
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de 

outubro de 2019 

RELAÇÃO ENTRE APRENDIZAGEM DE SI E MOTIVAÇÃO NO 
COMBATE A OBESIDADE 

 
Jaqueline Pauluci Bosio1, Rose Mari Bennemann2, Regiane da Silva Macuch3 

 
1Acadêmica do Curso de Mestrado em Promoção da Saúde, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR.Maringá- PR.Bolsista 

Institucional jpauluci@hotmail.com  

2Co-orientadora, Docente no Mestrado em Promoção da Saúde, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Maringá – PR. 
Pesquisadora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação – ICETI 

rose.bennemann@gmail.com  

3Orientadora, Docente no Mestrado em Promoção da Saúde, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Maringá – PR. 
Pesquisadora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação – ICETI 

rmacuch@gmail.com 

 

                                                     RESUMO 
Este estudo teve como objetivo incluir atividades de educação motivacional aos participantes do 

programa interdisciplinar para o tratamento da obesidade da UNICESUMAR, localizado em Maringá – PR.  
O foco nesta estratégia teve como intencionalidade o auxílio a obtenção da redução e manutenção do peso 
corporal. Para tal, utilizou-se de recursos técno-metodológicos do Psicodrama, para além de outras 
dinâmicas grupais. Intervenções em grupos têm demonstrado melhores resultados para a mudanças de 
hábitos e a construção da autonomia no autocuidado sobre o peso corporal. Intervençoes em grupo atingem 
um contingente maior de pacientes e há melhoras em relação ao funcionamento psíquico, reduzindo 
sintomas de compulsão alimentar, melhorando, a qualidade de vida dos participantes. Este estudo foi de 
abordagem qualitativa por meio de intervenção educativa de caráter motivacional. O grupo social foi 
constituído por adultos participantes do programa para tratamento da obesidade e contou com 10 homens e 
15 mulheres na faixa etária de 30 à 60  anos. As atividades desenvolvidas despertaram sentimentos, 
pensamentos e sensações sobre diversos assuntos cotidianos ligados ao tema e criaram momentos de 
mais-valia à todos.Com as atividades percebeu-se um avanço em relação as mudanças comportamentais e 
a melhora das dificuldades psicológicas e sociais no enfrentamento da obesidade e das doenças 

relacionadas à ela, além dos vínculos positivos que criou-se entre os participantes do  grupo. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Obesidade, Motivação, Educação, Mudança de Comportamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A obesidade é o acúmulo de gordura corporal quando o consumo de calorias na 
alimentação é superior ao valor gasto pelo organismo para sua manutenção e realização 
de atividades do dia a dia. É também condição crônica considerada como um dos mais 
graves problemas de saúde pública na atualidade, inclusive, em países em 
desenvolvimento (VANNUCHI et al., 2017). 

O crescente nível de obesidade mundial se deve ao desequilíbrio entre a ingestão 
e gasto de calorias, além de fatores genéticos, socioeconômicos, ambientais e individuais, 
que podem afetar a patogênese da obesidade (DIAS JR, 2018). A prevalência da 
obesidade está aumentando de forma significativa em todo o mundo, sendo considerado 
o quinto maior risco para mortes globais (VANNUCHI et al., 2017).  

A obesidade está concentrada em países mais pobres. Cerca de 60% dos 
indivíduos obesos vivem atualmente em países em desenvolvimento, principalmente na 
América Central, Oriente Médio e ilhas do Pacífico e Caribe. Nos países mais ricos a 
obesidade se concentra, principalmente, entre os moradores das áreas mais pobres e 
degradadas das grandes cidades e nas áreas rurais (DIAS JR, 2018).  

 O Brasil, em poucas décadas, deixou de ser um país com grandes problemas de 
subnutrição para se tornar um país de mal nutridos com excesso de peso, com um 
aumento consistente no diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
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como o diabetes, principalmente do tipo II, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, 
doenças renais e câncer (DIAS JR, 2018). 

As DCNT atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas e, de forma 
mais intensa, aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os de baixa escolaridade 
e renda (SAUERESSI, 2010), aumentando ainda mais a pobreza dos que são acometidos 
pelas incapacidades, limitações e redução da força produtiva (MALTA et al., 2019; DIAS 
JR, 2018; IBGE, 2014).  

De acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada no dia 24/07/2019 pelo 
Ministério da Saúde, a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8%, entre 
2006 e 2018. Foram ouvidas, por telefone, 52.395 pessoas maiores de 18 anos de idade, 
entre fevereiro e dezembro de 2018. A amostragem abrange as 26 capitais do país, mais 
o Distrito Federal. Entre as principais causas do aumento de peso está o consumo de 
produtos alimentícios ultraprocessados e o excesso de peso é observado sobretudo entre 
pessoas de 55 e 64 anos e com menos escolaridade (EXAME, 2019; VIGITEL, 2018). 

Com essa crescente taxa de casos de sobrepeso e obesidade, o sistema de saúde 
sobrecarrega-se com as demandas cada vez maiores das DCNT relacionadas ao excesso 
de peso. Além da alta prevalência de comorbidades clínicas associadas ao excesso de 
peso, autores correlacionam a obesidade à incidência de distúrbios psicológicos como 
ansiedade, depressão, transtornos alimentares, baixa autoestima e imagem corporal 
distorcida. Portanto, uma patologia de etiologia multifatorial complexa que afeta 
significativamente a qualidade de vida dos sujeitos, podendo ser considerada uma 
desordem psicossomática de difícil controle e tratamento, apresentando, assim, elevado 
percentual de insucessos terapêuticos e recidivas, o que gera ainda mais 
comprometimentos orgânicos e psicossociais (SILVA, 2018; FILGUEIRAS, 2018; SILVA, 
2011; VANNUCCHI, et al., 2017). 

 A principal medida utilizada no tratamento da obesidade  é a terapia nutricional, 
baseada em dietas hipocalóricas aliadas ao exercício físico como parte do tratamento. 
Entretanto, essa terapêutica tem ainda baixa adesão por parte dos pacientes, em função 
da complexidade da doença. Muitos dos tratamentos encontrados atualmente, enfatizam 
principalmente, a monitoria do peso, com reduzida abordagem aos comportamentos 
necessários para a produção de mudanças de hábitos efetivas. No entanto, com a 
nutrição comportamental fatores interdependentes, sociais ou psicológicos estão sendo 
melhor abordados juntamente ao tratamento de redução de peso (SILVA, 2018; 
FILGUEIRAS, 2018). 

A literatura sugere, que, dentre os tratamentos não farmacológicos para as 
doenças crônicas não transmissíveis, as intervenções em grupos multiprofissionais têm 
demonstrado melhores resultados quanto a mudança de hábitos e construção de 
autonomia no autocuidado. Além disso, ações preventivas e de tratamento em grupos 
apresentam baixo custo e atingem um contingente maior de pacientes do que 
intervenções individuais. A intervenção multiprofissional grupal melhora o funcionamento 
psíquico do paciente e traz benefícios tanto metabólicos como extrametabólicos, 
reduzindo sintomas depressivos e de compulsão alimentar e melhorando, portanto, a 
qualidade de vida dos participantes (VANNUCCHI, et al., 2017; SILVA, 2011). Nesse 
contexto, as intervenções em grupo com a participação de equipe multiprofissional são 
alternativas que podem estimular e motivar o paciente à mudança de comportamento 
alimentar e estilo de vida mais saudável.  

Como modelo de intervenção clínica no tratamento de pacientes com problemas de 
abuso de álcool, Miller e Rolnick (2009) desenvolveram a Entrevista Motivacional (EM), 
que tem como foco ajudar as pessoas a reconhecer e modificar seu comportamento, para 
assim, aumentar a motivação e remeter a mudança de comportamentos depreciativos e 
autodestrutivos. Para isso, a EM utiliza um conjunto de métodos para ajudar os indivíduos 
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a aumentar a motivação intrínseca ao explorar e resolver a ambivalência sobre a 
mudança de comportamento específico (ANDRETTA et al., 2015). Este modelo objetiva 
que a motivação “venha de dentro para fora”, visto que se espera que seja o sujeito quem 
deve apresentar os argumentos para desejar (ou não) mudar determinado 
comportamento, os quais, serão trabalhados em conjunto, de modo que faça sentido para 
ele, as estratégias que venham a ser utilizadas (GARCIA; ANDRETTA, 2017, VANNUCHI 
et al., 2017). 

Uma abordagem mais condizente com o tipo de atividade desenvolvida em nosso  
projeto, o qual, esteve focado na aprendizagem de si por meio de uma perspectiva socio-
educacional, tem-se o método do psicodrama sócio-educacional. Esta estratégia eficiente 
e de baixo custo aproveita-se do método teatral para a livre expressão de sentimentos e 
emoções relacionados às cenas dramatizadas (SANTOS, 2018). A proposta do 
psicodrama vê o ser humano como ser de relações naturalmente espontâneas, criativas, 
sensíveis e suficientes para modificar aspectos insatisfatórios de sua vida, ou seja, buscar 
a mudança de comportamento. Para isso, a dramatização é uma estratégia utilizada para 
a reedição de experiências revividas em vez de se fixar unicamente no material verbal 

trazido pelos pacientes (LEPSCH, 2015).  
O fundador do psicodrama foi J.L. Moreno (1889-1974), médico, psicólogo, filósofo 

e dramaturgo, a partir de suas ideias filosóficas e religiosas, paixão pelo teatro, bem como 
sua inclinação para a pesquisa e investigação sobre as interrelações humanas, 
desenvolveu e sistematizou o trabalho que ficou conhecido como “Projeto Socionômico”. 
(SANTOS; VASCONCELOS, 2018). Com ele, Moreno pretendia trabalhar junto à 
comunidade para fins de transformação social, com base em uma concepção de ser 
humano e de saúde, fundamentadas na espontaneidade e em papéis que o ‘Eu’ 
desempenha ao longo da vida. Assim, da ciência Socionomia nasce a Sociometria, a 
Sociatria e a Sociodinâmica, das quais, o método do psicodrama está imbricado 
(SANTOS; VASCONCELOS 2018; MESQUITA, 2018). 

O Psicodrama propicia uma diminuição da lacuna existente entre investigação, isto 
é a teoria e a aplicação (VIEIRA, 2013), que seguem etapas metodológicas em uma 
sessão de psicodrama, a saber: aquecimento, ação e compartilhar (Moreno, 1985). 
Segundo Macuch (2014, p. 95): “todas as histórias pessoais são reconstruídas do 
pensamento, da memória e da subjetividade, e, ao revivê-las, o sujeito pode ressignificá-
las e decidir como melhor utilizá-las em benefício de si e do coletivo”. Desse modo, os 
fatores fundamentais que colaboram com o processo de mudança de comportamento 
estão na identificação entre os participantes e na ressignificação de suas experiências  de 
vida refletindo assim no aumento da auto estima e na motivação em se manter no peso 
ideal (VIEIRA, 2013). 

Os processos motivacionais podem desempenhar papel crucial na mudança 
comportamental e na manutenção de boas práticas para a vida saudável.  (ASSIS, 1990; 
CARNEIRO et al., 2013;FILGUEIRAS, 2018).  

Desse modo, o estudo a ser descrito teve como objetivo incluir ao trabalho 
interdisciplinar já realizado no Programa Interdisciplinar para o tratamento da obesidade 
da Unicesumar, a “educação motivacional” como mais uma estratégia  de auxílio à 
obtenção da redução e manutenção do peso corporal pretendido pela equipe do programa 
e pelos participantes. A Unicesumar presta atendimento de abrangência interdisciplinar no 
tratamento da obesidade visando a redução e o controle de peso corporal para pessoas 
em diversas faixas etárias. Para tal,  tem a participação de profissionais e estudantes das 
mais variadas áreas do conhecimento como nutrição, psicologia, fisioterapia, educação 
física, medicina (UNICESUMAR, 2019). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Estudo de abordagem qualitativa por meio de intervenção educativa. Os 

participantes foram um grupo de adultos do programa interdisciplinar para o tratamento da 
obesidade da UNICESUMAR Maringá/PR na faixa etária de 30  à 60  anos. O grupo 
esteve composto por dez (10) homens e quinze (15) mulheres. Todos assinam o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) relativo a participação voluntária no 
programa.  

Para a seleção dos participantes nesta modalidade de intervenção, os 
interessados, em reunião geral do programa, se voluntariaram a participar dos encontros 
nas quarta-feiras, no horário das 18h30 às 20h15. Foram doze (12) encontros que 
focaram na aprendizagem sobre si, por meio de atividades em grupo. 

Tratou-se de um estudo piloto. Em cada início de encontro era feito um 
“aquecimento” que envolvia o contato entre os participantes por meio de um cumprimento, 
uma brincadeira e objetivava preparar o grupo para as atividades a serem desenvolvidas 
no dia. Em seguida, passava-se para as atividades propriamente ditas, que nunca eram 
previamente definidas, mas seguiam a demanda do grupo para o dia, embora tendo 
sempre como base a linha de raciocínio voltada para a temática da obesidade. Ao final 
dessas ações, os participantes, se reuniam, geralmente, em formato de roda de conversa 
ou círculo, para compartilhar, ou seja, expressar a percepção individual sobre o que fora 
desenvolvido, partilhando, com e no grupo, as aprendizagens que as atividades 
vivenciadas lhe proporcionaram. 

Os recursos materiais utilizados nos encontros eram básicos e simples, em alguns 
encontros houve dramatização sem auxílio de adereços. Em outras atividades utilizou-se 
blocos para a construção, papel, caneta e giz de cera, quadro negro e jogos de carta. 

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No primeiro encontro estavam presentes vinte e cinco (25) participantes, que 

formaram cinco (5) sugrupos. Cada grupo tinha que descobrir algo em comum entre seus 
integrantes. Os subgrupos encontraram suas semelhanças e posteriormente, 
demonstraram a partir de mímicas o que descobriram aos demais grupos, sendo que o 
grupo grande como um todo, tinha que tentar descobrir qual era essa semelhança. As 
semelhanças foram desde gostar de dança, artes, artesanato, comer, família ou animais. 

No segundo encontro, também com vinte e cinco (25) participantes, o aquecimento 
foi,  todos em círculo, deveriam falar seu nome e acrescentar o nome dos participantes 
anteriores a si que já tinha se apresentado, até que o último repetiria, todos os nomes. 
Após o aquecimento, que demorou bastante, pois era preciso lembrar o nome de todos, 
foi feita uma dinâmica que envolvia um coração, cérebro e um mundo em  formato de bola 
de borracha. As pessoas tinham que escolher um dos objetos, ao escolherem, formavam 
o grupo de acordo com o objeto que tinham melhor se identificado na escolha. Depois os 
grupos definiram o que os caracterizava como grupo. Grupo do coração disseram ser 
pessoas sensíveis e emocionais; grupo do cérebro, mais objetivos e racionais, e, o mundo 
disse que representavam estarem mais voltados às coisas do mundo. Depois, cada um foi 
convidado a explicar o porquê de sua escolha, e no final, partilhar o que tinha aprendido 
sobre si com a atividade e qual sua percepção sobre isto. 

No terceiro encontro, depois do aquecimento, os participantes contaram suas 
recordações de infâncias. O que mais foi lembrado, foram as brincadeiras de época, em 
especial, a “partida de Bets”, seguido do “brincar de casinha”. Então,diante da euforia que 
isto causou, foi combinado que no encontro seguinte, o grupo jogaria uma partida de Bets 
no campo de futebol de grama. Cada grupo ficou responsável por conseguir o material 
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necessário para o jogo. No decorrer da semana, houve muita conversa e risos no 
whatsapp do grupo sobre o que e como iria ocorrer o jogo.  

O quarto encontro foram formadas equipes para o jogo de bets, sendo que está, foi 
a atividade deste dia, com muito risada,cansaço, alegria, conversas e até um pé trincado. 

No quinto encontro foi feita uma dinâmica por escrito. A atividade perguntava: “Se 
você fosse alimentos, incluindo frutas, verduras ou legumes, prato principal e sobremesa, 
quais seriam e porque”. Em um segundo momento do encontro, lhes foi perguntado a 
respeito da suas memórias afetivas sobre a alimentação, quais foram os pratos ou 
alimentos que lhe trouxeram boas memórias. Com esta pergunta, pretendía-se 
reconhecer em que época da vida esse fato relembrado ocorreu, com quem eles estavam, 
onde foi e quem preparou o prato, bem como o porque esse fato lhe trazia boas memórias 
ou não.  

No sexto encontro não houve um aquecimento propriamente dito, os participantes 
foram convidados a responder algumas questões sobre envelhecimento e sobre 
solidariedade intergeracional. Depois de respondidas, por escrito e individualmente, 
dúvidas sobre o conceito de “relacionamento intergeracional” foram abordadas. Foi 
solicitado que formassem cinco (5) grupos de quatro (4) pessoas, para que pudessem 
discutir quais atividades intergeracionais eles achavam que seriam interessantes para o 
envolvimento entre pessoas de grupos geracionais diferentes. Foram dados exemplos de 
atividades envolvendo fotografia, artesanato, carpintaria, teatro, cinema, jardinagem e 
culinária.  

No sétimo encontro, no aquecimento foi formado um círculo, com todos em pé, uns 
ao lado dos outros, de forma que houvesse um balanço de todos e isto criasse um único 
movimento ritmado do grupo. Aproveitando a formação, foi pedido que imaginassem que 
cada um timha uma bola imaginária nas mãos, cada um andaria na sala em diferentes 
direções, para o lado, de costas, mas teria que cuidar de sua bola e tomar cuidado 
(sensorial) para não esbarrar nos demais colegas. Primeiro pediu-se que isto fosse feita 
de olhos abertos, todos riram muito e não conseguiam se concentrar em manter a bola 
(imaginária) nas mãos, então, foi pedido que fizessem isto de olhos fechados,neste etapa, 
foram mais cuidadosos consigo e com os outros. Na segunda parte do encontro, foram 
mostradas nove (9) figuras que poderiam ser escolhidas pelo critério da que mais 
chamasse a atenção. As figuras eram glicées de obras do artista plástico brasileiro 
Claudio de Souza Pinto. Após a escolha das figuras,todos comentaram sobre suas  
escolhas. Uma mesma figura evocava pensamentos e sentimentos diferentes, que de 
acordo com quem a escolhia, gerou um debate enriquecedor no grupo, que demonstrou 
aspectos emocionais marcantes de todos os participantes. Houve muita emoção no 
grupo. Ao final, foi perguntado o que cada um realmente queria de sua vida, alguns 
imediatamente responderam o que queriam, enquanto outros não souberam dar resposta 
naquele momento. Para o outro encontro, ficou combinado de cada um pensar, bem como 
contar aos outros como fazer para alcançar seu objetivo de vida. 

No oitavo encontro, o aquecimento foi feito por  iniciativa de alguns participantes, 
um tipo de “telefone sem fio”, houve  muita diversão com o resultado final, que claro, não 
era o que foi representado no começo da atividade. No segundo momento foi perguntado 
sobre: “o que eu conheço de mim, o que outras pessoas também conhecem?; o que só eu 
conheço sobre mim?; O que os outros conhecem de mim, mas eu desconheço ou 
ignoro?; e, “Como alcançar o que eu quero?”. Foi um encontro mais introspectivo e muitos 
não quiseram compartilhar o que estavam pensando ou sentindo neste dia. 

No nono encontro, foi discutido sobre “imagem corporal”, como ela afeta a auto 
estima e a vida.Neste encontro houve uma participação dominante das mulheres, que já 
eram em maior número que os homens. Elas relataram sobre suas queixas para comprar 
roupas, preocupações e intenções sobre como reduzir o peso e o manequim. Os homens 
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foram convidados a falar sobre o que pensavam da conversa que as mulheres estavam 
colocando no grupo, mas no sentido de falarem deles e não sobre elas.  

No décimo encontro foi conversado sobre atitudes e formas de lidar com o mundo e 
com as emoções. Foi um encontro em que poucos falaram das experiências pessoais. 
Falaram de modo geral sobre a criação de filhos, como os tempos antigos eram em 
comparação aos atuais.  

O penúltimo encontro foi uma confraternização e no décimo segundo encontro 
foram feitas as medições antropométricas da equipe da Nutrição e uma conversa final 
sobre a perspectiva ou não de seguirem no programa.  

Assim, em uma espécie de entendimento individual e coletivo acerca daquilo que 
cada um trouxe ao grupo, foi interessante observar que encorajar e apoiar uns aos outros 
no grupo durante o processo, por meio de elogios, afirmações de apreciação e 
compreensão, são ações que podem auxiliar nos processos de mudanças 
comportamentais (ANDRETTA et al., 2015; GARCIA, 2017). 

O grupo que se manteve até o final dos 12 encontros, demonstrou nas suas 
partilhas que se sentiu bem nas experiências, porque isto representou um tempo para si  
e para cuidar de sua saúde, sem o stress de trabalho, da família e dos afazeres diários. 
Isso gerou momentos de qualidade aos participantes que tiveram a oportunidade de 
pensar sobre suas pretensões para daqui em diante, em cada enconotro foram abordados  
aspectos da vida, que normalmente, na correria do dia a dia não se tira um tempo para 
pensar, sentir, percepber e compartilhar, sendo que o grupo também teve esta 
função,enquanto experiência. 

Muitos participantes manifestaram interesse em continuar com os encontros para o 
semestre seguinte. Assim, a “educação motivacional” adotada neste estudo, por meio da 
metodologia psicodramática, não teve caráter de intervenção clínica ou tratamento, mas 
de “estratégia educativa” para o estímulo para aprender sobre si e a motivação para 
atingir o objetivo da perder peso e melhorar o estado geral de saúde (VANNUCHI et al., 
2017). 

 
4 CONCLUSÂO 
 
Este estudo piloto objetivou estimular os participantes, por meio da interação 

grupal, a refletir sobre suas vidas e suas formas de lidar com o enfrentamento das 
questões relacionadas a perda de peso e as doenças relacionadas à obesidade, bem 
como possibilitar a partilha com outras pessoas que passam pela mesma situação. Desse 
modo, aprender e ressignificar sobre o autocuidado e o modo de vida, ajudou a promover 
saúde e bem estar gera aos participantes. As atividades foram eficazes no sentido de 
promover o entendimento do lado psicológico e social para o enfrentamento dos entraves 
de cada um para a perda de peso. Mesmo com a desistência de alguns integrantes do 
programa como um todo, foi possível perceber que estes encontros foram de mais-valia 
para os que dele participaram, proporcionando momento de descontração, reflexão, 
alegria, e saudosismo, bem como a formação de um grupo coeso que se auto-ajudou e 
possibilitou a criação de novas amizades. Isto também estimulou os elaboradores do 
projeto a continuar com a proposta, tanto com a continuidade deste grupo, como a 
formaçao de um novo grupo que virá a integrar o programa. 
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