato, audição, 

visão e paladar podem causar dificuldades sociais nos momentos das refeições, 

preferências alimentares em relação à marcas, receitas específicas, cor, textura, 

temperatura da comida, dificuldades ao tocar em utensílios, aos barulhos durante a 

preparação de alimentos (manipulação de utensílios) e até mesmo ao som da 

própria mastigação.  

Tanner e Andreone (2015) realizaram intervenção alimentar com um 

menino autista de 3 anos de idade, em 100 sessões, por um período de 9 meses. As 

autoras associaram uma abordagem denominada exposição graduada (ou 

dessensibilização sistemática), caracterizada por aproximações sucessivas e 
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gradativas ao agente causador da aversão, neste caso, alimentos específicos, à 

terapias comportamentais, com o objetivo de ampliar a aceitação alimentar da 

criança. O resultado apontou para um aumento no consumo alimentar de 4 para 50 

alimentos. 

De fato, a sensorialidade se relaciona com a alimentação do ser humano 

e, para o autista, pode promover experiências que vão além do comer-nutrir. 

Entretanto, diante da relação que se estabeleceu com o consumo alimentar, os 

estudos propõem um olhar restrito aos comprometimentos relacionados à 

alimentação e desconsidera a subjetividade e a existência de outras formas de se 

relacionar com o alimento. 

Ainda sobre as experiências sensoriais, momentos relevantes também 

foram observados nas atividades compartilhadas com pais/responsáveis, conforme 

trechos a seguir: 

E. chegou com sua mãe e pediu algodão-doce. Segurou no 

palito e ficou ensaiando para tocar no algodão. A estagiária 

perguntou se ele iria comer, o mesmo sinalizou ‘sim’ com a 

cabeça e continuou segurando no palito. A estagiária, então, 

pegou um pouco de algodão e colocou em sua boca, o mesmo 

comeu e pediu mais. E. não tocou no algodão em nenhum 

momento, a estagiária o auxiliou (Diário de campo da Festa 

Julina, 13 de jul. 2017). 

Reencontrei D., que estava se deliciando com um Moranguete® 

(uma massa sabor morango coberta com chocolate). Ele 

lambia todo chocolate e ficava segurando a massa de 

morango. Tinha chocolate pelo rosto todo (Diário de campo da 

Festa Julina, 13 de jul. 2017). 

G. sentou-se, pegou o pacote, tirava as bolachas, as abria, 

amassava e comia alguns pedaços, as cheirava em alguns 

momentos (Diário de campo do piquenique, 20 de jul. 2017). 
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Antes do passeio à feira livre, percebeu-se certa euforia entre as crianças, 

algumas se movimentaram rapidamente em direção ao portão da associação. O 

percurso foi realizado a pé e pode-se observar interação com o ambiente 

extramuros, como por exemplo, com as cores do semáforo, placas de identificação 

das frutas e legumes entre outros. Nesta atividade, as crianças consumiram pastel, 

refrigerante e sucos, como ilustram os trechos a seguir: 

N. comeu todo o pastel e também alguns tomatinhos do 

vinagrete, sua mãe disse que ele adora tomate. Tomou um 

copo de suco de laranja com certa rapidez, colocou um canudo 

na garrafinha que estava acondicionado o suco e bebeu o 

restante (Diário de campo do passeio à feira livre, 12 de jul. 

2017). 

J. comeu alguns pasteizinhos, quis um pedaço do pastel do L.I. 

e do L.II., ambos com recheio de queijo (Diário de campo do 

passeio à feira livre, 12 de jul. 2017). 

L.II. comeu o pastel e bebeu seu suco de uva, com auxílio da 

sua mãe (Diário de campo do passeio à feira livre, 12 de jul. 

2017). 

L.I., estava comendo seu pastel e tomando sua Coca-cola®, 

tranquilamente. Ao sair da associação, seu avó (que preferiu 

aguardar no local) comentou que dificilmente ele comeria. O 

mesmo comeu todo pastel e todo refrigerante (Diário de campo 

do passeio à feira livre, 12 de jul. 2017). 

De forma geral, o pastel é bem aceito entre as crianças que frequentam a 

AMAS. Além do consumo na feira, o alimento também foi citado nas entrevistas 

realizadas com pais/responsáveis, como nos trechos abaixo: 

[...] Assim, a preferência pra ele era o pastel, eu conseguia 

fazer algumas trocas, mas pouquíssimo (I. mãe do G. de 15 

anos). 
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Me recuso, não dá! (sobre a avó que ofertava pastel com 

frequência). Vai comer pastel só sábado na feira (P. mãe do T. 

de 09 anos). 

Ele come bastante pastel, porque não gosta de lanche, não sei 

se é porque é muita coisa no pão [...] E o pastel só de carne 

moída. (G. mãe de J.S. de 5 anos). 

Ele gosta de coxinha de frango e eu dei pra ele, ele gosta da 

massa, assim como o pastel, ele come só a massa (D. mãe de 

D. de 7 anos). 

Ainda sobre o passeio à feira livre, pode-se observar situações que 

envolveram o campo sensorial, bem como o consumo do alimento em um local e 

contexto diferentes (questão também apontada em algumas entrevistas com os 

pais/responsáveis), descritos nos trechos a seguir: 

Quando colocado na frente de G., o mesmo imediatamente 

pediu para sua mãe retirar o vinagrete de perto. Comeu todo 

seu pastel, uma Coca-cola® e perguntou ao N. se estava 

gostoso (Diário de campo do passeio à feira livre, 12 de jul. 

2017). 

M.J. comeu metade do pastel, sua mãe disse que era um 

‘milagre’, pois nunca havia se interessado por pastel.  E 

também tomou suco de uva (Diário de campo do passeio à 

feira livre, 12 de jul. 2017). 

A mãe do D. colocou Coca-cola® em um copo descartável e o 

ofereceu, colocou também um pacote com pasteizinhos sem 

recheio, o qual ele não manifestou interesse. Após um tempo 

(quando todos já estavam terminando), ele começou a pegar 

os pasteizinhos e comer. Percebi que, em alguns momentos, 

ele aproximava o nariz da borda do copo do refrigerante, antes 

de beber (não sei se o cheirava) (Diário de campo do passeio à 

feira livre, 12 de jul. 2017). 
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L. pegou seu pastel, mas não demonstrou interesse em comer. 

O pedagogo pegou um pedaço e colocou em sua boca, ele 

teve reação de “ânsia” e ameaçou um choro, sua mãe disse 

que era para ele engolir que era gostoso, assim o fez (Diário de 

campo do passeio à feira livre, 12 de jul. 2017). 

Diante das concepções que norteiam a alimentação e nutrição da criança, 

pode-se dizer que os aspectos observados nestas atividades não se resumem em 

apresentar o alimento à criança a fim de promover interação, conhecimento e 

interesse em consumi-lo. Estas atividades permitiram perceber as complexas 

relações que as crianças autistas estabelecem em grupo, em diferentes ambientes, 

com o alimento e o comer. 

4.4. Haveria dinâmica alimentar entre as crianças autistas? 

Respeitar o ser autista não é respeitar o ser 
que ele seria na condição de outro; é fazer o 

necessário para que a rede se trame. 
(Fernand Deligny) 

A aproximação da alimentação de crianças autistas desde a minha 

inserção na Instituição e, posteriormente, por meio do olhar dos pais e/ou 

responsáveis e por meio da observação participante de atividades institucionais que 

envolvem alimentos trouxe à tona a necessidade de discutir e reconfigurar conceitos 

caros à área de Nutrição, como comportamento e hábito alimentar. 

A polifonia destes termos, no campo da alimentação e nutrição, direciona 

o uso destas ideias como categorias que expressam uma realidade, na qual a 

palavra comportamento se aproxima da concepção de ação abrindo espaço para a 

observação e correção da quantidade e/ou qualidade do que as pessoas comem, 

dado que a predominância de estudos neste campo associa maus comportamentos 

alimentares à doenças e/ou morte. Trata-se do modelo positivista de produção de 

conhecimento que define, muitas vezes, determinados comportamentos alimentares 

como patologia. Nesta perspectiva, os profissionais de saúde responsabilizam os 



79 

 

indivíduos pelos comportamentos inadequados e estabelecem condutas pautadas 

no ajuste e controle (KLOTZ-SILVA et al., 2016).  

A seletividade e a neofobia alimentar, por exemplo, são conceitos que 

podem, em uma perspectiva, reforçar a ideia de patologização da alimentação de 

crianças autistas e não autistas, uma vez que são aspectos frequentes na infância. A 

literatura, baseada em estudos de abordagem positivista, além de apontar dados 

controversos no que diz respeito ao diagnóstico destes termos, não comprova a 

relação entre seletividade alimentar e estado nutricional inadequado.  

Embora a seletividade e a neofobia alimentar pareçam ser conceitos 

oficialmente atribuídos aos autistas, os discursos dos pais/familiares, bem como os 

dados dos diários de campo, mostraram o quanto a alimentação, a recusa e a 

aceitação se apresentam em diferentes formas entre estas crianças, e que, dentro 

de um repertório considerado restrito pode haver variedade, ainda que com 

aceitações imprevisíveis e/ou momentâneas. Pode-se perceber, também, que 

algumas famílias não apresentam preocupações à alimentação dos filhos autistas, 

mesmo diante de preferências e rotinas alimentares que podem ser consideradas 

inadequadas do ponto de vista da seletividade alimentar, por exemplo e que, apesar 

de não ser foco da pesquisa, não foram relatados casos de comprometimentos 

nutricionais. Desta forma, a perspectiva e uso do termo comportamento, baseada na 

concepção do que pode ser moldável e patológico, passível de controle, não dá 

conta de subsidiar a discussão da alimentação destas crianças.  

De forma semelhante, o uso do termo hábito alimentar está naturalizado, 

no campo da alimentação e nutrição, como uma repetição frequente em certo 

período de tempo, distanciando-se de contextualizações socioculturais. Igualmente à 

ideia de consumo alimentar, os hábitos alimentares são classificados em 

saudáveis/não saudáveis e são foco de intervenções para solução de problemas 

ligados à alimentação (KLOTZ-SILVA et al., 2017). Esta concepção limita a 

compreensão da alimentação sobre suas relações com a vida e propõe o enfoque 

para um caminho de regularidades alimentares pautadas no que se considera 

saudável e ideal, ditado pela epidemiologia nutricional.  
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O conhecimento produzido sobre os conceitos de comportamento e hábito 

alimentar já aponta a carência da compreensão de como a comida é mediadora de 

relações, o que incute complexidade ao entendimento sobre as formas com as quais 

as pessoas se alimentam (Bosi et al., 2011). Predominantemente, busca-se 

conhecer o consumo ou hábito alimentar com vistas a corrigi-lo, ainda que hajam 

esforços para investigar como, porque, quando, com quem se come. 

Sem abrir mão do desdobramento de subsidiar ações aos problemas 

identificados, Bosi et al. (2011) reforçam que enfoques qualitativos oportunizam 

ampliar e inovar a terminologia e conceitos que envolvem a comida e o comer. 

Os dados desta pesquisa apontaram imprevisibilidades nos caminhos 

alimentares das crianças autistas, com momentos marcados por recusas 

expressivas e aceitações surpreendentes, além das experimentações que envolvem 

o campo sensorial, realçando a subjetividade do transtorno e propondo um olhar 

para as possibilidades e significados do alimento e o comer.  

Nesta perspectiva, a alimentação de crianças autistas coloca em pauta 

tanto a dificuldade de entender a comida como mediadora de relações, como as 

possibilidades de ajustes a um modo de se alimentar que pode, em uma certa 

medida, parecer caótico. Como crianças autistas escolhem o que comem? Como 

introduzir novos e outros alimentos em crianças que supostamente apresentam uma 

grande seletividade alimentar? Como auxiliar pais/responsáveis na condução da 

alimentação destas crianças?  

Neste contexto, insere-se a proposição do conceito de dinâmica alimentar 

para pensar a alimentação de crianças autistas. O primeiro ponto importante se 

relaciona à ideia de força e potência inerente à etimologia da palavra dinâmica e, 

neste sentido, estão os esforços dos pais/responsáveis em estabelecer estratégias 

para conduzir a alimentação dos filhos, como, por exemplo, a tentativa de inserir 

novos alimentos, apresentando-os à criança ou alternando as formas de preparo, a 

busca pela aceitação alimentar ilustrada pela mãe que solicita o arroz da escola, 

aceito pelo filho, para ofertar na casa, ou daquela que oferta em casa o arroz no 

mesmo formato que a criança come no shopping. Observou-se, também, a dinâmica 

nas atividades institucionais realizadas em grupo, nas quais as crianças levantam, 
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interagem com o colega e com a equipe, realizam as tarefas, choram, conversam, 

repetem frases, se afastam, pulam, gritam, olham para “o nada”, tapam os ouvidos, 

sentam no chão e, no domicilio, a busca pelo alimento, ao vasculhar armários e 

geladeira e preparar um omelete.  

Há uma dinâmica no sentido de ações que podem trazer dificuldades no 

manejo do momento da refeição (como chorar, gritar, tapar os ouvidos, olhar para o 

nada) que convoca os profissionais e familiares a rever a expectativa de um 

momento calmo e controlado, onde as pessoas realizam as refeições, à mesa, com 

tranquilidade. Outra dinâmica diz respeito ao fato de as crianças não deixarem de 

comer; de cheirar, tocar o alimento; de participar da atividade mexendo a massa do 

cupcake ou enfeitando os bolinhos com confeitos coloridos e de comer metade do 

pastel na feira, atitude que a mãe refere como “milagre”.  

As acepções da palavra dinâmica também colaboram para a justificativa 

da proposição (FERREIRA, 1986). Da mecânica, a parte que estuda os movimentos 

dos corpos, relacionados à força que os produzem e os modificam. As atividades 

extramuros, as compartilhadas com pais/responsáveis, bem como as refeições 

realizadas fora do contexto domiciliar e do escolar configuram as forças que 

produzem caminhos e movimentos observados na alimentação destas crianças. As 

atividades com os alimentos promovem diversas experiências e sensações. 

Da música, os diferentes graus de intensidade dos sons durante um 

trecho musical. Há diferentes intensidades das relações que estas crianças 

estabelecem com a alimentação, marcadas, por exemplo, por recusas e aceitações 

alimentares expressivas e imprevisíveis que podem apresentar variações em uma 

mesma criança e entre elas. A título de exemplo, se por um lado pode haver 

dificuldades na condução da alimentação no domicílio, diante da agressividade da 

criança quando não recebe o alimento naquele exato momento, por outro, pode 

haver tranquilidade no entendimento das peculiaridades que envolvem a 

alimentação do filho autista.   

Da Psicologia Social, as forças em ação no contexto de um grupo, como 

as formas de interação entre as crianças, com a equipe, com o alimento e com os 

pais/responsáveis nas atividades institucionais em grupo.  
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Assim, a proposta conceitual de dinâmica alimentar engloba as mudanças 

e movimentos que circundam a alimentação desta população, bem como envolve as 

possibilidades de criar e vivenciar caminhos à medida que a criança autista se 

relaciona com o alimento e o comer. É um convite a uma outra forma de pensar a 

alimentação de crianças autistas, para além dos nutrientes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trata-se disto: ater-me à engenhosidade 
 do agir inato, admirar-me dela e não         

tentar esclarecer seus mistérios. 
(Fernand Deligny)  

 

Vislumbrar a alimentação de crianças autistas por um perspectiva 

ampliada propõe abertura para o reconhecimento de formas distintas de se 

relacionar com o alimento e com o comer, de formas distintas de viver, além de 

ressaltar a importância de discussões sobre propostas terapêuticas contextualizadas 

e possíveis, para crianças autistas, uma vez que a formação em saúde, incluindo a 

em Nutrição, direciona as práticas profissionais para ações de controle, ajuste e 

correções comportamentais. 

Diante disto, e de muitas afirmações sobre este transtorno que, ainda, 

não foram definidas/esclarecidas com consistência, pode-se dizer que as práticas 

em nutrição, pautadas nas adequações alimentares e nutricionais, não alcançam as 

particularidades que contornam e compõe a alimentação destas crianças, atribuindo, 

muitas vezes, frustrações aos pais/responsáveis por não conseguirem atender ao 

que se estabeleceu como uma alimentação adequada diante, por exemplo, de um 

comer “exigente” que os filhos autistas apresentam - ou que qualquer criança 

apresenta em algum momento da infância.              

De fato, o repertório alimentar restrito é uma preocupação dos 

pais/responsáveis, principalmente quando a atenção está nas recusas, no baixo 

consumo de alimentos considerados e veiculados pela mídia e por profissionais de 

saúde como “saudáveis” e na preferência pelos “não saudáveis”. Tal preocupação 

se relaciona com o possível comprometimento do crescimento e desenvolvimento da 

criança e consequentes doenças e agravos à saúde, como deficiências nutricionais 

e/ou obesidade. Neste contexto, os responsáveis pela alimentação de crianças 

autistas buscam estratégias com vistas a estimular a aceitação e melhorar a oferta 

nutricional, o que não difere de pais/responsáveis de crianças não autistas.  

Nesta pesquisa, não foram identificadas carências nutricionais e/ou 

obesidade entre as crianças, questão que reforça a reflexão sobre as práticas 
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alimentares e nutricionais no transtorno, no sentido de auxiliar essas famílias na 

condução da alimentação dos filhos/crianças, intensificando o apoio e reforçando as 

possibilidades que dialogam com a vida real, evidenciando a subjetividade destas 

crianças e distanciando-se de intervenções que resultam em culpas. Estas 

afirmações podem ser ilustradas pela análise da seletividade alimentar das crianças 

estudadas e das estratégias alimentares dos familiares que apontam para o fato de 

que priorizar o aporte nutricional pode desconsiderar outras possibilidades de se 

alimentar. Os pais/responsáveis referem que a alimentação no domicílio se torna 

uma questão importante no cotidiano de cuidado dos filhos/crianças, com muitas 

tensões, mas também com possibilidades de experimentação de distintos modos de 

preparo e ingredientes/receitas. 

Os caminhos e movimentos alimentares destas crianças são marcados 

pela imprevisibilidade, a partir de um roteiro destacado por aceitações, recusas, 

dificuldades, estratégias, negociações e surpresas, em trajetórias singulares e com 

diferenças e semelhanças entre estas crianças. Os relatos apontam que as crianças 

reclamam da comida, se recusam a comer, levantam e se servem, escolhem os 

alimentos. Estes achados vão reforçando o dinamismo da alimentação das crianças 

autistas. 

Os achados desta pesquisa exemplificam uma possível diferença da 

alimentação das crianças autistas nos distintos espaços: escola, domicílio e 

Instituição, o que remete a questão de uma possível influência do ambiente e/ou 

pessoas no modo de se alimentar. Os pais/responsáveis referem que alguns 

alimentos são aceitos somente na escola.  

No ambiente institucional, onde foram realizadas atividades em grupos 

envolvendo a alimentação, esta pesquisa revela inúmeras experiências e 

experimentações com a comida, evidenciando diversas possibilidades que o campo 

sensorial confere a estas crianças como, por exemplo, cheirar, tocar (ou se recusar a 

tocar), lamber, comer (ou não comer) e conduzir o alimento pelo corpo. Estas 

experimentações são descritas também pelos pais/responsáveis, no domicílio. A 

convivência com outras crianças e educadores tanto nas oficinas culinárias como 

nos passeios - feira livre, Festa Julina e piquenique - apontam para a comensalidade 
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e o fazer junto como estratégias de abertura para consumir novos e outros 

alimentos.  

Tais experiências e sensações expressam os sentidos que a alimentação 

pode ter na vida e o desafio é realçar estes aspectos distanciando-os da concepção 

do nocivo/patológico, uma vez que a literatura relaciona esta especificidade - da 

sensorialidade que nem sempre está junto ao ato de comer - dos autistas às recusas 

e rejeições alimentares.  

As experiências e vivências dos pais/responsáveis com a alimentação dos 

filhos/crianças autistas, bem como os dados produzidos nas atividades institucionais 

em grupo, motivam a discussão sobre concepções que circundam a alimentação e a 

nutrição. Neste contexto, o conceito da dinâmica alimentar de crianças autistas não 

reforça uma clínica ou ações de cuidado nutricional, mas a abertura para 

experimentações com a comida e o comer, para um jeito de estar junto com as 

crianças, individualmente e em grupo, com ou sem responsáveis, no processo de 

inserir a comida possível em uma vida possível. Trata-se, portanto, de um convite a 

novas estratégias de educação alimentar e nutricional e de uma Nutrição produtora 

de vida. 
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APÊNDICE A – Roteiro da observação participante 

 

Atividade terapêutica: Oficina culinária                               Data:_____/_____/_____ 

Objetivo: Compreender a relação da criança autista com o alimento em uma 

atividade supervisionada e em grupo 

 

1. ESPAÇO FÍSICO  

- Estrutura, layout e fluxo; 

- Equipamentos e móveis; 

- Cores e iluminação; 

- Sons; 

- Sensação térmica. 

 

2. PARTICIPANTES (Crianças, terapeuta ocupacional e pesquisadora) 

- Sexo, faixa etária; 

- Atitudes e sensações; 

- Comunicação; 

- Interações: com o ambiente, entre eles, com alimentos e utensílios. 

 

3. ATIVIDADE 

- Organização; 

- Tarefas executadas; 

- Regras evidentes; 

- Duração; 

- Objetivo alcançado; 

- Motivação. 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

Participantes: Responsáveis                                              Data: ______/_____/_____ 

Objetivo: Compreender a alimentação das crianças no ambiente familiar 

 

1. Quantos adultos e crianças moram na sua casa? 

 

2. O que é levado em consideração para a escolha dos alimentos e 

formas de preparo? Todos consomem os mesmos alimentos? 

 

3. Conte sobre os momentos das refeições na sua casa. 

   - Quem cozinha? 

   - Horários, local, participantes; 

   - Como você descreveria esses momentos? 

   - Há algo que gostaria que fosse diferente? 

 

4. Vocês realizam refeições fora de casa (casa de familiares ou 

restaurantes)? Como são esses momentos? 

 

5. Comente sobre a alimentação da criança na escola. 

   - Ela consome os alimentos oferecidos? 

   - A refeição ocorre juntamente com as demais crianças? 

   - Necessita do auxílio de um adulto para se alimentar? 

 

6. Gostaria de comentar mais sobre a alimentação da sua família? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pesquisa: Alimentação das crianças autistas: da família aos seus pares 

Convido o(a) senhor(a) a participar dessa pesquisa que tem como 
objetivo estudar a alimentação das crianças autistas, no ambiente familiar e na 
Associação dos Amigos Autistas de Sorocaba - AMAS. 

Ao participar da pesquisa, o(a) senhor(a) concorda com a coleta de dados 
que será realizada no período de março a junho de 2017, em dois momentos: 

1. Observação da oficina culinária realizada pela terapeuta ocupacional 
para compreender a relação da criança com o alimento em uma atividade 
supervisionada e em grupo. Os dados da observação serão registrados em diários 
de campo; 

2. Entrevista individual com o(a) senhor(a) ou um responsável pela 
criança sobre a alimentação em ambiente familiar. A entrevista será gravada e 
transcrita posteriormente. 

Os resultados contribuirão para discutir a relação das crianças autistas 
com os alimentos e a dinâmica do momento da refeição, auxiliando na elaboração 
de atividades educativas sobre alimentação na Associação. 

A pesquisadora assume o compromisso em utilizar os dados e o material 
coletado somente para esta pesquisa. Todas as informações obtidas serão 
analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua 
identificação ou de outros participantes, em nenhum momento. 

Será assegurado o direito de ser informado(a) sobre os resultados 
parciais da pesquisa, quando estes forem conhecidos, bem como, sobre as 
conclusões, ao término da pesquisa. 

Em todas as etapas, o(a) senhor(a) terá acesso à pesquisadora para 
esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Esta pesquisa não oferece riscos aos participantes, apenas possíveis 
desconfortos no momento da entrevista, por se tratar de questões familiares. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo à continuidade da 
assistência oferecida pelo núcleo terapêutico da AMAS. 

Não há despesas pessoais em qualquer fase da pesquisa. Também não 
há compensação financeira relacionada à participação.  

Se existir qualquer despesa adicional, será absorvida pela pesquisadora.  

A pesquisadora principal é Bruna Muratti Ferraz de Oliveira, que pode ser 
encontrada no núcleo terapêutico da AMAS, rua Luiz Gabriotti, número 201, bairro 
Wanel Ville, Sorocaba – SP, telefone(s): (15) 3222-2356, (15) 996059062. Se você 
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tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162, e-mail: 
cepunifesp@unifesp.br. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo 
que uma ficará com o(a) senhor(a) e a outra com a pesquisadora. 

Acredito ter recebido todas as informações sobre a pesquisa “Alimentação 
das crianças autistas: da família aos seus pares”, bem como os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e 
de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 
isenta de despesas. Eu discuti com a pesquisadora sobre a minha decisão em 
participar voluntariamente e autorizar a participação da criança, por qual sou 
responsável, nessa pesquisa. Concordo em participar e estou ciente de que poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante a pesquisa, sem 
penalidades ou prejuízo na assistência recebida na AMAS. 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

_________________________________ 

Participante da pesquisa - criança  

_________________________________   _______________________________        

Participante da pesquisa - responsável                            Assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento 
Livre e Esclarecido do responsável legal para a participação nesta pesquisa. Declaro 
ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

______________________________________          

Bruna Muratti Ferraz de Oliveira - Pesquisadora

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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                      APÊNDICE D – Descrição das oficinas e trechos dos diários 

 

ATIVIDADE Oficina de mini cupcakes coloridos 

DATA / 
DURAÇÃO 

26.06.17 / 60 minutos por turma 

PARTICIPANTES Profissionais: Nutricionista, Terapeuta Ocupacional (TO), estagiária de 
pedagogia. 

Crianças: Turma 1 - 3 meninos e 1 menina, entre 3 e 11 anos. 
Turma 2 - 2 meninos, 9 e 15 anos. 

OBJETIVOS Promover interação com alimento e observar se as cores interferem na 
aceitação dos bolinhos. 

LOCAL Um espaço ao final do corredor onde ficam as salas, com portão e 
acesso à área externa, iluminação natural (é coberta, porém o portão 
vazado confere iluminação) e que contém mesa redonda, cadeiras, 

armário, balcão de apoio e pia. 

DESENVOLVIME
NTO 

Foi utilizada massa de bolo industrializada, em pó, sabor baunilha, a 
qual foi acrescida de leite e ovos para o preparo, realizado pela TO 
que, posteriormente, dividiu em quatro partes, acrescentou corantes 
comestíveis amarelo, azul, rosa e verde e acondicionou cada parte 
colorida em potes plásticos transparentes, tipo bisnaga. Foi utilizada 
cobertura industrializada, sabor chocolate, acrescida de creme de leite 
e acondicionada em outra bisnaga, também preparada pela TO. As 
bisnagas com as massas coloridas foram apresentadas às crianças 
que escolheram as cores através de falas e sinalizações. Com o 
auxílio dos profissionais, as crianças manusearam (apertaram) as 
bisnagas, para que a massa preenchesse as forminhas de papel 
posicionadas em máquina elétrica de mini cupcakes, posteriormente 
colocada no balcão para o preparo. Prontos, os bolinhos foram 
apresentados e ofertados às crianças. Nesta atividade, as crianças 
não participaram do preparo da massa, somente na montagem dos 
bolinhos, etapa que envolveu trabalho motor (preensão), força 
muscular, coordenação motora fina, noção de espaço, conceito de 
cheio e vazio e interação com alimento (experiências sensoriais e 
aceitação/degustação).  

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

A TO disse para todos: -Hoje vamos fazer bolinhos!”. J. imediatamente 
repetiu sua fala.  Todos sentaram-se em volta da mesa, inclusive eu, a 
TO e a estagiária. A.L. também não apresentou dificuldades, não fala, 
mas atendia aos comandos da TO. Me chamou a atenção o fato de 
A.L. ter cheirado todas as bisnagas antes de despejar as massas. J. 
pegou alguns granulados com os dedos e, em seguida, despejou o 
copinho de granulado em cima do bolinho. A.L. também cheirou a 
bisnaga da cobertura e os granulados que pegou nas mãos. J., pegou 
(os bolinhos), mordeu e comeu, apenas um pedaço, logo em seguida, 
se levantou. H. não mostrou interesse, mostrei o bolinho, peguei um 
pedacinho e comi, ele olhou meu movimento, porém se manteve 
quieto. Tentei colocar um pedacinho na sua boca, ele virou o rosto. 
Pedi que ele me desse sua mão, coloquei um pedacinho e ele levou à 
boca e comeu! Após ele aceitou mais um pedacinho, desta mesma 
forma. D. repetiu a palavra “bolinho” inúmeras vezes, porém aceitou 
apenas um pedacinho, ofertado pela TO diretamente na boca. A.L. 
comeu os granulados que estavam em cima do bolinho e também 
caídos no prato. A TO pediu para que ela mordesse o bolinho, ela 
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continuou comendo apenas os granulados e a lamber a cobertura de 
chocolate. Após insistência da TO, A.L. mordeu o bolinho, porém não 
expressou agrado. Ao final da atividade, a TO pediu para que eles 
jogassem os papéis no lixo e colocassem os pratos na pia, todos 
realizaram sem dificuldades. T. logo sentou-se, perguntei se gostava 
de bolo, ele disse que sim, olhou para as bisnagas na mesa e já foi 
contando: -Um, dois, três... T. montou os bolinhos coloridos utilizando 
as quatro cores, como a TO orientou, e falava baixinho as cores 
quando ela as mencionava. G. relacionava as cores, pegou a bisnaga 
rosa e disse que era “peppa pig”, a verde com uma pronúncia em 
inglês, não compreendemos o nome, dizia que era um desenho, o 
amarelo ao “sun” e apontou para o céu, apenas a cor azul não 
correlacionou. Auxiliei T. na cobertura e granulado, ele tocou no 
bolinho, disse “quente” e começou assoprar. Logo em seguida, abri a 
forminha, ele pegou com as mãos e comeu em 2 mordidas. G. colocou 
cobertura e granulado e não mostrou interesse em comer. Diversas 
vezes a TO perguntou se ele queria comer e ele dizia “não, obrigado”. 
Dentre as falas de G., uma me chamou a atenção: “Bruna, não é 
verdade que Coca-cola® estraga os dentes?” Eu disse que sim e 
perguntei se ele bebia bastante, ele disse que sim, mas que o papai 
não deixava e que ele também gostava de guaraná. A TO perguntou 
se T. queria mais um, e ele disse que sim. Colocou a cobertura 
sozinho, auxiliei no granulado e ele comeu. Após, T. levantou-se e 
sentou-se em uma cadeira ao lado de G., G. o olhou e disse, “beijo no 
T.”, T. balançou a cabeça sinalizando “sim”, e G. deu um beijo no rosto 
de T. T. ao ver (a TO fazendo mais bolinhos), disse “chega”. A TO 
perguntou se não queria mais, ele balançou a cabeça sinalizando 
“não” e repetiu “chega”. Ela disse que estava fazendo para outras 
pessoas. 
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ATIVIDADE Oficina de mini pizzas 

DATA / 
DURAÇÃO 

05.07.17 / 60 minutos por turma 

PARTICIPANTES Profissionais: Nutricionista, Terapeuta Ocupacional (TO), estagiária de 
TO. O Psicopedagogo e a psicóloga estiveram presentes em alguns 

momentos. 
Crianças: Turma 1 - 1 menino e 2 meninas, entre 4 e 9 anos. 

Turma 2 - 3 meninos, entre 7 e 15 anos. 
Turma 3 – 4 meninos e 1 menina, entre 5 a 9 anos.  

OBJETIVO Promover interação com alimento. 

LOCAL Um espaço ao final do corredor onde ficam as salas, com portão e 
acesso à área externa, iluminação natural (é coberta, porém o portão 
vazado confere iluminação) e que contém mesa redonda, cadeiras, 

armário, balcão de apoio e pia.  
Neste dia, havia 2 pedreiros realizando reparos no telhado e que, com 

certa frequência, circulavam por esta área.  

DESENVOLVIME
NTO 

Na mesa estavam os ingredientes: massas de mini pizza, molho de 
tomate industrializado (sachê), presunto e queijo mozarela (peças) e 
um pacote pequeno de orégano. Cortamos, eu e a TO, os frios em 
tiras grossas para serem ralados durante a atividade, com auxílio de 
um ralador manual pequeno. O molho de tomate foi acondicionado em 
um pote plástico, tipo bisnaga, e o orégano foi colocado em um copo 
plástico. Na mesa também havia pratos plásticos verdes para que as 
crianças posicionassem as massas. Sentadas, as crianças receberam 
o prato com uma massa (disco) de mini pizza. Em seguida, os 
profissionais apresentaram os ingredientes e as auxiliaram na 
montagem das pizzas, inclusive no processamento dos frios, realizado 
por algumas crianças e recusado por outras. Montadas, as minis 
pizzas foram levadas ao micro-ondas (algumas crianças também 
participaram deste momento) e, posteriormente, oferecidas para 
degustação, tendo à disposição garfo e faca para o manuseio.  Esta 
atividade envolveu trabalho motor (preensão), força muscular, 
coordenação motora fina, noção de espaço, quantidade, tempo e 
interação com alimento (experiências sensoriais e 
aceitação/degustação). 

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

Apresentei a tira de presunto, pedi para que pegasse e ele encostou 
apenas a ponta dos dedos. Pedi para que ele abrisse a mão com a 
intenção de colocar o presunto, porém ele não abriu! Fiz o mesmo com 
a queijo, ele tocou e também não pegou (E. ao montar sua pizza). 
Ralei os frios e pedi para que E. os colocasse em sua pizza. Ele pegou 
com a ponta dos dedos e despejou na massa, repetindo 2 vezes esse 
movimento. Aproximei sua mão do copo, ele pegou uma “pitada” e 
salpicou no centro da pizza (orégano). A TO levou o prato ao micro-
ondas e E. aguardou sentado. Após a TO cortou em pedaços 
pequenos e E. os comeu com a mão. J.B. não quis tocar nos frios 
(nem tiras, nem ralado) e no orégano, a TO a auxiliou nesta etapa. J.B. 
se levantou em alguns momentos e subiu na cadeira uma vez. Após o 
preparo, a TO cortou a mini pizza e a ofereceu, porém J.B. recusou. 
Perguntei se gostavam de pizza, V. respondeu que “xim”. N. despejou 
um pouco de molho em sua massa, mostrei a colher e simulei o 
movimento circular para espalhar o molho, ele realizou sem 
dificuldades e, após, levou a colher à boca e lambeu o molho. G. ao 
ver disse: -Não experimentar colher! N. e V. tocaram nos frios com a 
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ponta dos dedos. G. não quis tocar no presunto e nem que colocasse 
em sua pizza, falando “não” quando apresentado ao alimento e 
também ao orégano. Ao apresentar o orégano, perguntei se eles 
conheciam, G. falou que era verde e V. repetiu. Perguntei quem 
gostava e V. disse que “xim”. V. finalizou a montagem, orientei que 
pegasse o prato e se dirigisse ao micro-ondas. Mostrei as teclas, o 
mesmo acionou e ficou aguardando... Enquanto isso, V. me pediu um 
abraço. L. recusou a atividade no primeiro momento, empurrando o 
prato com a massa que coloquei em sua frente. Sentei ao seu lado e 
falei que iriamos fazer pizza. Retomei o prato, apresentei a bisnaga do 
molho, ele pegou, despejou, porém logo se levantou e começou a 
chorar. Em alguns momentos tampou o ouvido com as mãos. A.J. tem 
alergia alimentar, a mãe leva alimentos quando são realizadas as 
atividades culinárias e, neste dia, havia pipoca. A TO colocou a pipoca 
em prato e a colocou sentada na mesa. A.J. comeu toda sua pipoca. 
D. não interagiu, quando eu aproximava os ingredientes ele os 
empurrava. Insisti e montei a pizza na sua frente, ao colocar o 
orégano, apresentei novamente a ele, que pegou o copo e virou em 
cima da pizza...Cortei em pedacinhos e ofereci, ele não se manifestou. 
A estagiária tentou colocar um pedaço em sua boca, ele virou o rosto. 
Em seguida, ele pegou um pedaço e direcionou à estagiária que 
recusou e apontou para boca de D. que pegou esse mesmo pedaço e 
ofereceu para mim. Aceitei seu pedaço e D. ficou me olhando por 
alguns segundos. Em seguida, pegou outro pedaço de pizza, colocou 
em minha mão e a empurrou em direção à minha boca, comi 
novamente. Peguei um pedaço de queijo e levei em direção à sua 
boca, D. teve reação de “ânsia” e empurrou minha mão. Em seguida, 
pegou um pedaço de queijo, direcionou à minha boca, aceitei e, 
novamente, ele ficou me olhando por alguns segundos. 
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ATIVIDADE Oficina de Salada de Frutas (e Festa de Aniversário) 

DATA / 
DURAÇÃO 

06.07.17 / 60 minutos por turma 

PARTICIPANTES Profissionais: Nutricionista, terapeuta ocupacional (TO), estagiária de 
TO. e de pedagogia, psicopedagogo e psicóloga. 

Crianças: Turma 1 - 2 meninos, 3 e 5 anos. 
Turma 2 -  4 meninos e 1 menina, entre 7 e 15 anos. 

OBJETIVO Promover interação com alimento. 

LOCAL Um espaço ao final do corredor onde ficam as salas, com portão e 
acesso à área externa, iluminação natural (é coberta, porém o portão 
vazado confere iluminação) e que contém mesa redonda, cadeiras, 

armário, balcão de apoio e pia.  

DESENVOLVIME
NTO 

Na mesa havia metade de uma melancia, laranjas, um abacaxi, kiwis, 
maçãs, morangos, uvas, mangas, bananas e um mamão (todas as 
frutas inteiras). Os profissionais apresentaram as frutas para as 
crianças que estavam sentadas ao redor da mesa. As mesmas 
puderam tocar e observar o preparo da salada de frutas pela 
nutricionista. Após a salada de frutas foi acondicionada em copos 
plásticos e oferecida às crianças. Nesta atividade foi propiciada 
experiência sensorial com alimentos. Era aniversário de uma criança 
da turma 1 e a mãe levou salgadinhos (coxinha e risolis) refrigerantes 
e bolo. Os alimentos foram colocados em uma sala e, após a oficina, 
as crianças das turmas 1 e 2 (primeiro horário) foram encaminhas à 
festinha, juntamente com os pais e os profissionais. 

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

L.C. se recusou a tocar no abacaxi e no kiwi. Quando apresentei a 
laranja, ele pegou e logo a rolou pela mesa. Devolvi e ele repetiu o 
movimento. H.G. tocou em todas as frutas, disse os nomes e também 
que não gostava, diversas vezes. A psicóloga perguntou as cores das 
frutas e ele respondeu corretamente. L.C. segurou uma banana, a 
estagiária retirou da sua mão com a intenção de descasca-la. L.C. 
chorou e abriu e fechou a mão rapidamente, por vezes. A estagiária 
ofereceu a banana, ele mordeu pedaços grandes. Em seguida, 
segurou outra banana, a estagiária a descascou, sem retirar de sua 
mão, e L.C. a comeu inteira, novamente. H.C. interagiu neste momento 
(quando eu cortava as frutas), pronunciando os nomes e as cores, 
porém, sempre falando que “não gostava”. Após, mostrei a salada para 
H.G. e perguntei se ele tinha achado colorida e bonita, ele disse que 
estava feia. Perguntei se ele queria experimentar e ele recusou. 
Coloquei a salada de fruta em uma caneca e oferece à L.C. que 
também recusou. A psicóloga perguntou para H.G. de qual fruta ela 
gostava, o mesmo respondeu “chocolate”. Ela disse que chocolate não 
era fruta e repetiu a pergunta. Ele respondeu laranja, porém, recusou a 
fruta na atividade. No momento dos parabéns, uma das crianças se 
dirigiu ao colo da estagiária, tampando os ouvidos com as mãos.  
Outra criança pulava incessantemente. L.C. caminhava pela sala, 
descalço e com um copo de refrigerante na mão. Sua mãe o oferecia 
salgadinhos. A psicóloga comentou que ele havia comido duas 
bananas e a mãe disse que ele adorava essa fruta. Achou uma tampa 
de refrigerante em cima da mesa e jogou dentro do seu copo. Molhava 
os dedos no refrigerante e lambia. A.L. comeu apenas o chantilly do 
bolo, sentada na mesa e com um tablete ligado ao lado. Sua mãe 
pediu para que jogasse o bolo no lixo, se não quisesse mais, a mesma 
atendeu à orientação e jogou. ... já foi tocando-as e levando-as à boca. 
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Lambia algumas e outras, como a uva, colocava na boca e cuspia. 
Não engoliu nenhuma (T. ao sentar-se à mesa para a atividade da 
oficina). ... o professor colocou o abacaxi cortado na mesa e T. 
começou a comer com a mão. E. assim como T. já foi pegando nas 
frutas, comeu melancia, porém recusou a salada de frutas. G. se 
levantou e foi para o canto da parede, entendi que realmente não 
queria participar. O psicopedagogo perguntou à G. o motivo de estar 
em pé e no canto da parede e G. pronunciou um comercial de 
supermercado da cidade. O psicopedagogo, então, perguntou se ele 
iria ficar ali por muito tempo ou se iria “dormir” ali. G., neste momento, 
disse: -Dormir (fechou os olhos, uniu as mãos e as colocou ao lado do 
rosto), escova dente antes e faz oração. –Qual oração? Perguntou o 
psicopedagogo. G. discorreu uma oração, com os olhos fechados, em 
pé, no canto da parede. Enquanto isso, T. continuava a lamber as 
frutas. E. pulava em torno da mesa, pedia colo e abraçava G. 
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ATIVIDADE Passeio na Feira Livre 

DATA / 
DURAÇÃO 

12.07.17 / 60 minutos por turma 

PARTICIPANTES Profissionais: Nutricionista, terapeuta ocupacional (TO), estagiária de 
TO. e de pedagogia e psicopedagogo. 

Crianças: Turma 1 - 2 meninos e 1 menina, entre 7 e 12 anos. 
Turma 2 -  4 meninos e 1 menina, entre 4 e 7 anos. 

As mães também participaram desta atividade. 

OBJETIVOS Trabalhar a autonomia em novos lugares e promover experiências com 
alimentos. 

LOCAL Feira livre do bairro Wanel Ville - Sorocaba/SP, aproximadamente 600 
metros distante da associação, com seis barracas, três de frutas, 
verduras e legumes, uma de cereais, grãos e temperos, uma de 

queijos e uma de pastel. 

DESENVOLVIME
NTO 

Todos os participantes caminharam em direção à feira. Durante o 
percurso pode-se trabalhar, além dos objetivos, noção de espaço, as 
cores (semáforo) e promover uma atividade física (caminhada). Na 
feira, o psicopedagogo apresentava as barracas às crianças. Todos 
sentaram-se na barraca do pastel e as mães providenciaram a 
compra. Algumas crianças participaram deste momento. Os 
profissionais auxiliaram as mães e as crianças durante a refeição e 
também consumiram pastel. Em seguida, todos retornaram à 
associação, caminhando. 

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

...que parecia estar em êxtase com a ideia de passear e sair da rotina 
(G. antes do passeio). O N. também se mostrava empolgado, 
segurava a mão da sua mãe e parecia empurrá-la em direção ao 
portão. Quando colocado na frente de G., o mesmo imediatamente 
pediu para sua mãe retirar o vinagrete de perto. Comeu todo seu 
pastel, uma Coca-cola® e perguntou ao N. se estava gostoso. N. 
também comeu todo o pastel e também alguns tomatinhos do 
vinagrete, mãe disse que ele adora tomate. Tomou um copo de suco 
de laranja com certa rapidez, colocou um canudo na garrafinha que 
estava acondicionado o suco e bebeu o restante. M.J. comeu metade 
do pastel, sua mãe disse que era um “milagre”, pois nunca havia se 
interessado por pastel.  E também tomou suco de uva. ...A mesma 
(mãe de G.) comentou que, quando ele não quer comer determinado 
alimento, (principalmente FLV), ele diz que tem alergia! A mãe do D. 
colocou Coca-cola® em um copo descartável e o ofereceu, colocou 
também um pacote com pasteizinhos sem recheio, o qual ele não 
manifestou interesse... Após um tempo (quando todos já estavam 
terminando), ele começou a pegar os pasteizinhos e comer. Percebi 
que, em alguns momentos, ele aproximava o nariz da borda do copo 
do refrigerante, antes de beber (não sei se estava cheirando). L. pegou 
seu pastel, mas não demonstrava interesse em comer. O pedagogo 
pegou um pedaço e colocou em sua boca, ele teve reação de “ânsia” e 
ameaçou um choro, sua mãe disse que era para ele engolir que era 
gostoso, assim o fez. L.I., estava comendo seu pastel e tomando sua 
Coca-cola®, tranquilamente... ao sair da associação, seu avó (que 
preferiu aguardar na associação) comentou que dificilmente ele 
comeria. O mesmo comeu todo pastel e todo refrigerante. J. é a 
menina alérgica, porém sua mãe comprou os pasteizinhos sem recheio 
e a ofereceu. Disse que, algumas vezes, permite que a filha saia da 
dieta. J. comeu alguns pasteizinhos, quis um pedaço do pastel do L.I. 



109 

 

e do L.II., ambos com recheio de queijo. L.II. comeu o pastel e bebeu 
seu suco de uva, com auxílio da sua mãe. Na saída, ao passar por 
uma barrava de frutas, L. pegou um gomo de mexerica que estava à 
disposição para degustação e mordeu, perguntei se havia gostado, 
balançou a cabeça sinalizando “sim”. Seguiu com o gomo na mão, 
porém não comeu mais. 
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ATIVIDADE Festa “Julina” 

DATA / 
DURAÇÃO 

13.07.17 / 03 horas (14h às 17h) 

PARTICIPANTES Todos os Profissionais: Nutricionista, terapeuta ocupacional (TO), 
estagiárias (TO. e pedagogia), assistente social, psicóloga, 

fisioterapeuta, professor de música, de dança e psicopedagogo. 
Crianças: Todas as turmas (8 turmas, com aproximadamente 4 

crianças cada, entre 03 e 15 anos). 
Familiares e convidados da comunidade. 

OBJETIVOS Promover evento cultural com danças e alimentos típicos e interação 
entre as crianças, familiares, profissionais e comunidade. 

LOCAL Área externa da associação (quiosque, quadra e arredores). 

DESENVOLVIME
NTO 

No quiosque, foram colocadas mesas para os comes e bebes. O 
combinado era que cada família levasse um alimento/preparação típico 
de festa junina. Havia refrigerantes, sucos de caixinha, salgadinhos 
(coxinha e bolinho de queijo), torta salgada, cuscuz, amendoim, bolos 
e doces variados (canjica, arroz doce, chocolates, canudo de doce de 
leite e balas). Ao lado do quiosque havia um brinquedo pula-pula, um 
gira-gira e uma máquina de algodão-doce. Um som animava a festa. 
Todos estavam a caráter, crianças, famílias e equipe, fosse o vestuário 
completo ou um detalhe que referenciasse a cultura junina: uma peça 
em xadrez, um chapéu, bota ou uma maquiagem. Houve apresentação 
de dança das crianças e das mães. 

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

E. chegou com sua mãe e pediu algodão-doce. Segurou no palito e 
ficou “ensaiando” para tocar no algodão. A estagiária perguntou se ele 
iria comer, o mesmo sinalizou “sim” com a cabeça e continuou 
segurando no palito. A estagiária, então, pegou um pouco de algodão 
e colocou em sua boca, o mesmo comeu e pediu mais. E. não tocou 
no algodão em nenhum momento, a estagiária o auxiliou. A mãe (de 
D.) retirou um pacote de batata “Ruffles®” de sua bolsa (pensei, com 
tanta comida, teria necessidade de trazer?! D. viu o pacote, sorriu e 
bateu palma. Reencontrei D., que estava se deliciando com um 
“moranguete” (uma massa sabor morango coberta com chocolate). Ele 
lambia todo chocolate e ficava segurando a massa de morango. Tinha 
chocolate pelo rosto todo. Neste momento J. se aproximou e viu o 
pacote de batata “Ruffles®” ao lado de D. e pegou. D. ameaçou puxar, 
evitando que J. o levasse, mas sua mãe o distraiu com outro 
“moranguete”. J. é a menina alérgica, porém sua mãe consentiu o 
consumo (acho que não teria outra forma). 
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ATIVIDADE Oficina de Pão de Queijo 

DATA / 
DURAÇÃO 

19.07.17 / 60 minutos por turma 

PARTICIPANTES Profissionais: Nutricionista, terapeuta ocupacional (TO), estagiária de 
TO. e de pedagogia. 

Crianças: Turma 1 - 3 meninos, entre 4 e 7 anos. 
Turma 2 -  1 menino e 1 menina, 8 e 9 anos. 

Turma 3 – 3 meninos, entre 6 e 8 anos. 

OBJETIVOS Promover interação com alimento. 

LOCAL Um espaço ao final do corredor onde ficam as salas, com portão e 
acesso à área externa, iluminação natural (é coberta, porém o portão 
vazado confere iluminação) e que contém mesa redonda, cadeiras, 

armário, balcão de apoio e pia. 

DESENVOLVIME
NTO 

Foram utilizados: pó para preparo de pão de queijo, queijo ralado, 
ovos, água, uma tigela de plástico, colher e corantes. As crianças 
participaram de todo o processo, desde a mistura dos ingredientes até 
a colocação na máquina elétrica (a mesma utilizada no preparo dos 
minis cupcakes), juntamente com a nutricionista e a TO. As estagiárias 
mantiveram-se ao lado das crianças em todo momento. Esta atividade 
envolveu trabalho motor (preensão), força muscular, coordenação 
motora fina, noção de espaço, quantidade e interação com alimento 
(experiências sensoriais e aceitação/degustação). 

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

A TO abriu o pacote do pó, entregou ao N. e o orientou que 
despejasse na tigela, o mesmo executou sem dificuldades. N. disse 
baixinho “dentro, dentro” e, logo em seguida, E. disse “super Nicolas”. 
...Perguntei se ele gostava (ovo), ele balançou a cabeça sinalizando 
“sim”. O mesmo pegou os copos (com ovos), um de cada vez, e 
despejou bruscamente na tigela, como se estivesse bravo (e acho que 
ainda estava com o episódio do nariz que a estagiária chamou sua 
atenção). Pegamos pratos plásticos e colocamos um pouco de massa 
para cada criança. A TO perguntou se N. queria colorir sua massa e, 
colocou em sua frente alguns corantes. O mesmo pegou o corante 
azul, abriu e despejou algumas gotas em sua massa. A TO o orientou 
a manusear a massa com as mãos para o tingimento. O mesmo 
executou sem dificuldades. Perguntei se V. gostaria de colorir, o 
mesmo balançou a cabeça sinalizando “não”. Então, o orientei a fazer 
bolinhas com as mãos para moldar os pães de queijo. Coloquei um 
pouco da massa em sua mão, o mesmo deslizou as mãos, fazendo um 
“rolinho” e disse “não conchigo”. O pedagogo entrou para pegar café 
que estava em uma garrafa, em cima da pia. N. ficou olhando. O 
pedagogo ofereceu e N. tomou. V. falava “tá demorando muito”. V. 
comeu seu pão de queijo. Ofereci um que E. havia feito, azul. Ele 
mordeu um pedaço, fez careta e devolveu ao prato. N. comeu o seu 
azul. A TO assou mais e ele comeu mais um, azul. Perguntei se estava 
gostando, passou a mão na barriga e falou “barrigão” e se levantou. E. 
comeu metade do seu pão de queijo azul e depois se levantou. J. e a 
menina alérgica e a mãe enviou “pão de queijo” feito à base de 
mandioquinha, preparado pela avó. L.A. estava chorando, muito 
agitado e se jogava no chão... A TO pediu para a estagiária levar J. 
para uma sala para pudesse comer seus pães de queijo 
tranquilamente. Peguei um pouco da massa, mostrei para L.A. e falei 
que era pão de queijo, ofereci, ele se recusou a pegar, insisti 
(mostrando e falando), ele pegou, teve reação de “ânsia” e jogou no 
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chão. No balcão ao lado da mesa havia um pote de margarina, ele quis 
pegar, porém a estagiária retirou do seu alcance e comentou que, um 
tempo atrás, a mãe enviava biscoitos em um potinho de margarina. 
Coloquei um pouco de massa em um prato e mostrei ao D., o mesmo 
teve reação de “ânsia” e empurrou o prato.  Fiz uma bolinha com a 
massa e ofereci, ele olhou por alguns segundos, pegou (não teve 
“ânsia”) e começou a rolar a massa na mesa. Coloquei mais massa em 
sua frente. Ele juntou à sua massa e continuou a enrolar na mesa. A 
estagiária mexia em sua massa, D. resmungava, amassava e 
começava a enrolar novamente. Perguntei para L. se gostava de pão 
de queijo, ele respondeu “não ama”. Falei que íamos fazer pão de 
queijo, ele repetiu “não ama”. ... Quis fazer com corante amarelo 
também e depois lavar as mãos. Disse que seu avô não ia gostar se 
visse suas mãos sujas. Assamos os pães de queijo e L. não quis 
comer. Gostou da brincadeira e quis colorir mais massas. Começou a 
fazer rolinhos pequenos e formar o “trilho do trem” na mesa. D. pegou 
um pedaço da massa do L. que chorou. A estagiária devolveu. A TO 
colocou um pão de queijo assado na frente de D. Ele empurrou, ela 
empurrou de volta e ele repetiu o movimento. Continuava a rolar a 
massa na mesa. Peguei um pão de queijo e comi em sua frente, ele 
olhou. Ofereci, ele empurrou minha mão. D. cheirou a massa em 
alguns momentos, batia levemente em sua cabeça e balançava o 
corpo para frente e para trás. 
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ATIVIDADE Piquenique 

DATA / 
DURAÇÃO 

20.07.17 / 1h30 minutos por turma 

PARTICIPANTES Todos os Profissionais: Nutricionista, terapeuta ocupacional (TO), 
estagiárias (TO. e pedagogia), psicóloga, fisioterapeuta, professora de 

dança e psicopedagogo. 
Crianças: Turma 1 – 5 meninos e 1 menina, entre 3 e 11 anos.  

Turma 2 -  4 meninos, entre 3 e 15 anos. 

OBJETIVOS Promover interação entre as crianças, profissionais e alimentos. 

LOCAL Quadra da associação: local pequeno, ao ar livre, cimentado e cercado 
com grade vazada de ferro.  

DESENVOLVIME
NTO 

Foi organizado junto aos pais que enviassem alimentos para a 
realização do piquenique. No centro da quadra, foram colocados 
tatames coloridos de EVA, formando um círculo, para que os 
participantes se acomodassem, e uma toalha no centro para os 
alimentos. Dentre os alimentos, havia: sucos industrializados, 
refrigerantes, bolo de chocolate, salgadinhos de festa (coxinha, bolinho 
de queijo, quibe e esfiha), salgadinhos industrializados, bolachas 
doces, sequilhos, torradas, patê de alho e de ervas, pipoca doce e 
doce de leite (sachê individual). Sentados, os participantes 
conversavam e consumiam os alimentos. Os familiares da segunda 
turma também participaram da atividade.  

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

J. estava deitado (barriga para baixo) e comendo salgadinhos que 
estavam em um prato a sua frente. D. estava com a boca e as 
bochechas lambuzadas (comendo bolo de chocolate). H. chupava seu 
doce de leite, comia salgadinho, tomava refrigerante, ria e interagia 
com o irmão (que também participava da atividade). A.L. olhava para 
baixo e comia salgadinho (industrializado). A.L. pegou um sachê de 
doce de leite, mordeu a ponta e começou a chupar. A estagiária a 
elogiou por ter realizado sozinha. A. ficou sentado e quieto por um 
tempo, tomou um copo de Cola-cola® e, em seguida, se levantou e 
começou a caminhar, descalço, sobre os tatames, seguindo a 
formação do círculo. A.L. comeu sequilhos e tirou as meias (para que a 
estagiária fizesse massagem) ... Mostrou a garrafa de Coca-cola®, o 
fisioterapeuta colocou em um copo e a ofereceu, a mesma tomou. E. é 
falante e agitado, pulava no colo da sua irmã (aprox. 20 anos de idade) 
e comia esfiha de carne. T. levou sucos de caixinha de laranja (200ml), 
tomou 2 e comeu alguns salgados. Sua mãe foi quem os levou e 
comentou que T. comeu vários enquanto preparava. ... Sua mãe o 
chamou (G.) e disse que tinha bolinho de queijo que ele gosta. O 
mesmo, devagar, entrou na quadra e ficou no canto, em pé, de costas 
para o pessoal. Quando sua mãe se aproximou dos alimentos, viu que 
só havia 1 bolinho de queijo (percebi ficou muito brava!) e comentou 
“nossa, é o único que o G. gosta”. A estagiária pegou o bolinho de 
queijo e levou à G. que disse que não queria, após insistência, pegou, 
cheirou, mordeu e cuspiu, falando que era ruim. A estagiária pediu que 
comesse a outra parte, dizendo que era o bolinho de queijo que ele 
gostava, o mesmo repetiu o que fez com a primeira mordida. G. 
sentou-se, pegou o pacote, tirava as bolachas, as abria, amassava e 
comia alguns pedaços, as cheirava em alguns momentos. 
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ATIVIDADE Oficina de Sobremesa – Flan 

DATA / 
DURAÇÃO 

31.07.17 / 60 minutos por turma 

PARTICIPANTES Profissionais: Nutricionista, terapeuta ocupacional (TO) e estagiárias 
(TO. e pedagogia) 

Crianças: Turma 1 – 4 meninos e 1 menina, entre 3 e 11 anos.  
Turma 2 -  3 meninos, entre 9 e 15 anos. 

Turma 3 – 2 meninos e 1 menina, entre 3 e 9 anos. 

OBJETIVOS Promover interação com alimento de consistência gelatinosa/cremosa. 

LOCAL Um espaço ao final do corredor onde ficam as salas, com portão e 
acesso à área externa, iluminação natural (é coberta, porém o portão 
vazado confere iluminação) e que contém mesa redonda, cadeiras, 

armário, balcão de apoio e pia. 

DESENVOLVIME
NTO 

Na mesa, havia flans (pó) nos sabores baunilha e chocolate, leite (para 
adicionar), uma tigela, um copo medidor e um mexedor (fuê). O leite, 
após medição, foi despejado na tigela, pela TO. Despejei lentamente o 
flan em pó. As crianças puderam mexer a mistura, com o fuê, para que 
ficasse homogênea. Após, a tigela foi levada ao microondas para o 
cozimento e, posteriormente, o flan foi porcionado em canecas 
plásticas e levado ao freezer para um breve resfriamento antes de ser 
ofertado às crianças. Esta atividade envolveu trabalho motor 
(preensão), força muscular, coordenação motora, noção de espaço, 
tempo, quantidade e interação com alimento (experiências sensoriais e 
aceitação/degustação).  

TRECHOS DO 
DIÁRIO 

...Abri o pacote do pó de flan de baunilha, fui despejando aos poucos 
enquanto A.L. mexia com o fuê. Em certo momento, A.L. levou o fuê 
em direção ao nariz e, em seguida, retornou à tigela. J. olhava e sorria. 
A estagiária perguntou se D. gostava de pudim, ele repetiu “pudim”. 
Quando viu A.L. mexer a preparação, disse “bolo” e, em seguida, 
começou a chorar com certa intensidade. A TO disse “vamos levar ao 
microondas”, A.L. repetiu “microondas” e seguiu a TO que a orientou 
sobre quais os botões deveriam apertar. A.L. executou sem 
dificuldades. ... A.L. também ajudou a leva-los ao freezer. Percebi que 
cheirou um dos copos que continha o flan. A estagiária se aproximou 
da A.L. e direcionou uma colher com o flan de baunilha em sua boca, 
A.L. teve reação de ânsia. Pedi que ela experimentasse o flan que ela 
mesmo havia preparado, ela disse “gelado”, neste momento me 
lembrei que ela não aceita alimentos gelados... Transferi o flan para 
outro copo plástico, que não estava gelado, e ofereci à A.L., que pegou 
o copo e experimentou o flan. Perguntei se estava gostoso, a mesma 
sinalizou sim com a cabeça. D., um pouco mais calmo, se dirigiu ao 
local onde ficam o microondas e o freezer, avistou um pacote de pão 
de leite (em cima do microondas) e começou a rasgar o plástico. O 
auxiliei e ele pegou um pão e começou a comer. A estagiária 
perguntou se queria passar margarina, o mesmo não respondeu e 
continuou a comer o pão. Retornou ao local, pegou outro pão e comeu. 
Ofereci flan ao J. que disse “não quero”. Insisti e o mesmo virou o 
rosto. L.C. parecia estar em outro mundo, caminhava descalço, sorria 
e agarrava na grade em alguns momentos. A estagiária ofereceu flan 
ao L.C. que aceitou duas colheres. G., depois da insistência da TO, 
aceitou experimentar o de chocolate, porém bem pouco. A TO dizia 
que era igual ao chocolate da “Cacau show”, um dos preferidos de G. 
Assim que experimentou, pediu biscoito, a TO o entregou um pacote 
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de biscoito de maisena, referindo-se como um “reforçador”, por G. ter 
aceitado o flan. Um copo com flan foi entregue ao T. que começou a 
comer sozinho com a colher... L. recusou o flan, virou o rosto quando a 
estagiária ofereceu. Perguntou se ele queria um pão, porém L. não 
respondeu. A estagiária, então, lhe deu um pão de leite. L. começou a 
tirar as cascas do pão e comer somente o miolo. A estagiária passou 
margarina nas cascas e L. comeu. T. também quis pão, a outra 
estagiária sentou-se ao seu lado e o auxiliou a passar margarina. T. 
executou sem dificuldades e comeu todo o pão. A TO ofereceu suco 
de manga, T. aceitou. T. sentou-se e a TO ofereceu o flan, T. 
resmungou e empurrou a mão da TO que segurava uma colher com o 
flan. A TO insistiu e T. resmungou novamente. T. também ganhou um 
brinquedo e, inesperadamente, pegou a colher, que estava no copo do 
flan, levou à boca e disse “delicioso”.  Repetiu algumas vezes. 
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ANEXO A – Autorização da AMAS 
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 



118 

 

 



119 

 

 



120 

 

 


