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RESUMO - Estudo de natureza histórico-social, tendo como objeto a imagem dos agentes 

de nutrição por meio da imprensa institucional do SAPS, no período de 1944 a 1945. Os 

seguintes objetivos foram traçados: descrever as circunstâncias da criação do SAPS para o 

avanço do conhecimento do campo da nutrição; analisar as imagens das agentes sociais 

como estratégias empreendidas em fazer ver e crer na formação do capital simbólico; e 

discutir o efeito simbólico das imagens como elemento imagético de credibilidade para o 

campo da nutrição. As fontes primárias foram os fac-símiles publicados nos Boletins do 

SAPS, no período de 1944 a 1945; a Resenha do SAPS de 1945, além de documentos 

escritos localizados no Arquivo Setorial da Escola de Nutrição da UNIRIO. Teoricamente o 

estudo fundamentou-se no pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu, e na análise de 

conteúdo das reportagens e legendas na abordagem aplicada de Laurence Bardin. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram um forte nexus da História da Nutrição com a História 

da Enfermagem e que as agentes de nutrição, formadas pelo SAPS, contribuíram de forma 

incontestável na qualidade da alimentação dos trabalhadores na indústria no meado do 

século XX, difundindo os preceitos para uma alimentação saudável e racional, não só para 

eles como também para seus familiares. Descritores: Nutrição. História da Nutrição. 

Imagem. Imprensa.  

                                                                                                                                

ABSTRACT  - This is a study of historical-social nature, having the nutrition agents’ 

image through the SAPS institutional press in the period 1944-1945 as its object. The 

following objectives were defined in order to describe the circumstances regarding the 

creation of SAPS aimed at improving the knowledge in the nutrition field; analyze the 

images of social agents as strategies undertaken to make people see and believe in the 

formation of symbolic capital, and discuss the effect of symbolic images imagery as an 

element of credibility to the nutrition field. The primary sources were the facsimiles 

published in the SAPS Bulletins in the period from 1944 to 1945, the SAPS Review, 1945, 

and written documents located at the Archive Sector of UNIRIO Nutrition School. 

Theoretically, the study was based on the sociologist Pierre Bourdieu’s thinking, and 

content analysis of the reports and captions on the applied approach Laurence Bardin’s. The 

survey results showed a strong nexus of Nutrition History to the History of Nursing, and the 

nutrition agents, qualified by SAPS, broadcast precepts for a healthy and rational diet, 

making an incontestable contribution to the quality of nutrition regarding workers in the 

industry in the mid-twentieth century, not only for them but also for their families. Key-

words: Nutrition. Nutrition History. Images.Press.  

 

 


