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•  Tema de interesse: educação e formação de profissionais para a 
saúde (estudantes de nutrição) 

•  Questões que poderiam ser respondidas (relacionadas com o estudo 
da obesidade e com o excesso de peso) 
o  Quais profissionais sanitários oferecerão resposta adequada?  
o  Como tornar mais eficientes os processos de formação?  
o  Como solucionar a distância entre a formação e a prática? 

•  Objetivo: 
o  Abordar a pertinência de mudar as formas de compreensão e da 

linguagem utilizada para referir-se ao corpo, a nutrição e a saúde 
de estudantes de nutrição de uma universidade pública na 
Cidade do México. 



No  México...	

As atuais ações em alimentação e nutrição, têm 
redimensionado a fome e a desnutrição como 
problemas de saúde pública, embora conferem 
maior atenção a o que a partir de círculos oficiais 
e acadêmicas é chamado de “combate à 
sobrepeso e obesidade” 



No  México  [e  em  outros  lugares  da  América  Latina]	

•  O ensino da nutrição a nível superior têm-se historicamente baseada 
em modelos educativos que privilegiam as dimensões clinicas e 
biológicas dos processos vitais humanos, da alimentação e da 
doença 

•  Este reducionismo associa-se com a 

o  naturalização e biologização do comportamento alimentar 

o  imposição de ideais de beleza baseados na magreza e 
musculosidade extrema 

o  promoção do medo a o sobrepeso  

o  persecução da sujeitos obesos e estigmatização da obesidade 



No  México  [e  em  outros  lugares  da  América  Latina]	
•  Atenção a sobrepeso e obesidade  

o  Através de modelos de prevenção baseados em ações 
essencialmente individuais  

 
o  Assume-se - desde o discurso oficial – que as pessoas são 

responsáveis por seus próprios comportamentos alimentares, seu 
adiposidade e seu saúde 

 
o  Os mensagens oficiais chamam para a mudança de hábitos e 

estilos de vida associados à dieta e atividade física, sem 
obrigações explicitas do Estado mexicano  

•  Neste contexto obesofóbico tem lugar os processos de ensino-
aprendizagem da nutrição e alimentação a nível superior 



Naturalização  do  discurso  obesofóbico  em  estudantes  (e  
professores)  da  nutrição	

•  Culpabilização dos sujeitos obesos pela sua condição de saúde 

•  Sanção social a o ganho do peso corporal 

•  Defesa a todo o custo – e de maneira acrítica – de os estereótipos de 
beleza baseados na magreza (mulheres) e musculosidade (homens) 
extremas 

•  Êxito, aceitação social, beleza e saúde associadas a magreza 
(mulheres) e musculosidade (homens) extremas, restrição alimentar e 
atividade física extenuante 



Portanto  é  preciso...	

Explorar entre estudantes e professores formas 
éticas da aproximação a os sujeitos obesos, a seus 
corpos e a os problemas alimentares e nutricionais 

em geral 



Métodos	

•  Workshops (experiências vivenciais) com estudantes de nutrição em 
seus primeiros anos de treinamento 

o  Reflexões sobre a aceitação da imagem corporal e problemas 
associados com a busca de ideais estéticos de magreza e 
musculatura extrema . 

o  Diferentes maneiras de resistir à pressão para ter corpo 
socialmente exigido 

•  Entrevistas coletivas: discussão da relevância de mudar o discurso 
sobre as maneiras pelas quais a nutrição e os alunos devem se referir 
ao corpo, nutrição e saúde em geral 

•  Análise de conteúdo: identificação dos principais elementos do 
discurso que os próprios estudantes sugerem para mudar 



Principais  resultados	
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Características  da  população  do  estudo,  Cidade  do  México,  2014	

 Sexo N (%) Idade Índice de Massa Corporal 
Comportamentos 

alimentares 
desordenados 

Interiorização do 
ideal estético da 

magreza 

Desejo pela 
musculatura 

Preocupação 
pelo o ganho 

do peso 	
(= > 2 vezes/

semana) 

 	  
  

 	  
  

 	  
  

D	  
N (%) 

N	  
N (%) 

S	  
N (%) 

O	  
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N (%) 

 	  
N (%) 

 	  
N (%) 

 	  
N (%) 

M 118 (81.3) 23.2 ± 4.8 6 (5.0) 80 (67.7) 19 (16.1) 3 (2.5) 13 (11.0) 25 (21.1) 54 (45.7) 42 (35.5) 

H 27 (18.6) 23.0 ± 2.7 0 (0.0) 19 (70.0) 6 (22.0) 0 (0.0) 3 (11.1) 3 (11.1) 11 (40.7) 5  (18.5) 

(N  =145  estudantes  de  nutrição)	



Principais  resultados	
•  Reconhecimento da importância de reflexionar coletivamente sobre 

os problemas associados com a persecução de ideais estéticos de 
beleza e saúde baseados na magreza e musculosidade extremas 

•  Há consenso de que é preciso tratar respeitosamente a os sujeitos 
(pacientes, colegas, populações de estudo, etecetera) 

•  No entanto... 
o  O discurso que assume como equivalentes (ou sinónimos) os 

conceitos de beleza, saúde, nutrição, magreza e musculatura 
está francamente interiorizado pelos estudantes 

o  Continua-se assumindo a obesidade com fracasso e com falta 
de vontade 

o  “Os sujeitos obesos devem ser ensinados para comer e para ter 
uma vida sana, socialmente aceitável” 



Pontuação  média  de  respostas  para  algumas  variáveis  que  
antecedem  a  os  trastornos  do  comportamento  alimentar  na  

população  do  estudo,  Cidade  do  México,  2014	

Comportamento
s  alimentares  de  

risco	

Internalização  
do  ideal  
estético  da  
magreza	

Auto-‐‑estima	Obsessão  com  a  musculatura	

Insatisfação  
com  o  proprio  

corpo	

Tempo Inicial 4.4 28.6 30.9 26.3 1.0 

Tempo final 3.0 22.3 32.6 23.6 0.48 

Diferença 
estadística  

.000 .000 .000 .000 .000 

(N  =  62  estudantes  de  nutrição)	





Conclusões	
•  É preciso mudar do paradigma do ensino da nutrição e alimentação 

a nível superior, mesmo a pratica da profissão; embora desconhecem 
como proceder 

o  Continua-se pensando que “o correto” e “o cientificamente 
valido” é exercer controle sobre o peso corporal e sobre a dieta 

•  Precisa-se uma visão mais humana y menos medicalizada para os 
problemas de saúde colectiva associados nas práticas alimentares 

•  A vida quotidiana toda, as práticas alimentares e mesmo a maneira 
como olha-se o corpo próprio tem-se penetrado pelo mercado 

•  O Estado mexicano deve reforçar as suas obrigações em matéria de 
direito à alimentação e saúde e aplicação da lei contra os interesses 
econômicos que ameaçam a qualidade de vida da população, o 
sistema de ensino superior e o exercício da prática profissional em 
nutrição, alimentação e saúde 
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