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Introdução: A relação com o corpo, o comer e a comida são motivos de 

preocupação da sociedade contemporânea. Os padrões de beleza e a 

disseminação de informações conflituosas sobre nutrição pela mídia geram 

insatisfação corporal, ansiedade, insegurança e aumentam o risco para 

transtornos alimentares. Eventos que promovam o comer intuitivo, a prática da 

atenção plena durante as refeições e que visem descontruir a mentalidade de 

dieta e da demonização dos alimentos são fundamentais atualmente. Objetivo: 

Descrever as atividades desenvolvidas no Workshop Bem Me Quer e os seus 

impactos. Descrição da Experiência: O evento, organizado por uma 

nutricionista e uma psicóloga foi realizado nos dias 09 e 10 de Março de 2019 

em Uberlândia/MG, com carga horária de 16 horas. O conteúdo programático 

foi composto por temas da Nutrição e da Psicologia, tais como relação com o 

comer e com a comida, autoimagem corporal, transtornos alimentares, padrões 

de beleza, mentalidade de dieta e autoestima. Estes temas foram abordados 

através de palestras, dinâmicas, meditações guiadas, vivências e reflexões. As 

atividades relacionadas com a Nutrição Comportamental incluíram palestra 

intitulada “Curando a relação com o corpo, o comer e a comida”; atividade 

prática denominada “Faça as pazes com a comida: Legalizando alimentos”; 

meditação guiada baseada nos princípios da alimentação com atenção plena 

utilizando a degustação de tabletes de chocolate 55% cacau e dinâmica para 

preenchimento do “Mural do Bem Me Quer”, a qual envolveu a descrição de 

cinco qualidades pessoais dos participantes elencadas por eles que não 

envolviam suas características físicas. Impactos da Experiência: Durante a 

discussão sobre a palestra, os participantes demonstraram se identificar com a 

insatisfação corporal, o desejo de se adequar aos padrões de beleza e com o 

medo de comer diante dos discursos da mídia. Após a realização da atividade 

de “legalização dos alimentos” na qual os participantes foram convidados a se 

dar permissão incondicional para comer todos os alimentos, houve surpresa 

quando foi mencionado que não existem alimentos “bons” ou “ruins”, 

demonstrando que havia uma visão dicotomizada sobre os alimentos. Após a 

meditação guiada com chocolate foi observado que a prática meditativa surtiu 

efeitos diferentes em cada pessoa. Alguns relataram sensação de paz e bem 

estar, outros ansiedade para comer logo o chocolate e outros ainda emoções 

negativas pelo fato de o chocolate ser meio amargo e não remeter ao chocolate 

doce ingerido na infância. O preenchimento do mural com as qualidades não 

relacionadas ao corpo possibilitou que os participantes se reconhecessem para 

além de sua aparência física. Os participantes relataram que o evento foi 

esclarecedor e possibilitou a eles uma nova visão sobre sua relação com seus 

corpos e alimentação. Reflexões Finais: A vivência das atividades propostas 

durante o Workshop Bem Me Quer proporcionou impacto positivo sobre a 
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autoestima dos participantes e os auxiliou a desconstruir crenças equivocadas 

sobre padrões de beleza e sobre nutrição e alimentação. Iniciativas como estas 

são importantes para a promoção da saúde nutricional e mental dos indivíduos 

e devem ser encorajadas. 
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