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Apresentação 

Caro Professor, 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade de 

Brasília (PPGEC – UnB), implementado no ano de 2004, possui, dentre os seus 

requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências, a elaboração de 

uma proposição de ação profissional docente, que deve ser construída tendo por 

objetivo principal contribuir para a ação do profissional de ensino no que diz respeito à 

temática pesquisada. 

A seguinte Proposição Didática insere-se na problemática abordada na 

dissertação de mestrado intitulada A Temática Educação em Saúde na Formação de 

Professores de Ciências Naturais, sob orientação da Professora Doutora Mariana de 

Senzi Zancul. Esta Proposição é fruto da ação educativa realizada junto aos licenciandos 

do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Faculdade UnB de Planaltina, 

matriculados na disciplina de “Estágio Supervisionado em Ensino das Ciências Naturais 

II”, a partir dos dados e resultados construídos e analisados ao longo da pesquisa 

desenvolvida no mestrado. 

Nesta Proposição são apresentadas propostas de abordagem em sala de aula de 

temas relacionados à Educação em Saúde, na intenção de aproximar os licenciandos e 

algumas discussões e práticas referentes a essa temática no ambiente escolar, dando 

ênfase aos assuntos relacionados ao corpo humano, alimentação e nutrição. 

Por fim, a intenção desta Proposição é de viabilizar algumas ideias, teóricas e 

metodológicas, para contribuir com possíveis abordagens da Educação em Saúde no 

contexto da formação de professores de Ciências Naturais.  
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INTRODUÇÃO 

A Educação em Saúde é uma temática considerada complexa por abarcar 

inúmeras dimensões, dentre elas, política, filosófica, social, religiosa, cultural, além de 

envolver aspectos práticos e teóricos do indivíduo, grupo, sociedade e comunidade 

(SALCI et al, 2013).  

Dentre os seus inúmeros significados, Lima et al (2000) e Reis (2006) definem a 

Educação em Saúde como um processo teórico-prático que visa integrar vários saberes 

(científico, popular e senso comum) e que procura capacitar os indivíduos a agir 

conscientemente, com aproveitamento de experiências anteriores formais e informais, 

tendo sempre em vista a integração, continuidade, democratização do conhecimento e o 

progresso no plano social, possibilitando aos sujeitos envolvidos uma visão crítica, uma 

maior participação responsável e autônoma frente à saúde no cotidiano. 

E a escola, devido a sua abrangência, é um aliado importante para a 

concretização de ações referentes à saúde e de promoção de saúde (BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, o professor é fundamental no processo de Educação em Saúde por 

possuir características, tais como: ser observador, ser modelo para os alunos, e 

transmitir informações necessárias sobre o tema (GAVIDIA, 2009). 

De acordo com Gavidia (2009) e Precioso (2004), transformar a escola em um 

núcleo promotor da saúde, integrando escola e sociedade, com o intuito de contribuir 

para o desenvolvimento da saúde e Educação em Saúde, dos estudantes e comunidade. 

Nela, a educação acontece pela junção de escola, família e comunidade e não apenas por 

ação do currículo (GAVIDIA, 2009). 

Historicamente, os conteúdos referentes à saúde são prioritariamente trabalhados 

dentro das disciplinas Ciências ou Biologia, focando principalmente na transmissão de 

informações sobre as questões sobre a saúde humana, como as doenças, seus ciclos, 

sintomas e profilaxias (LIMA e MOREIRA, 2012; MOHR, 2002; ZANCUL e COSTA, 

2012), além de possuir, em muitos casos, um enfoque higienista (PAZ, 2006).  

Entretanto, como afirmam Zancul e Costa (2012), em muitas situações, os 

professores não têm sido preparados para abordar a temática saúde na escola e algumas 

vezes não sabem como tratar os temas, ou até evitam debater determinados assuntos 

considerados polêmicos.  

Assim, este trabalho tem o propósito de aproximar os licenciandos em Ciências 

Naturais de práticas e discussões a respeito da temática Educação e Saúde no ambiente 
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escolar, e, também criar um espaço de diálogo sobre as questões relativas à Educação 

em Saúde dentro do Estágio Supervisionado.  

Em relação aos temas trabalhados sugeridos nesta Proposição Didática, alguns 

destes foram baseados nas respostas dadas pelos entrevistados nos questionários 

aplicados durante a pesquisa realizada para a dissertação, e outros foram baseados em 

trabalhos da área (LOIOLA, 2013; PEREIRA, 2003).   

Esta Proposição Didática foi delineada metodologicamente a partir dos 

pressupostos teóricos da Metodologia Problematizadora de Paulo Freire, que segundo 

Pereira (2003, p.1532) “se baseia na relação dialógica entre os atores da aprendizagem, 

tanto alunos como professores”.  

Nesse contexto, acreditamos que o desenvolvimento desta Proposição Didática 

seja feito a partir de uma abordagem didática pluralista e problematizadora com ênfase 

nas relações dialógicas entre licenciandos e o professor. Pluralista no sentido de discutir 

a necessidade de utilização de mais de uma abordagem metodológica para atender as 

necessidades educativas que compõem o processo de ensino dos alunos, conforme 

apontam Laburú et al (2003). 

Por fim, pretende-se que esta proposição de trabalho seja um instrumento que 

facilite o trabalho do professor, com o intuito de auxiliar em sugestões didáticas que permitam 

um elo entre a Educação em Saúde e a formação de professores de Ciências Naturais. 
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Objetivos: 

 Conhecer as concepções dos licenciandos sobre Saúde e Educação em Saúde.  

 Discutir tais concepções a partir de uma abordagem histórica sobre o tema. 

Materiais Necessários: 

 Computador; 

 Data show;  

 Quadro-branco; 

 Pincel para quadro branco; 

 Apagador; 

 Material de Apoio (desenvolvido para os licenciandos). 

Descrição das Atividades: 

1. Primeiramente, questione os licenciandos sobre Saúde e Educação em Saúde. 

Pode-se começar o questionamento com as seguintes perguntas: 

 

 Para você o que é saúde?  

 O que você entende por Educação em Saúde? 

 Como foram adquiridas essas concepções sobre o assunto? 

2. Apresentar e discutir, a partir de uma perspectiva histórica, os conceitos de 

Saúde e Educação em Saúde. Utilize-se de uma apresentação de slides para auxiliar a 

apresentação e discussão desses conceitos. 

3. Discutir as possibilidades e dificuldades da Educação em Saúde na Escola, com 

o intuito de verificar junto aos estudantes, se eles presenciaram ou trabalharam com 

algum tema relacionado à Educação em Saúde durante a graduação. 

4. Lance a seguinte questão para debate: “Você se sente preparado para abordar, 

em sala de aula, temas relativos à Educação em Saúde?”. 

5. Apresente e disponibilize, ao final, o material de apoio aos licenciandos. 

Tempo sugerido: 1h/aula. 

Atividade 1: O que é Saúde? E Educação em Saúde? 
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Sugestões: 

Durante a realização do debate, anote no quadro as concepções de todos os 

licenciandos, para a melhor visualização de suas respostas. 

Alguns artigos, listados a seguir, poderão auxiliar na preparação dos slides 

para esta atividade: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. A promoção da saúde no ambiente 

escolar. Rev Saúde Pública, 2002, 36 (2); 533-535. 

 PELICIONI, M. C. F.; PELICIONI, A. F. Educação e Promoção da 

Saúde: Uma Retrospectiva Histórica. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 31, n. 3, 

p. 320-328, jul/set, 2007. 

 SCLIAR, M. História do Conceito de Saúde. PHYSIS: Revista Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 29-41, abr. 2007. 

Disponibilize o material de apoio aos licenciandos (Apêndice A). Pode ser 

por e-mail, ambiente virtual de aprendizagem, ou mesmo fotocópia. Cabe ressaltar que 

o material de apoio consiste em links de artigos, cartilhas e vídeos, que estão 

disponíveis na internet. 
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Objetivos:  

 Conhecer qual a visão de corpo humano que os 

licenciandos possuem. 

 Verificar como seria a abordagem desse assunto em sala 

de aula por parte desses estudantes. 

Materiais Necessários:  

 Papéis como cartolina e/ou papel pardo; 

 Lápis preto nº 2; 

 Borracha; 

 Lápis de Cor e/ou Giz de Cera; 

 Computador com acesso à internet; 

 Simuladores/animações sobre o corpo humano. 

Descrição das atividades:  

1. Propor aos licenciandos que desenhe, em duplas, em papel pardo ou cartolina o 

corpo humano, os órgãos e/ou sistemas que considerarem importantes para serem 

trabalhados em sala, bem como suas respectivas funções. 

2. Após a conclusão desta atividade, os estudantes serão convidados a apresentar e 

explicar para a turma os seus desenhos. 

3. Debater sobre as diferentes abordagens do corpo humano, e a importância de se 

reconhecer as dificuldades dos estudantes em ver o corpo humano como um sistema 

integrado. 

4. Ao final desta atividade, trabalhe junto aos estudantes alguns recursos didáticos 

sobre o corpo humano, disponíveis na internet como Zygote Body (disponível em: 

http://www.zygotebody.com/). Para a realização desse debate, recomenda-se que tanto 

professor quanto os estudantes manipulem do aplicativo (caso isso seja possível). 

Posteriormente lance questões a respeito do aplicativo. Segue abaixo alguns exemplos: 

Atividade 2: O Corpo Humano Como Tema Gerador 

http://www.zygotebody.com/
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 Tal aplicativo é acessível ao professor e aos estudantes, na Educação 

Básica como um todo? 

 Qual (is) vantagem (ns) e desvantagem (ns) da utilização de ferramentas 

semelhantes em sala de aula? 

 Qual (is) dificuldade(s) pode(m) ser encontrada(s) na utilização de 

aplicativos como esse em sala de aula? 

 

Tempo sugerido: 3h/aula 

Sugestões: 

 

Professor, caso seja de sua escolha, disponibilize outros materiais para a 

confecção dos desenhos, além daqueles citados anteriormente, como EVA, papel 

camurça, canetas hidrográficas, pincel atômico, tesoura, cola branca, cola para EVA ou 

bastão e pistola de cola quente.  

Após a apresentação dos desenhos, questione sobre a possibilidade da 

mesma atividade ser realizada com estudantes do Ensino Fundamental. Questione-os 

também a respeito das dificuldades encontradas por eles durante a realização dessa 

atividade e sugestões de materiais a serem utilizados para a realização dessa atividade. 

Para o debate sobre as diferentes abordagens sobre o corpo, peça aos 

estudantes que leiam previamente os artigos listados a seguir. Questione-os de como os 

livros didáticos de ciências abordam o corpo humano. 

 TALAMONI, A. C. B.; BERTOLLI FILHO, C. Representações Sociais do 

corpo humano: desafios e implicações para o ensino de ciências. In: V Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 2005. Atas do V ENPEC, n° 5, 

2005. Disponível em: 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/1/pdf/p615.pdf. 

 VARGAS, C. D.; MINTZ, V.; MEYER, M. A. de A. O corpo humano no livro 

didático ou de como o corpo didático deixou de ser humano. Educ. Rev., Belo 

Horizonte (8): 12-18, dez 1988. Disponível em: 

http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n08/n08a03.pdf. 

Em relação à atividade com o Zygote Body, ou outros aplicativos similares, 

sugere-se que esta seja realizada em um laboratório de informática, para que todos 

posam analisar tanto o Zygote Body, como outros aplicativos similares. 

 

 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/1/pdf/p615.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n08/n08a03.pdf
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Objetivos:  

 Apresentar as concepções sobre alimentação, alimento e nutriente e apresentar as 

diferenças entre esses conceitos.  

 Abordar e discutir o caminho que o alimento percorre no corpo humano, e a 

relação entre a alimentação e o funcionamento do corpo humano. Discutir alguns 

tipos de recursos didáticos como vídeos. 

Materiais Necessários:  

 Computador;  

 Data show; 

 Caixa de som; 

 Desenhos confeccionados na atividade anterior; 

 Vídeos sobre o sistema digestório.  

Descrição das atividades:  

1. Essa atividade começará com uma discussão prévia sobre as questões de 

alimentação, o que é um alimento e o que é nutriente. 

2. A partir dos desenhos confeccionados na atividade anterior, os licenciandos 

deverão indicar qual seria o caminho percorrido pelo alimento, relacionando com as 

informações por eles descritas na atividade anterior. Deverão também relacionar a 

questão entre alimentação e o bom funcionamento do corpo humano como um todo. 

3. Discussão das atividades realizadas durante o encontro e a sua possibilidade de 

aplicação destas em sala de aula. Quais os recursos 

didáticos que podem ser usados em sala de aula para 

abordar esse assunto? 

Tempo sugerido: 3h/aula 

Sugestões: 

Professor, caso seja necessário, utilize slides 

Atividade 3: Desvendando o Corpo Humano Através da 

Alimentação Parte I 
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para auxiliar na exposição dos conceitos de alimento, alimentação e nutriente.  Procure 

artigos e livros que abordem sobre ciências nutricionais. 

Caso perceba que os estudantes estejam apresentando dificuldades para 

realizar a atividade do “caminho do alimento”, seria interessante fechar essa atividade 

com uma breve explanação sobre o assunto. 

Ao final da atividade, peça aos estudantes para elaborar um pequeno texto 

sobre as atividades anteriores, explicando como estas poderiam ser realizadas com 

estudantes do Ensino Fundamental. 

 Procure em sites como o youtube, vídeos relacionados com o assunto. Nos 

anexos deste material, há sugestões de vídeos que possam ser utilizados nessa aula (vide 

Anexo 9). 
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Objetivos:  

Trabalhar questões sobre alimentação saudável, dietas, a influência da mídia na 

alimentação de crianças e adolescente, distúrbios alimentares (anorexia e bulimia) e 

distorção da imagem corporal. 

Materiais Necessários: 

 Computador; 

 Data show;  

 Caixa de Som; 

 Textos de Divulgação Científica; 

 Reportagens; 

 Trechos do documentário “Muito Além do Peso”; 

 Vídeos sobre distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. 

Descrição das atividades:  

Para a realização dessa atividade, sugere-se que o tempo de aula seja dividido 

em três momentos: o primeiro momento para a discussão sobre alimentação saudável e 

dietas; o segundo momento para o debate sobre padrões de beleza e distorção da 

imagem corporal e, no último momento a influência da mídia na alimentação de 

crianças e adolescentes, conforme a descrição a seguir. 

1. No primeiro momento será discutido o que significa ter 

alimentação saudável, na visão dos licenciandos.  

2. Afinal o que são dietas? Quais os efeitos destas dietas à 

saúde humana? E obesidade, por que abordar no Ensino de 

Ciências? Utilização das revistas e postagem na internet sobre 

dietas. Discussão dos textos de divulgação científica (Anexos 1, 2 e 

3). 

3. No segundo momento discutir sobre os padrões de beleza: por que abordar no 

ensino de ciências? Utilização de vídeo sobre bulimia e anorexia e reportagens sobre 

distorção de imagem corporal, anorexia e bulimia (Anexos 4, 5, 6 e 7). Cada dupla 

Atividade 4: Desvendando o Corpo Humano Através da 

Alimentação Parte II 
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receberá uma reportagem e deverão planejar uma atividade que possua o uso de 

reportagens.  

4. E a mídia? O que ela tem haver com o nosso debate? Discutir a influência da 

mídia no comportamento alimentar de crianças e adolescentes. Trabalhar trechos do 

documentário “Muito Além do Peso”. 

Tempo sugerido: 3h/aula 

Sugestões: 

Professor, nesta atividade utilize também de imagens relacionadas aos 

produtos alimentícios consumidos por crianças e adolescentes, trechos de propagandas 

de produtos alimentícios, além dos trechos do documentário. 

Também trabalhe com revistas direcionadas ao público feminino e que 

apresentam exemplos de dietas, e que são facilmente encontradas em bancas de revistas 

e supermercados. 
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Objetivos:  

 Aproximar os estudantes de práticas educativas que possam ser utilizadas em 

sala de aula, pedagogias utilizadas para a abordagem da Educação em Saúde. 

 Utilizar jogos para a abordagem dos temas.  

 Discutir a importância da análise do livro didático e o planejamento de aulas 

sobre temas relativos às questões de saúde. 

Materiais Necessários: 

 Computador;  

 Data show;  

 Jogos relacionados à temática (corpo 

humano, sistema digestório, alimentação); 

 Livros didáticos de Ciências. 

Descrição das Atividades: 

1. Primeiramente, breve apresentação das tendências pedagógicas e a sua relação 

com Educação em Saúde, tendo como base o texto de Pereira (2003). 

2. Em seguida, em duplas os licenciandos deverão escolher pelo menos um livro 

didático de ciências e analisar brevemente como o tema alimentação é 

apresentado/abordado pelo(s) autor(es). Depois, as duplas deverão analisar os jogos que 

foram disponibilizados pela pesquisadora, e, a partir dessas análises, elaborar um plano 

de aula que englobe algum assunto referente à alimentação (Anexo 8). 

3. Após a elaboração dos planos de aula, cada dupla deverá apresentar o mesmo 

para toda a turma. Ao final das apresentações, haverá um momento de debates entre os 

licenciandos sobre os planos de aula, com o intuito de verificar o posicionamento crítico 

dos mesmos perante a abordagem dos trabalhos apresentados. 

4. Ao final desta atividade, realize uma pequena avaliação das atividades como um 

todo (vide Apêndice B). 

Tempo de duração: 3h/aula 

 

Atividade 5: Tendências Pedagógicas e a Educação em Saúde 
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Sugestões: 

Caso não seja possível a disponibilização de jogos, peça aos licenciandos 

que durante esta atividade elaborem jogos, e apresentem aos demais estudantes de como 

seriam os jogos e como seriam utilizados em sala de aula. 

Caso seja de sua escolha, finalize esta atividade com um lanche coletivo. 

Solicite aos estudantes para trazer alimentos na aula anterior. O professor também 

deverá levar alguns alimentos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Material de Apoio 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Caros licenciandos, 

 

A Educação em Saúde (ES) pode ser vista como sendo campo multifacetado, 

para o qual convergem diversas concepções, das áreas tanto da educação, quanto da 

saúde, as quais espelham diferentes compreensões do mundo, demarcadas por distintas 

posições político-filosóficas sobre o homem e a sociedade (SCHALL & 

STRUCHINER, 1999). 

A escola, devido a sua abrangência, é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de ações referentes à saúde e, o setor educacional é um aliado 

importante para a concretização de ações de promoção de saúde (BRASIL, 2002). 

Entretanto, como afirmam Zancul e Costa (2012), em muitas situações, os 

professores não têm sido preparados para abordar a temática saúde na escola e algumas 

vezes não sabem como tratar os temas, ou até evitam debater determinados assuntos 

considerados polêmicos. As autoras ainda alegam que os professores, geralmente, não 

recebem apoio dos pais e da escola. 

Para Gavidia (2009), o professor é fundamental no processo de educação em 

saúde por possuir características, tais como: ser observador, ser modelo para os alunos, 

e transmitir informações necessárias sobre o tema.  

Este material de apoio consiste em sugestões de artigos científicos, cartilhas, 

sítios na internet e também vídeos disponíveis no youtube que possam contribuir com 

futuras discussões sobre o que iremos trabalhar durante as nossas atividades na 

disciplina de Estágio, além de servir como um material de pesquisa para próximas 

atividades que envolvam a Educação em Saúde e também na sua futura profissão 

docente. 

Todos os materiais estão com os links de dos sítios de onde eles se encontram na 

internet. Caso algum link não esteja mais funcionando, não hesitem em entrar em 

contato! 

Bons estudos!
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Apêndice B: Questionário Avaliativo 

 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

1. Como foi para você participar desta ação educativa? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Das atividades realizadas nesta ação educativa, qual(is) despertaram mais interesse? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Do que você mais gostou? E, do que menos gostou? Justifique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Das atividades realizadas, qual(is) dela(s) pode(m) ser utilizadas em  sala de aula? 

Justifique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Sugestões:  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

Texto de Divulgação Científica I 

 
 

Mania de Magreza 

A maioria das pessoas que fazem regime tem peso normal. Seguir dietas da moda, 

emagrecendo depois, é o maior pecado contra a silhueta. 

 

 

Qualquer pessoa consegue inventar uma dieta de emagrecimento, capaz de se 

transformar em best-seller e engordar a carteira de dinheiro. Que tal a dieta do 

chocolate, da lasanha ou das três colheres de feijoada em cada refeição? “Muitos gordos 

emagreceriam desse jeito”, garante o endocrinologista Alfredo Halpern, professor da 

Universidade de São Paulo. “Na verdade, qualquer regime para emagrecer, emagrece. 

Mas ninguém pode passar o resto da vida única e exclusivamente à feijoada, por 

exemplo”. Esse é o problema número um de todas as chamadas dietas de moda, que 

fizeram ou ainda fazem sucesso: elas não podem ser seguidas por tempo indefinido. A 

médio ou longo prazo, sempre prejudicam o organismo, especialmente daqueles que, de 

fato, não precisam perder peso. 

Magrinhos com mania de magreza é o que não falta. Calcula-se que seis em cada 

dez brasileiros adultos com acesso a alimentos vivem em guerra declarada contra o 

ponteiro da balança. Sessenta por cento dos que estão em rigorosa dieta, no entanto, têm 

peso normal ou até abaixo do normal, segundo os padrões da Medicina. Mas outros 

padrões, os de beleza, tentam impor-lhes a silhueta de cabide dos manequins. Daí, 

cismam com qualquer esboço de pneuzinho de gordura, refletido no espelho. 

“As dietas de moda não têm fundamento científico”, adverte Halpern. “Seguidas 

à risca, elas quase sempre levam ao emagrecimento rápido, mas também podem causar 

uma anemia”, exemplifica. No fundo, todos sabem de cor qual seria o regime ideal: 

comer um pouco de cada tipo – de alimento (verduras, legumes. Carnes, frutas e 

cereais) em horários adequados para as refeições, sem abusar de doces nem de frituras. 



 

 

23 

Sucesso garantido. Mas as pessoas acabam apelando para aquelas dietas que prometem 

fazê-las perder em uma semana os quilos conquistados em meses. “Se alguém faz uma 

dieta cheia de restrições, há cerca de 90% de chance de recuperar o peso perdido, tão 

logo volte a ter uma vida normal”, observa Halpern. “Justamente porque não aprendeu a 

dispor com moderação de todo tipo de comida presente no cotidiano.” 

Quando as formas do corpo se alargam e encolhem sucessivamente feito uma 

sanfona, graças a diversos regimes fracassados, a pessoa tende a não regressar ao seu 

antigo ponto de partida na balança, ficando mais gorda após cada tentativa frustrada de 

ser magra.  

Mesmo as pessoas que fizeram tratamentos bem orientados por médicos correm 

o risco do chamado efeito sanfona, se não tomarem cuidado com a manutenção do novo 

peso. “Os maiores inimigos, nessas horas, são os conceitos falsos”, opina a nutricionista 

Mônica Beyruti. “Muita gente diz não saber o motivo de ter recuperado alguns quilos 

extras, uma vez que belisca queijo branco”, conta. “Ora, queijo branco tem menos 

gordura do que queijos amarelos. Mas, ainda assim, possui bastantes calorias”. 

A maior fonte de “falsos conceitos”, de acordo com a definição da nutricionista, 

são os famosos alimentos diets, cuja indústria nacional movimentou cerca de 200 

milhões de dólares nos últimos doze meses. Em geral, são produtos em que o açúcar foi 

substituído pelos adoçantes. Ou seja, destinam-se a deixar mais doce a vida dos 8 

milhões de diabéticos brasileiros. “Só por não conterem açúcar não significa que não 

engordem”, esclarece Mônica. Ao se comparar uma barra de chocolate normal e outra, 

do mesmíssimo tamanho, de chocolate diet, nota-se que os ingredientes gordurosos 

aproximam os dois produtos, em termos de calorias, o que os faz engordar quase o 

mesmo tanto. 

Aceitar os limites do corpo é fundamental: “Algumas pessoas jamais serão 

esquálidas. Ao tomarem consciência disso, elas se tornam menos ansiosas e emagrecem, 

dentro dos seus padrões, com mais facilidade. As dietas têm muito mais a ver com a 

cabeça do que com o estômago”, afirma o clínico geral Nicolau Machado Caivano, de 

São Paulo. 

 

 
Lúcia Helena de Oliveira. Mania de Magreza. Revista Superinteressante, n. 12, dez. 

1992 (com adaptações). Disponível em: http://super.abril.com.br/saude/dieta-demais-faz-mal-

mania-magreza-440531.shtml 

 

http://super.abril.com.br/saude/dieta-demais-faz-mal-mania-magreza-440531.shtml
http://super.abril.com.br/saude/dieta-demais-faz-mal-mania-magreza-440531.shtml
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Anexo 2:  

 

Texto de Divulgação Científica II 

 
 

Dieta sem Segredo 

Comer a cada 3 horas? Não funciona. Evitar carboidratos à noite? Tanto faz. Dieta das 

proteínas? Bobagem. Quer emagrecer? Pergunte-se como. Achar sua resposta (e segui-

la) é o mais importante. 

 

 

Tem a dieta de Beverly Hills: só fruta por 10 dias e a silhueta da Victoria 

Beckham garantida. E a do tipo sanguíneo: carne liberada para quem tem tipo O, o 

suposto sangue dos caçadores ancestrais. Tem a do Dr. Atkins: controla carboidratos, 

libera geral proteínas e gorduras. Tem também da sopa, da lua, do arroz, do alfabeto, 

das cores. Sem falar na renovação constante de verdades científicas que nunca resistem 

à avaliação seguinte - não eram verdade, muito menos científicas. 

Não é difícil entender a mania de dieta: o mundo está engordando. Desde 1980, 

o número de obesos dobrou: hoje são 400 milhões no planeta. São 43% dos brasileiros 

acima do peso, e 1 em cada 4 estão ou estiveram recentemente de regime. 

 

A dieta no seu corpo 

 

Cortar calorias de uma hora para outra é roubada: além de o organismo começar 

a poupá-las, fica preparado para engordar rapidamente assim que você caia em tentação. 

A grande novidade no mundo das dietas não é nenhum regime revolucionário. É 

a publicação, no New England Journal of Medicine, coordenado pela Faculdade de 

Saúde Pública de Harvard. Eles estudaram 811 pessoas com sobrepeso e as dividiram 

em grupos que, ao longo de dois anos, adotaram 4 dietas diferentes - todas eram 

balanceadas e saudáveis, mas diferiam nas porcentagens de proteína, carboidrato e 

gordura. Ao fim do programa, os seguidores dos 4 planos perderam a mesma média de 

peso: 4 quilos. Conclusão? Não importa o que você coma, o que emagrece é ingerir 

menos calorias. Aliás, dietas malucas podem até engordar. 

A pesquisa confirmou que, na prática, o que pesa na balança é o que já tinha sido 

descoberto em 1850, com a 1ª lei da termodinâmica: colocando pra dentro menos 
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energia (no caso, calorias) do que gasta, você emagrece; colocando mais, engorda; 

colocando igual, mantém o peso. 

Três décadas de estudos científicos sobre dietas ensinam uma lição pra lá de 

cética: a longo prazo, 9 em cada 10 pessoas que fazem regimes não conseguem manter o 

peso alcançado. Por quê? Parece fatalismo, mas seu corpo, sua mente e o ambiente ao 

redor colaboram para que você volte a comer mais e a engordar novamente. 

O primeiro inimigo é seu próprio corpo, que age contra a dieta logo que os 

resultados aparecem. Quanto mais radical ela for, mais ele contra-ataca. A lógica: seu 

organismo não sabe a diferença entre a decisão de comer menos e fome involuntária. 

Para ele, se há uma constante perda de peso, sua vida está em risco. E trata de guardar 

energia. 

 

Como você funciona 

 

O carboidrato é o principal combustível do corpo. Suas sobras são estocadas em 

pequena quantidade e transformadas em glicogênio. Como o glicogênio retém água, e 

isso ocupa espaço, é mais vantajoso para o corpo se livrar do carboidrato e armazenar 

outro nutriente: a gordura. Ela é armazenada desidratada, ou seja, tem mais calorias em 

menos espaço e, na prática, pode ser estocada sem limite. Eis o porquê de aquele 

pneuzinho crescer devagar, mas sempre. No espelho, uma derrota; na evolução, uma 

estratégia que garantiu a reprodução de vários genes. Já as proteínas são os tijolos do 

organismo: usadas para construir células, não estão livres para virar energia. 

O que acontece se você passar a comer muito pouco? Vai gastar as calorias do 

alimento recém-consumido e, como não será suficiente para sobreviver, vai começar a 

gastar as reservas. Isso é emagrecer. O corpo usa primeiro o glicogênio, depois 

aproveita a gordura, e, se você continuar de boca fechada, pede um reforço extra para as 

proteínas, ou seja, seus músculos. 

Durante a dieta, como o corpo recebe menos energia a cada dia, a reação não 

tarda. "É a reprogramação metabólica, a estratégia do organismo para sobreviver numa 

guerra", diz Patrícia Jaime, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de 

Saúde Pública da USP. A lipase, enzima que regula o armazenamento de gordura, fica 

superativada. Também diminui o hormônio que nos deixa saciados (leptina) e aumenta 

o que nos dá fome (grelina). Lembre-se: seu corpo faz tudo para que você coma.  
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Moral da história: num regime bravo, a fome pisa no acelerador, a saciedade no 

freio e, mesmo com a restrição de calorias do início da dieta, o ritmo de emagrecimento 

estagna. Esse é o "platô da dieta", o ponto em que muita gente se frustra e volta à 

comilança, que vira gordura mais rápido do que antes (lipase superativada, lembra?). É 

o efeito sanfona, o sistema que faz você engordar mais a cada dieta frustrada. 

 

A dieta na sua mente 

 

Emagrecer seria simples se você não fosse um animal racional, cheio de 

vontades. Como não é o caso, arranje uma companhia de regime - duas cabeças 

emagrecem melhor do que uma. 

Uma dieta que nos afaste totalmente da nossa rotina alimentar, por exemplo, tem 

pouca chance de ser mantida. "Sempre que você tem um cardápio com alimentos que 

não fazem parte do seu dia-a-dia, é claro que você vai largar a dieta", diz o 

endocrinologista Márcio Mancini, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica. "O que funciona é a reeducação alimentar. 

Aprender a comer de um jeito que você seja capaz de manter sempre", diz Mancini. 

Veja bem: ninguém disse que, porque a reeducação alimentar pode dar 

resultados bons a longo prazo, ela vai funcionar. Tudo vai depender da sua disposição 

para mudar hábitos, do meio social em que vive, de um acompanhamento médico e 

nutricional individualizado e de fatores emocionais. 

 

A dieta no seu mundo 

 

A variedade de livros e produtos nas prateleiras se alimenta dos nossos desejos e 

falhas. E vem engordando: nos EUA, a indústria das dietas é maior que a de tênis. Há 

um setor inteiro da economia que analisa e dialoga com nosso constante desejo e eterna 

dificuldade de emagrecer. Não há estimativas do tamanho do mercado de dietas no 

Brasil, mas nos EUA, onde 67% da população está acima do peso, ele movimenta US$ 

58 bilhões por ano - US$ 14 bilhões a mais que o mercado de calçados e só US$ 10 

bilhões a menos que o gasto do governo americano com saúde. 

Um passeio por qualquer livraria revela os milagres prometidos para todos os 

gostos, propósitos e crenças. Alguns títulos no Brasil são: Viva Melhor com a Dieta do 

Tipo Sanguíneo (seu tipo de sangue determina o que você vai comer), Emagreça 
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Naturalmente com a Dieta da Lua (quando a lua muda, você só ingere líquidos por 24 

horas), A Dieta do Abdome (programa de 6 semanas, foca em 11 alimentos que 

magicamente tiram gordura só da barriga), A Dieta da Zona Ayurvédica (baseada em 

princípios da medicina milenar indiana), A Dieta do Mel (duas colheres de mel antes de 

dormir queimam gordura). Se você prestou atenção até aqui, já sabe que é picaretagem. 

 

Nas prateleiras 

 

A indústria alimentícia é outro ator central desse jogo. Para a OMS, há 

evidências de que o aumento da obesidade é influenciado pelo marketing agressivo das 

cadeias de fast food - lembra-se do ambiente obesogênico, contribuindo sutilmente para 

engordar? 

Outros vilões são os alimentos de alta densidade energética. Normalmente 

industrializados, eles concentram muitas calorias em pouco volume e confundem nosso 

corpo, que vai engordando sem nos avisar para parar.  

Por outro lado, as prateleiras são inundadas com opções que protegem contra 

aumento de peso. Como os alimentos adicionados de fibras e com selo de "baixo índice 

glicêmico" piscando no rótulo. Estamos exagerando no açúcar? Nos dão versão diet. 

Precisa-se de Omega-3? Compre margarinas enriquecidas dele. Muita gordura? Vá de 

livres de trans. É acender uma vela para Deus e outra para o Diabo. 

Quer exemplos? Dois gigantes do mercado de refeições light, as multinacionais 

Jenny Craig e Slim-Fast (o carro-chefe são os shakes, também vendidos no Brasil), 

foram comprados pela Nestlé e pela Unilever (dona da marca Kibon), respectivamente. 

Já a multinacional Heinz, famosa pelas mostardas de grife, é também a dona do negócio 

de refeições prontas dos Vigilantes do Peso, cujos encontros semanais envolvem 1,5 

milhão de pessoas e que faturaram perto de US$ 1,5 bilhão em 2007. 

 

A dieta na sua vida 

 

Emagrecer é simples e não é fácil. Mas não é impossível. Insegurança e gula são 

boas palavras para começar a concluir esta conversa. Você já aprendeu que as dietas 

radicais não funcionam. E que imaginar o emagrecimento como um processo de duas 

etapas separadas - a perda de peso e a manutenção do peso - é autoengano. As duas são 

a mesma coisa: você precisa ter sucesso na decisão de comer menos e gastar mais 
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calorias sempre. E, para que isso aconteça e dure, é preciso que você entre num 

processo constante e paulatino de mudança de hábitos alimentares e de atividade física, 

para emagrecer devagar. 

Além disso, você pode melhorar sua saúde comendo alimentos variados, em 

porcentagens balanceadas - levando em conta que há carboidratos melhores do que 

outros (grãos integrais, frutas, legumes em vez de pão branco e doces) e gorduras 

melhores do que outras (azeites, castanhas, peixes em vez de carnes vermelhas e 

laticínios). Por fim, já sacou que ao longo de todo esse processo você vai precisar lidar 

com sua insegurança e gula diante das dificuldades emocionais, sociais e biológicas que, 

você já sabe, são parte da vida. Ah, também é preciso resistir aos ataques de 

ingenuidade diante da indústria para perder peso. 

Perder peso e manter o resultado é um objetivo difícil e não tem receita de 

sucesso. É uma decisão de longo prazo e é você com você mesmo. Você com sua carga 

genética, seus vícios e seus prazeres. Vale a pena esquecer por um minuto a modelo 

perfeita do outdoor, os números desanimadores das pesquisas e olhar para a sua vida. Se 

está obeso ou com peso extra, tem hipertensão, se sente uma lesma, vá buscar aí dentro 

o que impede você de se motivar a mudar de vida. Se quer viver bem, é bom focar no 

seu bem-estar e se mexer, porque ninguém vai te pegá-lo pela mão. Agora, se você é 

parte dos 57% de brasileiros que têm um peso normal, mas passou a vida fazendo dieta 

em busca de um peso ideal, pense bem. 

São 3 as alternativas. Você pode gastar o resto da vida entrando em dietas 

furadas, passando a sopinha toda semana pré-Réveillon e se sentindo “loser” depois do 

1º de janeiro. É possível perder peso assim. Só não é possível virar magro. E cada vez 

vai se tornar mais difícil. 

O segundo caminho é encarar o problema de frente, escolher um plano alimentar 

sensato, sem metas irreais. Dedicar tempo aos esportes, contar calorias, controlar a 

balança e - inevitável - rejeitar alguns convites para a churrascaria rodízio. Se essa é a 

sua escolha, que seja convicta. E consciente de que ter o corpo sarado (ou quase) vale 

mais do que (quase) qualquer feijoada. 

A terceira opção é você descobrir que só vale fazer sacrifício se a questão for de 

saúde, que você quer continuar comendo o que gosta. Mesmo que isso não o deixe tão 

magro, você é capaz de aceitar esses pneuzinhos que nunca o largam, não fazem inveja 

a ninguém, mas que são seus. E, no conjunto, até que bem simpáticos. 
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Alguns Mitos Sobre As Dietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mito 1:“A base da dieta faz a diferença”  

Na verdade, tanto faz se a dieta tem base de 

carboidratos, gorduras ou proteínas: o 

maior estudo sobre o assunto concluiu que 

todas se equivalem no emagrecimento a 

curto prazo e na recuperação do peso a 

longo prazo. Para a balança, o que interessa 

é quantas calorias o alimento tem. 

 

 

Mito 2: “Mulher engorda mais fácil que 

homem”  

Em média, sim. Mas isso não tem nada a ver com 

elas serem mulheres. Acontece que homens, por 

terem naturalmente um volume maior de ossos e 

músculos, tem o metabolismo mais acelerado. Ou 

seja: entre uma mulher musculosa e um homem 

flácido, quem engorda mais fácil é ele. 

 

 

Mito 3: “O estômago cresce com a barriga”  

Só em obesos que comem quantidades 

colossais. Logo, é mito que para emagrecer é 

preciso comer menos até o estômago diminuir 

e "pedir" menos comida. O que engorda a 

maioria é beliscar itens de alta concentração 

energética e ir acumulando calorias extras. 

 

 

Mito 4: “Tomar suco natural ajuda no 

regime”  

Não ajuda e pode atrapalhar. O problema dos 

líquidos que não sejam água (refrigerante, 

suco, cerveja etc.) é que suas calorias não são 

devidamente computadas pelo seu corpo. 

"Nosso organismo não tem a mesma 

capacidade de identificação de saciedade 

com líquidos e sólidos", diz Patrícia Jaime. 

 

 

Mito 5: “Carboidrato à noite engorda”  

Não há fundamento científico que mostre isso. A 

crença seria de que comendo carboidrato à noite a 

pessoa armazenaria energia mais facilmente porque 

vai repousar e o metabolismo cai. Na verdade, o 

que vale é o balanço das calorias ingeridas e 

queimadas nas 24 horas anteriores. 

 

 Mito 6: “Dormir pouco dá fome”  

Em tese, a falta de sono diminuiria o nível do 

hormônio da saciedade (leptina) e aumentaria o da 

fome (grelina). Mas ainda há muito que se estudar, 

já que uma das consequências de estar acima do 

peso é ter sono ruim. Assim, não é dormir pouco 

que abre o apetite, mas o contrário. 
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Claudia Carmello. Dieta sem Segredo. Revista Superinteressante, n. 265, mai. 2009 

(com adaptações). Disponível em: http://super.abril.com.br/alimentacao/dieta-segredo-

619322.shtml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mito 7: “Comer de 3 em 3 horas ajuda”  

Ajuda a comer menos nas refeições. Mas daí a 

acelerar o metabolismo vai uma distância. Para a 

OMS, não há evidências de que fracionar as 

refeições diminua o risco de engordar. Ao 

contrário: o hábito faz com que você perca o 

controle nas refeições intermediárias. 

Mito 9: “Carboidrato não sacia”  

 “Não. Todos os alimentos dão saciedade", diz Mancini. 

Os carboidratos têm sido “vilanizados” porque se 

conclui que os do tipo simples (pão e arroz branco, 

batata, açúcar) desequilibram o organismo. Mas basta 

consumi-los com moderação. 

Mito 8: “Remédio pra emagrecer funciona”  

Além de efeitos colaterais, como irritação, insônia, 

taquicardia, quando você para de tomar o remédio, 

o apetite aumenta. Outro caso são os remédios 

irresponsavelmente prescritos que causam 

disfunções na tireoide, glândula que regula o 

metabolismo. 

http://super.abril.com.br/alimentacao/dieta-segredo-619322.shtml
http://super.abril.com.br/alimentacao/dieta-segredo-619322.shtml
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Anexo 3:   

 

Texto de Divulgação Científica III 

 

 

Obesidade já mata mais gente do que fome 

 

Estudo sobre a saúde da humanidade revela que o excesso de peso já é um problema 

maior que a subnutrição. 

 

Um trabalho gigantesco, produzido por 500 cientistas de 300 instituições - que 

analisaram 187 países ao longo das últimas quatro décadas. É o Global Burden of 

Disease ("Peso Global das Doenças"), que acaba de ser publicado e é o maior estudo já 

realizado sobre a saúde da humanidade. Ele traz duas grandes conclusões. A boa é que a 

expectativa de vida aumentou em praticamente todo o mundo, e as mortes relacionadas 

à subnutrição caíram de 3,4 milhões, em 1990, para 1,4 milhão em 2010, último ano 

analisado pelo estudo. Em 1990, a subnutrição era a doença com maior "peso", ou seja, 

aquela que mais tirava anos de vida saudável da humanidade. Agora, ela despencou para 

oitavo lugar. Mas a obesidade, eis a má notícia, subiu de décimo para sexto - e a má 

alimentação, com uma dieta pobre em nutrientes, aparece em quinto (os quatro maiores 

fatores de risco são pressão alta, tabagismo, uso de álcool e poluição). "As dietas pobres 

em frutas, verduras e grãos integrais têm impacto surpreendente", escrevem os autores 

do estudo. 

Salvador Nogueira e Bruno Garattoni. Obesidade já mata mais gente 

do que fome. Revista Superinteressante, n. 315, fev. 2013. Disponível em: 

http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-

740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_ca

mpaign=redesabril_super (texto com adaptações). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
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Anexo 4:  

 

Reportagem 1 

 

Distúrbios alimentares crescem entre jovens e ganham exposição na TV. 

 

 

Você gostaria de estar mais magra? Suas conversas costumam girar em torno de 

dietas e das calorias de determinados alimentos? Por conta disso, você se arrisca a fazer 

dietas sem orientação médica? 

Se suas respostas foram sim, pode integrar o grupo de pessoas sob o risco de 

adquirir transtornos alimentares-anorexia nervosa ou bulimia-, cuja incidência está 

crescendo entre jovens. A anorexia -que acomete 1% da população de adolescentes e 

ocorre principalmente por volta dos 14 anos- caracteriza-se pela acentuada perda de 

peso auto-induzida, pelo medo de engordar e pela alteração da imagem corporal. 

Quem sofre da doença faz dietas malucas ou se nega a comer. Ao passo que 

emagrece, o anorético continua a achar que está gordo, mesmo que esteja dezenas de 

quilos abaixo de seu peso ideal. É a patologia de maior risco de morte entre jovens, 

segundo o Proata (Programa de Orientação e Assistência aos Transtornos Alimentares) 

da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). 

Já a bulimia, que atinge principalmente jovens de cerca de 18 anos, é 

caracterizada por situações de elevada ingestão alimentar seguidas de culpa e medo de 

engordar.  Para compensar, o bulímico lança mão de métodos purgativos: vômitos, 

laxantes, diuréticos, atividade física intensa e até remédios para inibir o apetite.  

“Estudos indicam maior incidência dos casos de distúrbios alimentares na faixa 

dos 12 aos 25 anos”, diz Angélica Claudino, coordenadora do Proata, que já atendeu 

uma garota de 12 anos que pesava 22 quilos.  

“A adolescência é um período de maior demanda emocional. Os adolescentes 

que têm vulnerabilidade na estrutura de personalidade estariam, então, mais sujeitos a 

ter transtornos alimentares”, explica ela.  

Mauro Fisberg, pediatra e nutrólogo do Centro de Atendimento e Apoio ao 

Adolescente da Unifesp, confirma que houve um aumento do número de adolescentes 

atendidos no centro, mas sugere que a causa possa ser a proliferação de serviços 

especializados.  “Por causa das pressões sociais e do padrão estético magro, os casos de 

distúrbios entre crianças e homens têm crescido muito”. 
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“Esse padrão de magreza surgiu nos anos 60. Desde então, houve uma evolução 

para padrões cada vez mais magros. Na última década, aumentou a pressão por causa da 

questão do exercício físico”, acrescenta Angélica. 

Nesse contexto de cobrança para que os corpos sejam esbeltos e bem 

trabalhados, Alícia Cobelo, psicóloga do Ambulim (Ambulatório de Bulimia e 

Transtornos Alimentares) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, destaca: 

“Todos estamos sob influência da mídia, mas nem todos desenvolvem os distúrbios 

porque, na verdade, é necessário mais de um fator de risco para que a doença ocorra”.  

“Os problemas de autoimagem das garotas estão relacionados à exacerbação da 

figura feminina na mídia, como essa exposição da Tiazinha e da Feiticeira”, diz o 

especialista em adolescente e medicina esportiva Bruno Molinari. Ele alerta também 

que as garotas que se veem de forma distorcida são as que têm mais propensão a ceder 

aos desejos de seus parceiros, estando mais sujeitas à gravidez indesejada e a contrair 

doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Fernanda Mena; Guilherme Werneck. Distúrbios alimentares crescem entre jovens e 

ganham exposição na TV. Folha de São Paulo. 25/03/2002 (com adaptações). Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u944.shtml 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u944.shtml
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Anexo 5:  

 

Reportagem 2 

 

 

Garoto fez dieta rigorosa e se tornou vítima de anorexia 

 

 

 

Quando João (nome fictício), 16, se deu conta de que estava magro demais, tinha 

apenas 40 kg, distribuídos ao longo de seu 1,72 metro de altura, e um quadro de 

anorexia nervosa que precisava de tratamento o quanto antes. Até chegar a essas 

medidas, João olhava-se no espelho sem conseguir enxergar a magreza de seu corpo em 

desenvolvimento.  

João sabe que exagerou nas restrições alimentares, mas não encontrou 

explicação para a obsessão em contar calorias que o levou a ultrapassar a barreira de sua 

saúde para emagrecer. "Hoje, sou normal. Percebi que não existe nada de bonito na 

magreza", admite. 

 

Leia, a seguir, trechos de sua entrevista ao Folhateen.  

 

Folha: Você parou de comer aos poucos ou de uma hora para a outra? 

João: Foi bem gradativo. Eu tinha 1,70 m e pesava 62 kg quando iniciei um regime por 

conta própria. Aos poucos, fui diminuindo a quantidade de alimentos. Tentava consumir 

uma média de 1.200 calorias diárias. Só que, no início, contava 20 calorias para uma 

colher de arroz e, com o passar do tempo, contava 40 e, depois, 50. Assim, cada vez 

comia menos. Passei a restringir demais a minha alimentação. Eu olhava os valores 

nutricionais de tudo, pesquisava na internet e não colocava na boca nada que não 

soubesse quantas calorias tinha. Uma neura! 

 

Folha: Você sentia desconforto com seu corpo antes do regime? 

João: Não me achava gordo, só um pouco acima do peso. 

 

Folha: O que você acha que detonou esse processo? 

João: Não tem uma explicação lógica. Percebi que, diminuindo um pouco aqui e ali, eu 

emagrecia, e isso me dava motivação. Não me negava a comer, mas achava que tudo o 
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que eu comia iria me engordar, que, se eu comesse um salgadinho, iria engordar 7 kg. E, 

ao me olhar no espelho, não me via tão magro como eu realmente estava. 

 

Folha: Quando percebeu que estava com algum problema? 

João: No Natal, vi parentes que não encontrava havia tempos. Eles estranharam minha 

magreza. Meus pais, que acompanharam o processo, não haviam percebido. Fui a uma 

farmácia com meu primo -que sempre achei magro- e nos pesamos. Ele, que é mais 

baixo do que eu, estava com 52 kg, e eu, com 43 kg. Percebi que estava magro demais. 

Algo estava errado. 

 

Folha: Quanto chegou a pesar no pico da doença? 

João: Já fiquei com 40 kg. 

 

Folha: O que você sentia à época? 

João: Tinha um humor muito ruim. Via todo mundo comendo e eu não. Só de eu olhar 

para a comida já me sentia saciado. 

 

Folha: Você tinha vergonha de mostrar seu corpo? 

João: Tinha e ainda tenho. Ainda estou bem magro. Hoje peso 45,6 kg. Evito mostrar o 

corpo. 

 

Folha: Como foi seu tratamento? 

João: Quando fui ao consultório do médico, foi um abalo. Ele fez uma avaliação e disse 

que talvez eu tivesse de ser internado. Minha pressão estava em 6 por 4 (a pressão 

considerada normal é 12 por 8). Meu corpo estava sem energia, e o coração começou a 

bater mais devagar. O sangue não chegava às extremidades. Tinha pés e mãos gelados. 

Não tinha ânimo para nada. 

 

Folha: Você acha que foi influenciado pela estética da magreza pregada pela moda e 

pela publicidade? 

João: Um pouco. A pressão do estereótipo da magreza me ajudou a querer ficar cada 

vez mais magro. 

 

 
Fernanda Mena. Garoto fez dieta rigorosa e se tornou vítima de anorexia. Folha de São Paulo, 

25/03/2002. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u947.shtml 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u947.shtml
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Anexo 6:  

 

Reportagem 3 

 

 
Espelho meu, existe alguém mais gorda do que eu? 

 

A maneira como você vê sua imagem refletida no espelho pode não ser fiel à 

realidade. E a culpa disso não é do espelho, mas de seus próprios olhos. Uma pesquisa 

realizada pela Brock University, em Ontário, no Canadá, divulgou em janeiro deste ano 

que uma em cada três pessoas com peso adequado ao seu tamanho tem uma imagem 

deturpada de si mesma. 

O estudo, realizado com 813 pessoas entre 19 e 39 anos, concluiu que 31% das 

mulheres com seu peso ideal se acham mais gordas do que deveriam. Entre os homens, 

a situação se inverte: 25% daqueles que têm um peso adequado ao seu tamanho se veem 

mais magros do que deveriam. 

O professor de psicologia Stanley Sadava, coordenador do estudo canadense, diz 

que essa deturpação do olhar entre as mulheres é ainda maior entre as 

adolescentes. Segundo ele, uma das causas do fenômeno é o assédio da mídia e da 

moda, que firmam padrões estéticos muitas vezes fora do alcance de um corpo normal e 

saudável. 

“As mulheres estão mais suscetíveis que os homens a enxergar seus corpos 

como gordos quando eles estão, na verdade, com a massa corpórea ideal, longe de 

qualquer sinal de obesidade.  Emagrecer torna-se, então, uma obsessão, o que significa 

que essas mulheres não conseguem deixar de se preocupar com sua forma física”, 

afirma. “Basta olhar as atrizes da década de 50, como Marilyn Monroe, e as de hoje. Os 

padrões culturais de hoje são cruéis com a variedade de tipos físicos comuns. Os 

adolescentes, que são mais vulneráveis a esse assédio, sofrem mais”. 

Para Sadava, sua pesquisa é uma indicação indireta de uma das causas que têm 

levado a um aumento no índice de jovens com disfunções alimentares, como a anorexia 

e a bulimia. 

 

 

Folha de São Paulo. Espelho meu, existe alguém mais gorda do que eu?25/03/2002. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u946.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u946.shtml
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Anexo 7:  

 

Reportagem 4 

 

 

As garotas e a imagem corporal distorcida: quando casar sara? 

 

Estudo revela que até mulheres de 75 anos se preocupam excessivamente com o corpo 

 

 

Como sofrem as adolescentes e as garotas nos primeiros anos da juventude! 

Quem observa de fora, mas próximo o suficiente para demonstrar solidariedade, se 

pergunta por que a natureza precisa ser tão malvada nessa fase da vida. Por que tantas 

mudanças hormonais em pouco tempo, por que tantas adaptações cerebrais, por que 

tantos desafios a enfrentar de uma só vez? 

A infância protegida vai ficando para trás, as meninas são compelidas a sair dela 

e a assumir responsabilidades num ambiente que pode ser libertador e ao mesmo tempo, 

e quase sempre, hostil. Tudo isso sem ter um cérebro completamente pronto para 

enfrentar a vida adulta. Sem ter a serenidade de entender que a vida é dura, mas nela 

tudo passa. Como convencer uma adolescente de que somos capazes de superar quase 

todos os obstáculos que a vida nos impõe? E que, na maioria das vezes, as coisas 

acabam bem? 

São muitas as aflições enfrentadas pelas meninas (sucesso escolar, popularidade, 

a conquista de um lugar no mundo, as amizades, os amores correspondidos e os não 

correspondidos). Uma das mais cruéis é a preocupação com a imagem corporal. Cuidar 

do corpo, procurar estar dentro do peso normal, sentir-se satisfeita com as formas 

refletidas no espelho é saudável. Contribui para a autoestima, tão importante nessa e em 

todas as fases. 

O que exige atenção é a imagem corporal distorcida. Se a menina é magra, tem 

umas dobrinhas absolutamente normais na cintura e deu para dizer que está gorda, é 

preciso observá-la e tentar entender o que está por trás dessa convicção. Em alguns 

casos (na imensa minoria, felizmente) esse comportamento pode ser indício de 

transtornos alimentares graves como anorexia ou bulimia. Em situações assim, é 

fundamental que a menina tenha acompanhamento psiquiátrico. 
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Quase sempre, porém, a insatisfação com o próprio corpo não se transforma 

numa patologia tão grave. Ainda assim, é um martírio que começa na pré-adolescência e 

não tem data para acabar. 

Para algumas mulheres, vale a previsão da vovó: “quando casar sara”. Outras 

continuam bastante preocupadas mesmo depois do casamento, mas a maturidade 

costuma levar a vários tipos de libertação – inclusive contra os padrões de beleza 

inatingíveis. Aí a imagem corporal deixa de ser distorcida para se colocar no eixo da 

realidade. 

Em pesquisa, realizada pela Universidade da Carolina do Norte, com 1.800 

mulheres com idade média de 59 anos, mostra que dentre as entrevistadas sentir-se 

gorda é uma insegurança da qual a mulher nunca se livra. Mesmo quando o peso dela é 

considerado normal. 

Entre os dados desta pesquisa contam que o grupo de mulheres acima dos 50 

anos, a maioria (62%) disse que o peso ou as formas do corpo têm um impacto negativo 

sobre a qualidade de vida. E muitas têm transtornos alimentares. Dois terços das 

mulheres disseram pensar em peso diariamente. Mais de 40% olham no espelho todos 

os dias com a intenção de ver se engordaram. A mesma parcela sobe na balança mais de 

uma vez por semana. Cerca de 3% relataram sofrer de compulsão alimentar, 8% usam 

laxantes. Nos últimos cinco anos, 36% das mulheres passaram metade do tempo 

fazendo dieta. 

Elas usam vários métodos pouco saudáveis na tentativa de perder peso: pílulas 

milagrosas (7,5%), excesso de atividade física (7%), diuréticos (2,5%), vômitos (1%). 

Esse comportamento foi relatado inclusive por mulheres de 75 anos ou mais. 

“O estereótipo é acreditar que transtornos alimentares são problemas de 

adolescentes e de mulheres jovens, mas a realidade é outra”, diz Cynthia Bulik, diretora 

do programa de transtornos alimentares da Universidade da Carolina do Norte. “Muitas 

desenvolvem transtornos alimentares pela primeira vez depois dos 50 anos”.  

Para muitas dessas mulheres, as causas dos problemas são grandes mudanças 

familiares, como divórcio, perda do companheiro, ausência dos filhos e perda do 

emprego. “Muitas mulheres estão encarando uma incerteza financeira que elas nunca 

pensaram que enfrentariam nessa idade”, diz Bulik. 

Tão importante quanto essas, uma causa fundamental é a pressão cultural para 

parecer jovem para sempre. Se a mulher se deixa envolver por essa teia, é possível que 
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acabe escrava de comportamentos nada saudáveis de controle de peso ou de bizarrices 

estéticas. 

A equipe de Bulik ressalta que esses problemas precisam estar no radar dos 

médicos. “Muitos não pensam na possibilidade de uma mulher acima dos 50 estar 

sofrendo de transtornos alimentares”, diz. “Metade das nossas pacientes têm mais de 30 

anos. Há dez anos não era assim”. 

Se muitas mulheres se submetem aos padrões e lutam contra a própria natureza, 

por outro lado o sentimento de rebeldia é cada vez mais presente e mobilizador. As ruas 

e as praias do Brasil estão cheias de gordinhas vestidas com estampas, cores, decotes 

generosos. Abandonaram o preto e assumiram o corpo que têm e a beleza que há nele. 

Estão desavergonhadas – e isso é bom. 

Não se trata de fazer apologia da obesidade. Excesso de peso é um 

“problemaço”, responsável por terríveis doenças como problemas cardiovasculares, 

câncer e uma lista gigantesca de outros males. Mas ser gorda, infeliz e reprimida só 

piora a situação. Uma boa forma de responder às cobranças sociais é investir em amor 

próprio, liberdade e cores. Muitas cores. 

E você? Acha que mulheres de todas as idades sofrem com imagem corporal 

distorcida? Como lidar com isso e com o preconceito contra as gordinhas? 

 

 

 
Cristiane Segatto. As garotas e a imagem corporal distorcida: quando casar sara? Revista 

Época, 22/06/2012 (com adaptações). Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-

bem-estar/cristiane-segatto/noticia/2012/06/garotas-e-imagem-corporal-distorcida-quando-casar-
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Anexo 8: Modelo de Plano de Aula referente à atividade 5 

 

 

I. Dados de Identificação: 

Disciplina: 

Série: 

Número de aulas a serem utilizadas: 

II. Tema: o tema específico a ser desenvolvido nesta aula 

III. Objetivos: a serem alcançados pelos alunos.   

Objetivo geral: projeta resultado geral relativo a execução de conteúdos e procedimentos. 

Objetivos específicos: especificam resultados esperados observáveis.  

IV. Conteúdo: conteúdos programados para a aula organizados em tópicos. 

V. Desenvolvimento do tema: descrição da abordagem teórica e prática do tema.  

VI. Recursos didáticos: (quadro, giz, retroprojetor, etc.) e fontes histórico-escolares (filme, 

música, quadrinhos, etc.).  

VII. Avaliação: discriminar, com base nos objetivos estabelecidos para a aula: 

- atividades (ex: respostas às perguntas-problema ao final da aula, discussão de roteiro, 

compreensão de gravuras, trabalho com documentos, etc.). 

- critérios adotados para correção das atividades. 

VIII. Bibliografia: indicar toda a bibliografia consultada para o planejamento da aula 

dividindo-a entre básica e complementar 
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Anexo 9: Links dos Vídeos a Serem Utilizados na Ação Educativa 

 

 

1. Sistema digestório: 

 http://www.youtube.com/watch?v=4B2UnidAGfA; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii1BqYbtqpU; 

2. Campanha contra a anorexia:  

http://www.youtube.com/watch?v=IsB60rofn9E&feature=related; 

3. Entrevista com os produtores do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.youtube.com/watch?v=X6LeR_JKnDY; 

4. Quantidades de açúcar e óleo em alimentos - Trecho do documentário Muito 

Além do Peso:  

http://www.youtube.com/watch?v=Sg9kYp22-rk; 

5. Entrevista Bill Dietz – trecho do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/extra/bill_dietz/; 

6. Entrevista Alex Bogusky – trecho do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/extra/alex-bogusky/; 

7. Entrevista Ann Cooper – trecho do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/extra/ann-cooper/; 
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