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Introdução: O hábito alimentar de um indivíduo é formado com o conhecimento de sabores e 

texturas, principalmente na primeira infância. A alimentação interfere na formação da criança 

desde o período gestacional e continua agindo de forma significativa de 2 a 3 anos de idade, 

visto que tem um marco nutricional da retirada do leite materno e a incorporação de novos 

alimentos e essa influência é causada pelos aspectos sociais, familiar, econômico e religioso. 

Na relação da criança e responsável, a mãe geralmente possui grande relevância para o 

conhecimento destes alimentos, pois os pais são os responsáveis por escolher os alimentos e 

de como estes vão ser inseridos no cotidiano da criança. A interferência social pode prejudicar 

os primeiros seis meses do indivíduo, parte da sociedade pressupõe que o leite materno é 

insuficiente para o desenvolvimento do bebê, e após os seis meses alguns alimentos 

industrializados podem ser utilizados por questão de praticidade [1]. A má alimentação 

(escassez de alimentos ricos em nutrientes e minerais), pode ser causado por alimentos 

industrializados e/ou pela renda familiar, podendo ocasionar duas extremidades: a obesidade e 

a desnutrição infantil. A obesidade infantil dispõe de grande influência familiar e social, 

sendo capaz de fornecer fatores de riscos para a vida da criança como diabetes mellitus, 

hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, além de danos psicológicos que afetam a 

criança, como a autoestima [2]. Entretanto, a desnutrição infantil pode ser decorrente de 

outras patologias ou atitudes que prejudiquem a nutrição da criança, como o desmame 

precoce e os hábitos da mãe no período gestacional [3]. Objetivos: Efetuar uma revisão 

literária sobre as consequências da influência social em relação à formação da criança e sua 

construção de costumes alimentares. Métodos: O estudo foi realizado de modo descritivo, 

com material bibliográfico no período de outubro e novembro de 2019. A priori, elaborou-se 

uma pesquisa com base na Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo), com enfoque nos 

descritores (alimentação infantil, nutrição infantil, alimentação na gestação, obesidade e 

desnutrição infantil). Ademais, o período dos trabalhos pesquisados diversifica entre 2005 a 

2019. Após isto, foram escolhidos 14 artigos da língua portuguesa, contudo somente 4 artigos 

foram selecionados por estar mais próximo do objetivo da linha de pesquisa. Por fim, os 

artigos foram analisados e estudados para o embasamento deste trabalho que possui a 

finalidade na influência da participação social na alimentação infantil. Resultados e 

Discussão: Conforme a pesquisa bibliográfica, a influência dos pais em relação a alimentação 

é de grande impacto na vida da criança, visto que mesmo no período gestacional a mãe deve 

seguir as recomendações nutricionais necessárias pedidas ao decorrer da gestação para que 

haja a nutrição do bebê e o desenvolvimento adequado, e assim este possa crescer de forma 

saudável e sem riscos de possuir tendência a desnutrição ou obesidade [4]. Durante os seis 

primeiros meses de vida do lactente, os estudos mostram que nesta fase a alimentação deve 

ser exclusiva do leite materno, pois o leite é o único alimento que consegue suprir as 

necessidades nutricionais do bebê, e curiosamente não é primordial a ingestão de água, por 

conta do leite já saciar a sede do lactente, no entanto não ocorre em grande parte dos casos, 

pois a sociedade persiste no pensamento de que o leite materno não é suficiente para o bebê, 
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mesmo com a disseminação de trabalhos que têm o escopo de incentivar o aleitamento 

materno. Após os seis meses, o consumo de leite exclusivo não é suficiente para nutrir a 

criança, e deve-se iniciar lentamente e cuidadosamente a ingestão de alimentos 

complementares. Todavia, um erro frequente neste segundo semestre de vida é a introdução 

antecipada de alguns alimentos que podem prejudicar os hábitos alimentares futuros da 

criança, exemplos deles são os acréscimos de carboidratos simples, o leite de vaca integral, 

alimentos industrializados ricos em açúcar, sal e lipídeos, além de outros perigos como a 

contaminação no preparo e armazenamento desses alimentos. A sociedade considera que a 

“criança saudável” é a aquela que apresenta visivelmente excesso de peso, por conter na 

alimentação refeições com base de massa e açúcares, com o propósito de sustentar a 

necessidade calórica e energética da criança. Na fase de conhecimento dos alimentos, a 

criança ainda não tem os sabores dos açúcares, gordura e sal na boca, logo ela não sente a 

ausência deles e é capaz de experimentar os alimentos na sua forma in natura (verduras, 

legumes, frutas). No quesito da renda familiar, o desemprego no país é notório e a baixa renda 

tem o impacto na vida da criança, pois escolha dos alimentos não são de acordo com a 

qualidade alimentar e sim a quantidade que os pais podem oferecer para seus filhos. 

Conclusão/Considerações Finais: Notou-se que a família tem um encargo imprescindível no 

conhecimento alimentar, inclusive nas decisões de como esses alimentos serão introduzidos 

na vida do lactente e em qual período. A mãe também induz o quão saudável vai ser a criança, 

mesmo estando ainda na fase gestacional, pois o tabagismo e alcoolismo são exemplos de 

ações que podem afetar o bebê negativamente, como a estimulação de desnutrição infantil. 

Além disso, a influência social pode prejudicar nessa formação da criança, por questões 

culturais como a ingestão de chás para o bebê não sentir a cólica. E por fim percebe-se que 

mesmo com a pesquisas e estudos comprovados que o aleitamento materno deve ser exclusivo 

até o sexto mês e continuar com o auxílio de alimentos complementares adequados para o 

bebê, ainda se acredita nos tabus criados pela sociedade. 

 

Descritores: Alimentação infantil, Alimentação na gestação, Obesidade e desnutrição 

infantil. 
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