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Alimentar-se envolve seleção, escolhas, ocasiões e rituais, relaciona-se com a 
sociabilidade, com ideias e significados, com as interpretações de experiências 
e situações. Estudos apontam que as mulheres têm um papel imprescindível 
quando se trata da alimentação, isto se justifica pelo hábito sócio-histórico-
cultural de responsabilizá-las pelo processo de alimentação, desde a seleção, 
preparo e consumo dos alimentos, bem como de manter a família nutrida e 
saudável. Identificar o papel de um grupo de mulheres no processo de 
alimentação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada com mulheres 
participantes de um grupo de atividade física, em uma Unidade Básica de 
Saúde, de Teresina-PI. Participaram da pesquisa 15 mulheres, entre 26 e 60 
anos, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 
abordagem individual, gravadas em áudio e identificadas por nomes de flores, 
preservando a identidade das entrevistadas. As transcrições das entrevistas 
foram realizadas pelo método de análise de conteúdo. As entrevistas seguiram 
os princípios éticos da resolução No510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.  
O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Estadual do Piauí 
Foi possível identificar que, no contexto familiar, as participantes, em grande 
parte, são responsáveis pela alimentação, tanto pelo preparo quanto pelo 
planejamento das compras. Quanto ao preparo das refeições, a maioria das 
mulheres afirmou realizá-lo sozinha, atribuindo tanto sentimentos positivos 
quanto negativos a esse momento. Percebeu-se que é muito expressiva a 
cultura de que a cozinha é um espaço de maior responsabilidade da mulher, da 
“dona da casa”; cabendo a ela além do preparo a função de transmitir os 
conhecimentos sobre o ato de cozinhar as filhas. Quando questionadas sobre o 
papel do homem nesse processo, foram relatados que a ajuda deles muitas 
vezes é pequena e quase sempre inexistente. Foi possível identificar que as 
mulheres participantes possuem uma sobrecarga de tarefas, no âmbito 
doméstico, quanto à alimentação. O preparo das refeições quase sempre é 
atribuído à figura feminina. Existe a ideia de que o homem é o provedor da 
casa e a mulher responsável pelo cuidado dos filhos e do lar. Assim, pretende-
se com esse estudo fomentar o debate quanto o papel da mulher na sociedade, 
bem como guardiã da alimentação da família. 
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