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1. Introdução, Justificativa e Referencial Teórico
Mediante o diagnóstico e as prescrições médicas, dentre elas a restrição
alimentar, a criança em acompanhamento ambulatorial entra em contato com uma rede de
significados forjada pelo discurso médico que lhe apresenta novas significações sobre a
dieta, estilo de vida e, sobre si mesma. Estas novas significações poderão ser incorporadas
ao repertório da criança em um processo de negociação a nível intrapsicológico, de acordo
com as dimensões reprodutivas e criativas suscitadas pela criança em seu processo de
apropriação destes conhecimentos sociais. Deste modo, este estudo visa analisar a
significação da dieta sob dois aspectos: de um lado, compreender as redes de significados
compartilhadas por crianças em situação de restrição alimentar e de outro, delinear o
sentido atribuído por essas crianças a partir de suas vivências em casa, na escola e nas
festas. O trabalho foi realizado através de um estudo de caso oriundo de entrevistas
realizadas com crianças em atendimento ambulatorial. Carrijo (2013) em sua pesquisa,
analisou os significados atribuídos ao hospital por crianças de uma enfermaria pediátrica,
os significados atribuídos pelas crianças em questão, abriram precedentes para este estudo,
uma vez que a dieta restritiva foi citada na coleta de dados, de modo a provocar reflexões
quanto as dimensões reprodutiva e criativa da criança. Dentre os casos estudados destaca-se
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o de Desli (pseudônimo), uma adolescente de 13 anos, portadora de síndrome nefrótica
corticorresistente1, submetida à dieta restritiva de sal.
Desli, em sua fala, mostra o seu conhecimento acerca da doença,
possibilitado pela sua vivência acerca dos sintomas de acentuação da
síndrome nefrótica, como o inchaço. Nesse excerto ela demonstra ter
consciência de que o sal pode fazê-la piorar, mas ela permite-se ao uso de
“um pinguinho” de sal, nem que seja para conseguir engolir a comida de
forma mais prazerosa (CARRIJO, 2013, p. 59)

Observou-se nessa narrativa tanto a imagem da criança que reproduz a lógica
do tratamento médico, quanto a imagem da criança que, ao resistir a tal lógica cria uma
realidade própria a partir de uma contra norma.
Com base nos pressupostos acima, a significação da dieta restritiva para
crianças em tratamento de saúde, assume um caráter pessoal, e a prática da dieta dependerá
de diversos fatores, tais como a fase de desenvolvimento cognitivo da criança, registros de
experiências passadas, nível de conhecimento, além da qualidade de comunicação e
relações estabelecidas em seu contexto social. A criança considerada como um ser
essencialmente social em sua constituição, busca compreender-se em seu processo de
interação com o meio em que se encontra inserida, a fim de integrar-se em seu mundo. O
processo de adoecimento e as limitações impostas pelo tratamento tomados como situação
social da criança atuam como um filtro subjetivo de modo que a resposta da criança varia
de acordo com sua capacidade de compreensão e tomada de consciência
Vigotski 2(2009) descreve o desenvolvimento infantil desde as primeiras
percepções do mundo considerando que em cada etapa a relação entre a criança e o meio
em que ela vive se modifica. Este autor relaciona a espontaneidade da criança como
característica da primeira fase da infância, quando ocorre uma ação direta entre o que é
vivenciado pela criança e o meio, no entanto, à medida em que a criança se desenvolve,
percebe-se a presença de um fator intelectual que atua na mediação de suas vivências em
um processo inverso ao da ação espontânea. Portanto, uma mesma situação é vivenciada

1

Ocorre quando a Síndrome Nefrótica pode ser resistente ao tratamento com esteroides (MARCONDES,
1991). Com isso, muda-se o esquema terapêutico.
2

A grafia Vigotski com – i – será usada conforme tradução do russo para o português, proposta por Prestes
(2010), em sua tese sobre as traduções das obras de Vigotski no Brasil. Mas, nas referências, serão
preservadas as grafias utilizadas em cada edição, o que impede a padronização desse nome em todo
documento
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por diferentes sujeitos de acordo com suas experiências de vida. Deste modo a significação
da dieta para crianças em tratamento de saúde está intimamente relacionada com suas
vivências que podem influenciar no processo terapêutico. A vivência deve ser entendida
como a relação interior da criança como ser humano, com um ou outro momento da
realidade, “Toda a vivência é vivência de algo” (VIGOTSKI, 2009, p.5).
Com base nas proposições de Vigotiski (2009) quanto ao desenvolvimento
humano a partir de uma interação com o meio, considera-se o meio para além do ambiente
de regras onde ocorre determinado processo, ou seja, o meio consiste em uma espécie de
fonte de desenvolvimento que apresenta um modelo ideal ou final que interage com o
repertório primário da criança, de modo que, uma determinada ação se constitua no
decorrer do processo como aquisição interna da criança.
No caso específico deste estudo, a dieta hipossódica decorrente de doenças
crônicas impõe modificações na vida cotidiana da criança diagnosticada e de seus
familiares, exigindo adaptações e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Esses
recursos específicos, emergem por diversos caminhos no processo de busca de
informações, e o meio é quem fornece formas ideais como referência, sugerindo um
processo no qual “a criança se apropria, transforma em suas aquisições interiores aquilo
que, a princípio, era sua forma de interação externa com o meio” (VIGOTISKI, 2009, p.
698).
Com a proposta de dar voz à criança no contexto ambulatorial, foi possível
perceber através da narrativa de crianças em tratamento de saúde, vivências de sentimentos
e situações complexas presentes no cotidiano dessas crianças a partir de um diagnóstico de
doenças crônicas. Além disso, provocou reflexões a respeito das dimensões reprodutivas e
criativas dessas crianças, visto que, no ambiente ambulatorial pode se observar tanto a
imagem da criança que reproduz a lógica do tratamento médico, quanto a imagem da
criança que, ao resistir a tal lógica cria uma realidade própria.
Deste modo, com base nos estudos de Vigotiski (2009) acerca do
desenvolvimento infantil e vivência, percebe-se que a dimensão dos efeitos da doença na
vida de crianças em tratamento de saúde, é vivenciada de forma singular, na qual a criança
pode ser considerada como uma interprete ativa e criativa de sua realidade. O processo
criativo da criança ampara-se em situações de sua vivência, bem como na imitação de
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experiências alheias, de um modo que lhe permita construir uma história que se encaixe em
sua situação atual.
O que a criança vê e ouve, dessa forma, são os primeiros pontos de apoio
para sua futura criação. Ela acumula material com base no qual,
posteriormente, será construída sua fantasia. Segue-se, então, um processo
complexo de reelaboração desse material. A dissociação e a associação
das impressões percebidas são partes importantíssimas desse processo.
Qualquer impressão representa em si um todo complexo, composto de
múltiplas partes separadas. A dissociação consiste em fragmentar esse
todo complexo em partes. Algumas delas destacam-se das demais; umas
conservam-se, outras são esquecidas. Dessa forma a dissociação é uma
condição necessária para a atividade posterior da fantasia (VIGOTISKI,
2009, p. 36)

O processo de associação e dissociação são citados por Vigotiski (2009) como
recursos necessários à reorganização de materiais acumulados pela criança movida pela
atividade criadora, e ressalta outros fatores de influência no processo de imaginação e
criação na infância, tais como: a relação com os afetos, a não adaptação a realidade que o
circula, bem como o caráter inato da atividade e o contexto sócio cultural que influenciam o
caráter constitutivo da imaginação criadora da criança.
A partir das considerações de Vigotski (2009) de que o mundo habitado pelo
ser humano, se apresenta principalmente por meio de narrativas, há de se considerar
também o contato com a realidade mediado por significados compartilhadas culturalmente.
Deste modo é possível perceber através das narrativas de crianças em acompanhamento
ambulatorial, a significação da dieta restritiva como uma prática que lhes foi apresentada
anteriormente, a qual, a criança atribui sentido a partir de suas vivências, ou seja, a dieta é
vivenciada como uma experiência pessoal, “uma ocorrência qualquer no meio ou uma
situação qualquer influenciará a criança de formas diferentes, dependendo de como a
criança compreende seu sentido e significado” (VIGOTISKI, 2009, p. 688).
Neste contexto, compreender a significação da dieta restritiva a partir de
significados compartilhados por crianças em tratamento ambulatorial, considerando o
sentido atribuído à dieta como uma experiência singular do sujeito, anuncia duas dimensões
de pertencimento do processo de significação: a primeira intersubjetiva e a segunda,
intrasubjetiva. Molon (1999) destaca que na perspectiva de vigotiski a subjetividade se
traduz em uma permanente constituição do sujeito através do reconhecimento do outro e do
eu “A subjetividade é a fronteira entre o público e o privado. Neste campo comum se cria
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um centro de condensação privado do sujeito, que não é o privado prévio pois é constituído
no mundo público, nem público prévio pois é constituído na intersubjetividade” (MOLON,
1999, p. 146)

Função organizadora das narrativas

Brunner (2002), inspirado pelos estudos de Vigotiski, reconhece na linguagem
expressa de várias formas, da narrativa e conto, à álgebra e ao cálculo proposicional,
recursos através dos quais a história da humanidade é contada. Destaca também nas obras
de Vigotiski uma provocação necessária para entender o homem como produto da cultura,
bem como produto da natureza. Neste sentido, ao se considerar a linguagem como
instrumento de mediação entre criança e cultura, considera-se a existência de um sistema
simbólico compartilhado, de modo que, a medida em que a criança desenvolve a
linguagem, desenvolve também sua forma de pensar e significar o mundo. Deste modo,
recorre-se às narrativas em sua função organizadora de interpretar o mundo, a fim de,
compreender o que pensam crianças em atendimento ambulatorial acerca da dieta
hipossódica associada às doenças crônicas.
Bruner (1997) apresenta a narrativa como vida que se revela em múltiplas
linguagens nessa função contínua de interpretar o mundo. Para este autor, a verdade velada
em uma narrativa parte de significados compartilhados para uma zona mais profunda de
caráter pessoal, ou seja a zona do sentido, que diz respeito ao sujeito. Deste modo, a
narrativa é mantida independentemente de estar apoiada no mundo real, ou no movimento
de imaginação e criação da criança, uma vez que, o foco da narrativa se fundamenta em
explicar pontos de tensão a partir de uma interpretação singular, pois os comportamentos
compartilhados não pedem explicação. O autor admite nesse processo, uma aptidão inata
que habilita a criança à socialização de práticas narrativas como recurso que atenda sua
necessidade de organização.
Nosso senso do normativo é nutrido pela narrativa, mas o mesmo ocorre
com o nosso sentido de violação e exceção. As histórias tornam a
“realidade” uma realidade atenuada. As crianças, penso eu, são
naturalmente predispostas pelas circunstâncias a começar suas carreiras
narrativas neste espírito. E nós as equipamos com modelos e kits de
ferramentas processuais para aperfeiçoar essas habilidades. Sem essas
habilidades nós jamais poderíamos suportar os conflitos e contradições
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que a vida social gera. Nós nos tornaríamos inadequados para a vida e
cultura (BRUNER, 1997, p. 85).

Deste modo, Bruner (1997) sinaliza que é o ser humano quem orienta o
pensamento narrativo, tanto quanto o raciocínio lógico científico em uma relação mediada
pela cultura. De acordo com este autor, a medida em que a criança atinge um nível de
desenvolvimento outros níveis são ativados a partir dele. A predisposição ao domínio da
linguagem capacita a criança para narrativas que liberam novas interações em um processo
continuo, guiados pela imaginação e criação da criança. Os níveis de exigência na relação
da criança com o meio, aumentam de intensidade a medida em que a criança se desenvolve
e neste contexto o ato de narrar uma ação que inicialmente aparenta suprir uma carência de
ordem expositiva, assume um caráter subjetivo através da função narrativa de interpretar o
mundo.
Deste modo o presente estudo visa apresentar um estudo de caso através da
análise de narrativas de uma criança submetida a dieta hipossódica decorrente de doença
crônica e, em atendimento ambulatorial. Propõe-se, compreender a significação da dieta
para essa criança a partir de significados compartilhados socialmente entendidos no
comportamento singular de sua atuação no processo de construção da sua realidade.
Esse trabalho é resultado de um estudo exploratório desenvolvido no âmbito de
uma pesquisa de mestrado em andamento, presentado ao Programa de Pós-Graduação em
educação - PPGE, que tem como objetivo principal identificar e compreender, através da
observação e escuta da criança em tratamento de saúde, a significação da dieta sob dois
aspectos: as redes de significados compartilhadas por crianças em situação de restrição
alimentar e, delinear o sentido atribuído por essas crianças a partir de suas vivências em
casa, na escola e nas festas.

1. Metodologia
O recorte aqui apresentado aborda um estudo de caso com base em uma das
entrevistas oriundas da pesquisa de mestrado citada acima, intitulada: “A significação da
dieta para crianças em restrição alimentar: um estudo sobre adesão representacional”. Os
dados da pesquisa foram gerados em quatro meses de trabalho no ambulatório de um
hospital universitário de Cuiabá, por meio de observação e escuta de crianças e entrevista
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semiestruturada. De início o recurso metodológico de observação possibilitou a inserção da
pesquisadora em campo de pesquisa com o propósito de compreender a dinâmica do
hospital, caracterizar a clientela, a fim de identificar acessos possíveis e estabelecer
vínculos com a equipe hospitalar que pudessem favorecer o acesso ao sujeito da pesquisa.
O período de observação possibilitou também a elaboração de um questionário de
entrevista, podendo levantar quais perguntas seriam mais significativas ao estudo que
explorasse possibilidades de acesso à criança em tratamento de doenças crônicas no
contexto de um ambulatório hospitalar. Deste modo, para orientar a entrevista foi utilizado
um roteiro semiestruturado que favoreceu a exploração de variáveis biopsicossociais, a
qualidade da informação a respeito da patologia e da função da dieta alimentar; possibilitou
também delinear possíveis significações a respeito da patologia, tratamento e restrições em
geral incluindo: 1. A qualidade das informações sobre a doença, tratamento e riscos à
saúde; 2. As significações subjacentes a tais informações no contexto escolar, em casa e nas
festas; 3. A representação de si frente as restrições impostas pela patologia e seu
tratamento. Além dos dados de identificação, pensou-se em estratégias de abordagem nas
quais as crianças pudessem participar de forma ativa na relação com a pesquisadora,
contemplando a narrativa como via de acesso aos sujeitos da pesquisa. Com base nessas
considerações, as perguntas foram formuladas simulando um “faz-de-conta” no qual a
criança participa inclusive da escolha do nome com o qual gostaria de ser identificado na
versão oficial do trabalho, a fim de preservar sua identidade. As entrevistas foram gravadas
e posteriormente transcritas; o tempo da entrevistadora com a criança variou de acordo com
a disponibilidade das crianças e o tempo médio das entrevistas foram de 30 minutos. A
análise dos dados foi pautada em uma perspectiva compreensiva, visando o cruzamento
entre categorias empíricas e o referencial teórico.

2. Ambulatório Hospitalar de um Hospital Universitário de Cuiabá

O ambulatório hospitalar onde se desenvolveu esta pesquisa, foi percebido como um
lugar de comportamentos distintos, histórias inéditas e atitudes especificas que contribuem
para a construção de uma realidade comum. Envolve como atores de um mesmo enredo:
equipe de saúde, cliente hospitalar e acompanhantes. Um lugar de atividades padronizadas,
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no qual o acolhimento ao usuário é apresentado no discurso e no manual do servidor
público, como norma de referência no trato ao cliente hospitalar, porém essa prática nem
sempre se aplica de forma visível na rotina ambulatorial. Deste modo, transitar como
pesquisadora em um espaço de ambulatório hospitalar exige habilidades e técnicas de
abordagem flexíveis que se adapte a situações inesperadas que acontecem com uma certa
frequência no ambiente hospitalar. O ambulatório hospitalar em questão, remete a ideia de
“sociedade adultocêntrica”, termo empregado por Leite (2008) para definir uma sociedade
construída e pensada por e para o adulto. A autora destaca situações de constrangimentos e
desvantagens as quais a criança está exposta no cotidiano de suas relações e apresenta
aspectos de enfrentamento dessas questões a partir da concepção de sujeito que a seu ver
move pesquisas com crianças:
Aquela vista como capaz, competente, ativa, cidadã de pouca idade. [...]Se
as relações de poder são inegáveis (e reconhecidamente inevitáveis), as
ações com crianças devem ser logo de início, pelo menos centradas, na
opção, no desejo, no querer participar por parte delas. Pesquisar crianças
sem que elas assim o desejem é manter uma estrutura de poder e
distanciamento que não as emancipa do papel de objetos de estudo; que as
mantém sob a égide de adulto-que-manda versus a criança-que-obedece
(LEITE, 2008, p.123).

O caso apresentado a seguir demonstra uma situação de constrangimento que de
acordo com a autora acima citada permeiam as relações sociais adulto/criança de forma
naturalizada e cabe ao pesquisador observar e capturá-las de início como forma de
enfrentamento dos vetores de poder nela atravessados, a fim de ouvir verdadeiramente a
criança como sujeito da pesquisa.

3. Apresentação dos dados

Para este recorte foi considerado a entrevista realizada com Benjamim (pseudônimo), 12
anos, com diagnóstico de cálculo renal desde o útero materno, submetido à dieta
hipossódica, em acompanhamento ambulatorial desde o nascimento, tendo a mãe e o avô
como acompanhante no momento da abordagem.
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4.1 - Benjamin
Benjamin, no momento da abordagem usava o cabelo no ombro e fio reto
cobrindo o rosto, de um modo que impossibilitava à pesquisadora olhá-lo nos olhos. No
momento em que a pesquisadora se apresentou à mãe de Benjamin, ele balançou a cabeça
negativamente enquanto implorava com o olhar fixo na mãe para que ela não consentisse na
entrevista. A mãe autorizou e o incentivou a participar, com o consentimento da mãe, a
pesquisadora tranquilizou Benjamin assegurando que participar ou não da entrevista seria
uma escolha dele e que poderia interromper a entrevista a qualquer momento de acordo
com o desejo dele de participar ou não. A pesquisadora esclarece Benjamim quanto a
participação dele e pede que assine o termo de assentimento. Após a leitura do termo,
Benjamim demonstra resistência para assinar o termo e fala em tom de confidencia que sua
letra é muito feia; a pesquisadora percebe na fala de Benjamin uma via de acesso uma vez
que Benjamin esteve calado até aquele momento. A pesquisadora responde informalmente
que existem algumas teorias para explicar tipos de letras e, alguns casos podem estar
relacionados com a velocidade do pensamento na evocação de ideias que não são
acompanhadas pela coordenação motora na escrita. Benjamim demonstrou interesse pelo
tema e começou a falar da relação dele com a escrita, falou de uma relação de prazer no ato
de pensar e, em contrapartida uma preguiça quando precisa escrever, admitiu que prefere
digitar. Com essa deixa a pesquisadora oferece o gravador para que Benjamim cadastre
suas informações de identificação, gesto aceito espontaneamente por Benjamim,
possibilitando avançar etapas e estabelecer normas em parceria. Combinou-se então que a
entrevista se iniciaria quando Benjamin acionasse a tecla de início da gravação.
A inserção do pesquisador no campo de pesquisa foi pensada de modo a causar
o menor desconforto possível ao sujeito da pesquisa. Deste modo, ao se colocar em campo
munido de um referencial teórico e prático que possibilitasse estabelecer o vínculo com a
criança como um “adulto atípico”3 possibilitou à pesquisadora improvisos com base no
repertório da criança, de um modo que favorecesse o estabelecimento do vínculo diante de
situações de tensão imprevistas. Deste modo a entrevista é apresentada à criança como uma
3

Termo empregado por Corsaro (2005), que sugere ao pesquisador se colocar intencionalmente em campo,
desprovido de atitudes adultas no contato com a criança, esvaziado de regras de reprodução e disposto a
estabelecer relações horizontais com a criança como se fosse um deles; um adulto diferente ou atípico, uma
espécie de criança grande
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proposta lúdica, simulando um telefonema no qual a pesquisadora assume um personagem
no caso o melhor amigo(a) da criança. Nesta brincadeira é a criança quem apresenta uma
suposta amiga que será interpretada pela pesquisadora que simula uma situação de
adoecimento e, ao receber o diagnóstico médico não entende as prescrições médicas e liga
para o amigo pedindo informações.
Pesquisadora: Olá, obrigada por aceitar conversar comigo. Eu
pensei em brincar com você de faz de conta e nesta brincadeira
podemos conversar sobre o que quisermos. A brincadeira é a
seguinte: Imagine que você tem um amigo ou uma amiga, quem
você preferir, que está em outro hospital e vocês podem se falar
pelo celular ou pela internet. Esse(a) seu/sua amigo(a) acabou de
saber que tem o mesmo problema de saúde que você, no caso ele(a)
tem pedra no rim, diagnosticado na barriga da mãe. Então ele
(a) está muito interessada em saber detalhes sobre esse assunto.
Pode ser?
_Tudo bem...
Pesquisadora: Eu vou gravar para não me esquecer de tudo que
você disser. Tudo bem?
_Ok...
Pesquisadora: Então vamos começar? Primeiro escolha um nome
que você deseja usar nessa brincadeira. Pode ser apelido, o que você
preferir.
_Deixa eu pensar... pode ser Benjamin?
Pesquisadora: Ok!
_Oi Benjamin
_Por onde você anda?
Benjamin: Estou no hospital...
4.2 “Eu não sentia ainda...”

De acordo com os estudos de Vigotiski, o desenvolvimento infantil é produto
da relação da criança com o meio em que vive, sendo de fundamental importância as
intervenções do adulto nessa mediação, ao apresentar os referenciais construídos
culturalmente que interagem com o repertório primário da criança. Deste modo, crianças
em desenvolvimento ouvem frequentemente relatos a respeito de suas próprias interações.
No caso específico narrado por Benjamin percebe-se que a percepção do processo saúde/
doença em sua vida desde os primeiros momentos na fase inicial da doença, lhe foi
apresentada pela mãe.
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Pesquisadora: Como você descobriu que estava doente?
Benjamin: na verdade, eu não sabia, por causa que eu descobri... a
minha mãe... foi descoberto quando eu ainda estava dentro da
barriga dela. Eu não sabia ainda.
Pesquisadora: O que você sentiu quando soube que estava doente?
Benjamin: Eu percebia que minha mãe às vezes falava sempre pra
mim não comer tal coisa, ou às vezes falava pra eu comer coisas
mais saudáveis e tal... eu fui percebendo também pela frequência de
vezes que vínhamos para o hospital... porque de mês a mês a gente
vinha pra cá, porque a gente morava em Rondônia, até que a gente
veio morar aqui.
Deste modo, ter sido diagnosticado ainda na “barriga da mãe” de acordo com
Benjamin pode ter sido favorável pelo fato dele não ter conhecido outra realidade: “eu não
sentia ainda”. O fato de não ter lembrança de sua vivência na fase inicial de adoecimento,
de acordo com os estudos sobre desenvolvimento infantil e vivência de Vigotiski, explica a
ação espontânea característica da primeira fase da infância quando ocorre uma ação direta
entre o que é vivenciado pela criança e o meio em que vive. No entanto, sem identificar
registros de um momento específico quanto a sua percepção dos efeitos da doença em sua
vida, Benjamin em seus relatos apresenta um momento em que começa a perceber sua
vivência até então naturalizada entre rotina de exames, viagens e hospitais, denunciando a
presença de um fator intelectual atuando na mediação de suas vivências, em um processo
inverso ao da ação espontânea. Outro aspecto a ser destacado nesse excerto refere-se a dieta
restritiva, “Eu percebia que minha mãe às vezes falava sempre pra mim não comer tal
coisa, ou às vezes falava pra eu comer coisas mais saudáveis e tal...” percebe-se nesta
fala de Benjamin que a dieta restritiva faz parte de sua rotina desde as primeiras refeições,
era sua mãe quem escolhia seu cardápio apresentando como “saudáveis” alimentos que
fizessem parte de sua dieta, “ensinando” Benjamin a apreciar alimentos que pudesse comer.
3.3 “É mais ou menos muita coisa...”

A compreensão dos sentidos que emergem das palavras, gestos, expressões
corporais e até mesmo na entonação na voz, faz parte do exercício envolvido no processo
de dar voz a criança, atento às possibilidades de captar essa voz. Deste modo, percebe-se na
narrativa de Benjamin uma atividade mental subjetiva que emerge no enunciado em
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destaque, quando no roteiro da entrevista ele é convidado a falar de si. Não se tratava de
uma narrativa ancorada em um discurso pré-construido, Benjamim demonstrou um
processo de significação de sua vida cotidiana, cada resposta trazia essa característica em
primeira instância de elaboração, seguida de uma reelaboração. Neste sentido pode se
pensar no potencial narrativo como recurso que possibilita a organização de elementos
conscientes que contribuem com a constituição identitaria da criança. Em alguns momentos
da narrativa Benjamim demonstrou interesse em falar, como se estivesse fazendo
descobertas sobre si mesmo. “É MAIS OU MENOS MUITA COISA...”. Essa resposta
remete ao primeiro contato com Benjamin quando ele se apresenta de forma tímida como
alguém que tem “muitas ideias” e uma certa “preguiça” de expressa-las. Neste excerto
percebe-se que quando Benjamim se propõe a pensar a dieta nos vários contextos da
entrevista, recorre ao termo “é difícil” como um recurso de defesa que expressa uma
situação de conflito entre muita coisa para falar “muitas ideias” e uma sensação que ele
nomeia como “preguiça” para traduzir um estado de impotência que não o habilita a ir
além.
Pesquisadora: Aqui no hospital a minha comida vem separada, é
diferente da comida de outras crianças que estão no mesmo quarto
que eu. A sua comida também vem diferente? Por que?
Benjamin: Quando fico internado, minha comida vem separada,
vem bem sem sal e minha mãe não pode trazer nada de fora, mesmo
sendo saudável. Tenho que comer a comida do hospital.
Pesquisadora: Me falaram que eu preciso fazer dieta alimentar?
Você sabe o que é isso e por que eu preciso comer comida sem
SAL?
Benjamin: É não comer muitas coisas, no meu caso tipo leite, sal e
muito açúcar, muita proteína também não posso porque ás vezes o
rim começa a doer... É uma dorzinha, um inchaço... É bem difícil.
Pesquisadora: Quem te explicou tudo isso sobre dieta?
Benjamin: Tanto os doutores, quanto minha mãe
Pesquisadora: Como você se sente tendo que seguir uma dieta?
Benjamin: É bem difícil, como vou explicar? (Silêncio)... É MAIS
OU MENOS MUITA COISA, tipo posso comer muita coisa boa e
ficar só descansando também (risos) isso pode. Mas gosto de
brincadeiras de movimento também, só que quando faço muito
movimento o rim começa a doer.
Pesquisadora: Você precisa de ajuda para fazer dieta? Que tipo de
ajuda?
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Benjamin: Minha mãe me ajuda, mas eu consigo lidar com a dieta
sozinho.
Nesta nota, pode-se perceber o esforço de Benjamim ao tentar significar a dieta
a partir de sua vivência. Ao atribuir sentido a sua experiência com a dieta restritiva,
Benjamin demonstra múltiplos sentimentos, “posso comer muita coisa boa e ficar só
descansando também (risos) isso pode”, “Mas, gosto de brincadeiras de movimento
também, só que quando faço muito movimento o rim começa a doer.” Deste modo, a
dieta lhe coloca em contato com situações de prazer e desprazer, admite que tem que fazer
escolhas o tempo todo e essa escolha “é difícil”.
Nesta nota, a dieta restritiva se apresenta como experiência singular atravessada
de sentidos de acordo com as vivencias do sujeito. Configura-se nos relatos de Benjamin
como um processo de negociação contínua que desperta sentimentos antagônicos a partir da
capacidade de imaginação, criação, e reprodução própria do sujeito. Benjamin reconhece a
dieta restritiva como uma prática difícil, porém necessária que lhe proporciona qualidade de
vida e o habilita nas brincadeiras de movimentos que ele aprecia.
4.4 “Como coisa diferente bem moderado...”

Benjamin demonstra estratégias de enfrentamento a fim de amenizar os efeitos
da dieta, que considera uma prática “muito difícil”, atribuindo sentido de acordo com os
contextos apresentados: em casa, na escola e nas festas. Em casa conta com recursos
amplos e “não repetitivo” desenvolvidos em um movimento de cumplicidade com a mãe.
No contexto da escola sente-se privilegiado por morar a uma distância que lhe permite
lanchar em casa na hora do recreio “minha mãe prepara um lanche mais moderado”. As
festas prefere evitar “não gosto muito de multidão”. Percebe-se também a apropriação de
termos da linguagem médica ao explicar o funcionamento de seu organismo e a formação
dos sintomas: “como coisa diferente bem moderado”.

Pesquisadora: O que você come quando está em casa?
Benjamin: Eu como a vontade... como tipo coisa normal e às vezes
como coisa diferente bem moderado.
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Pesquisadora: E na escola?
Benjamin: Na escola eu não como, na hora do lanche eu vou comer
em casa, eu moro em frente à escola e minha mãe prepara um
lanche mais moderado em casa, ela faz uma comida mais saudável.
Pesquisadora: Ou no hospital?
Benjamin: Eu como só o que tem lá...
Pesquisadora: E quando você vai à alguma festinha?
Benjamin: Não vou em festinha (risos) não gosto muito de
multidão.
Neste excerto é possível perceber no enredo da narrativa de Benjamin, sua vida
regida pela doença e a influência da mãe no desenvolvimento de estratégias de
enfrentamento. A mãe aparece como rede de apoio e único vínculo de socialização nos
relatos de Benjamin a fim de significar a dieta a partir de sua experiência em casa e na
escola. As festas não fazem parte da rotina de Benjamin, prefere evita-las: “Não vou em
festinha (risos) não gosto muito de multidão”. Esta nota demonstra uma certa tranquilidade
entre estratégias e negociações na prática da dieta para Benjamin desde que não precise
socializar este momento com outras pessoas.
4.5 “No começo é bom seguir firme, daí no finalzinho é bom já liberar um dia por
semana para não ficar tão triste, só naquele negócio repetitivo...”

A narrativa de Benjamim o insere na autoria de sua condição atual,
considerando possibilidades de reorganizar sua experiência de forma significativa.
Apresenta a significação da dieta em sua vida, como um processo de negociação continua,
no qual a culpa aparece quando se permite usufruir de uma dieta “mais moderada” ainda
que essa tenha sido desenvolvida com o apoio da mãe.

Pesquisadora: O que você pensa quando lembra que tem que
seguir a dieta?
Benjamin: (risos) Eu fico meio cansado e tipo dá uma preguiça de
fazer isso.
Pesquisadora: Como você se sente quando lembra?
Benjamin: Eu fico tipo... eu me lembro mais só quando vou comer
coisa moderada, aí começo a me preocupar e tenho que fazer uma
forcinha pra comer. (Risos) minha mãe libera salgadinho uma vez
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por semana pra mim, nas quintas. (Risos) eu pego um salgadinho
que tipo, o que menos tem um pouco de como vou dizer, ácido,
essas coisas. O mais moderado que nem... o queijo sobre o leite,
mas eu pego o queijo porque é o mais saudável que tem no meio
dos salgadinhos, tipo presunto, churrasco essas coisas artificiais, o
queijo é o melhor que tem, mais natural. O original é muito salgado.
Pesquisadora: Você conhece alguma criança que já pensou em
desistir da dieta?
Benjamin: Não
Pesquisadora: Por que existem crianças que não seguem a dieta?
Benjamin: Porque é muito difícil
Pesquisadora: O que acontece quando a gente não segue a dieta?
Benjamin: Passa mal. (risos)
Pesquisadora: E ao contrário, crianças que seguem a dieta. Você
conhece?
Benjamin: Não também
Pesquisadora: O que existe de diferente na vida de criança que
segue a dieta e daquela que desiste de fazer a dieta?
Benjamin: A gente fica melhor no caso da saúde
Pesquisadora: Qual conselho você pode me dar para eu me sair
bem no tratamento da pedra no rim?
Benjamin: No começo é bom seguir firme, daí no finalzinho é bom
já liberar um dia por semana para não ficar tão triste, só naquele
negócio repetitivo.
Pesquisadora: Você pode me dizer com quem eu posso conversar
mais sobre esse assunto da dieta alimentar aqui no hospital? e
depois que eu for para casa, com que eu posso falar sobre isso?
Benjamin: No caso, a doutora me deixa mais informado.
Neste caso, a criança demonstra compreender a importância da dieta à
qualidade de vida e relata possibilidades de estratégias que podem ser desenvolvidas na
prática da dieta quando ela se torna rotina, como é o caso em doenças crônicas nefróticas.
Reconhece os benefícios para quem opta pela dieta como parte do tratamento: “A gente
fica melhor no caso da saúde”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da realidade atual dos sistemas de saúde que privilegia uma medicina
voltada à prevenção de doenças e diagnósticos precoces, o caso especifico deste estudo, nos
remete a pensar, pela via psicossocial, na condição da criança que tem seu cotidiano
modificado por limites ditados pela doença e tratamento de saúde. Benjamin descreve sua
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vida regida pela doença desde o nascimento, uma vez que foi diagnosticado ainda em fase
uterina. Narra sua infância a partir de suas lembranças, entre exames, internações e viagens
que tem na memória por morar em Rondônia e receber tratamentos de saúde em Cuiabá,
apresenta rotinas de viagem como lembranças de sua infância, até que sua família fixasse
residência em Cuiabá para atender a demanda de seu tratamento.
Na entrevista, quando Benjamim é convidado a significar a dieta restritiva
como parte de sua rotina, possibilitou um entendimento na pratica de suas vivências do que
Vigotiski conceitua como o “momento de tomada de consciência”, quando o fator
intelectual atua na mediação das vivências da criança em um processo inverso ao da ação
espontânea. Benjamim descreve os cuidados que recebia como algo natural que não o
situava no seu contexto de adoecimento, uma vez que não conhecia outra realidade. Deste
modo a situação social da criança em desenvolvimento, varia de acordo com sua
capacidade de compreensão.
No caso analisado, foi possível observar que a significação da dieta parte de um
significado convencional, estável e preciso “não comer muitas coisas e estar atento aos
sintomas”, nota-se porém que, na perspectiva de compreensão dos relatos de Benjamin,
estes significados podem estar atravessados de conteúdos singulares. A figura da mãe
aparece como rede de apoio nos diferentes contextos de sua rotina: em casa desenvolveram
juntos uma espécie de educação alimentar na qual percebe-se estratégias que possibilitam o
controle sobre o impulso de comer, sem deixar de comer o que lhe atrai de um modo que
alivie a rigidez da dieta e lhe permita apreciá-la. Na escola consegue manter a mesma
estratégia uma vez que a distância entre sua casa e a escola lhe permite lanchar em casa:
“minha mãe prepara um lanche mais moderado em casa, ela faz uma comida mais
saudável”. Sobre as festas Benjamim relata que “não vai em festas porque não gosta de
multidão”. Chamou atenção no decorrer da entrevista, o termo “é difícil” que apareceu na
entrevista sempre que Benjamim buscava significar a dieta restritiva a partir de sua
experiência, evidenciando a presença de um filtro subjetivo mediador quando a narrativa
lhe propunha uma interpretação singular a partir de significados compartilhados sobre dieta.
Deste modo, um trabalho mais profundo de análise, no cruzamento entre os dados gerados
nas entrevistas e o referencial teórico consultado, possibilitou a compreensão de que ao
falar de si, Benjamim revela influências do meio em suas relações, demonstra porém no
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decorrer da entrevista momentos de aparente elaboração ao se deparar com respostas que só
ele conhece e cujo acesso aparentava surpreendê-lo, evidenciando uma estrutura de caráter
mais instável, fluido e profundo. O enredo da narrativa analisada revelou o caráter de
organização interna da narrativa que ao tocar conteúdos velados do narrador lhe permite
significar pontos de tensões imprevistos considerando suas vivências. Nesse movimento,
Benjamim demonstra condições de se inserir na autoria de sua condição atual, considerando
possibilidades de reorganizar sua experiência de forma significativa, atribuindo sentido de
acordo com os contextos apresentados na entrevista como forma de estruturar sua
consciência e sua identidade.
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