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PREFÁCIO

PORTUGAL

Os problemas de saúde resultantes de um desequilíbrio energético e erros alimentares têm vindo a 
aumentar em todo o mundo. Inerentemente, a obesidade tem vindo a adensar-se, afectando sobretudo 
populações mais desfavorecidas nos países mais desenvolvidos e existindo também nos mais pobres. 
Trata-se, na verdade, de um sério problema de saúde pública com consequências no aumento de outras 
doenças, designadamente a diabetes, as doenças cardiovasculares e enfermidades conexas com a 
saúde mental. 

Portugal apresenta uma alta prevalência de excesso de peso, com números sobre os quais importa agir 
prontamente, para gradualmente os mitigar: (i) aos 4 anos de idade, 23% das crianças têm excesso de 
peso e 6% são obesas; (ii) entre os 7 e os 9 anos, os números são 32% - 11%; (iii) entre os 10 e os 18 
anos, os números são 30%- 8%; (iv) nos adultos, a proporção é 54%-14%.

Importa, pois, à escala mundial e no plano nacional, delinear e aplicar estratégias com ênfase na 
prevenção, envolvendo políticas públicas transversais, desde logo pelas tutelas da saúde e da juventude. 

É nesse sentido que o Governo português está muito empenhado na implementação de iniciativas que, 
a nível nacional e local – envolvendo em particular as autarquias locais e os estabelecimentos de ensino 
secundário e superior, visam designadamente: (i) Educar para as questões relacionadas com a promoção 
de uma alimentação saudável, designadamente nas escolas; (ii) Utilizar o serviço público de informação 
para a criação e difusão de conteúdos relacionados com a promoção de hábitos alimentares saudáveis; 
(iii) Desenvolver medidas facilitadoras do acesso a alimentos saudáveis nas escolas, espaços onde se 
pratica desporto e locais públicos e restringir o acesso a alimentos de baixo valor nutricional nos mesmos 



locais; (iv) Disponibilizar consultas de nutrição gratuitas e a possibilidade de aconselhamento alimentar 
em locais de fácil acesso aos jovens; (v) Desenvolver iniciativas tendentes ao incentivo à prática do 
desporto, designadamente através da generalização da prática em todos os níveis de ensino e para a 
população em geral, bem como no fomento da acessibilidade à prática do exercício físico apetrechando 
os espaços de lazer com equipamento desportivo adequado; (vi) Capacitação e formação de técnicos 
habilitando-os para uma resposta adequada aos problemas do acesso a uma alimentação equilibrada 
por parte de crianças, jovens e respetivas famílias que se encontrem em situações de vulnerabilidade 
económica; (vii) Desenvolver campanhas de sensibilização que contribuam para evitar fenómenos de 
“escravidão” corporal e excessivo “culto do corpo”, sob pena de se avolumarem casos de anorexia e 
bullying.

Seja-me permitida uma última mas muito relevante nota: estou francamente convencido de que nessa 
ação preventiva, os mecanismos de autorregulação no seio de crianças e jovens adolescentes assumem 
uma importância vital, pelo que o Projeto TEMPEST e a liderança que ao mesmo tem sido empregue pela 
Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos, merecem todo o apoio e reconhecimento do Governo 
Português.

Alexandre Miguel Mestre
Secretário de Estado do Desporto e Juventude
Janeiro 2013
  

5PREFÁCIO





FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este manual tem como base o projeto TEMPEST, projeto de investigação decorrente entre 2009 e 2013 
em nove países Europeus: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha, Holanda, Polónia, 
Portugal e Roménia. TEMPEST significa Competências ambientais e pessoais de autorregulação na 
moderação da tentação de ingestão excessiva de alimentos (e outras tentações) (Temptations to Eat 
Moderated by Personal and Environmental Self-regulatory Tools) e tem como objetivo compreender a 
forma como os adolescentes aprendem a regular a ingestão de alimentos calóricos num ambiente 
repleto de uma vasta oferta alimentar extramamente tentadora. Quando utilizamos o termo 
“adolescentes”, estamo-nos a referir a adolescentes mais novos (com idades compreendidas entre os 
10 e os 13 anos) e jovens adolescentes (com idades entre os 14 e os 17 anos). Participaram, no projeto, 
aproximadamente 15,000 jovens com idades entre os 10 e os 17 anos através da partilha de informação 

sobre a forma como lidam com tentações alimentares . Para mais informações sobre o projeto, viste o 
site www.tempestproject.eu.

Neste manual apresentamos alguns resultados do projeto TEMPEST e analisamos a investigação do 
ponto de vista da psicologia, que nos ajuda a compreender os hábitos alimentares dos adolescentes. 
Queremos não só apresentar os resultados mais importantes da investigação, como também ir mais 
além: esperamos oferecer aos nossos leitores conhecimento sobre o conceito de autorregulação, 
explicar a sua importância, ilustrar a forma como os adolescentes podem utilizar estratégias de 
autorregulação para uma alimentação saudável e explorar o papel de pais e cuidadores neste processo. 
Ou seja, pretendemos utilizar o conhecimento adquirido no projeto TEMPEST para dar aos adolescentes 
e seus pais um conjunto de ferramentas e estratégias que os ajude a manter um comportamento 
alimentar saudável. 

Escrito para pais, este manual é para todos os que revelam interesse nos hábitos alimentares dos seus 
filhos adolescentes, uma vez que estes consideram importante o apoio dos pais na adoção de um estilo 
de vida saudável. No entanto, ao apresentar diferentes ferramentas para promover a alimentação 
saudável, este manual pode ainda interessar a todos aqueles que têm influência nos hábitos alimentares 
dos adolescentes, tais como, por exemplo nutricionistas, professores e, por último mas não menos 
importante, o próprio adolescente. 

1
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1 Ao longo do manual, quando surge a expressão ‘tentação(ões) alimentar(es)’ e “tentação(ões)” referimo-nos a alimentos pouco 
saudáveis, altamente calóricos e tentadores.  
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INTRODUÇÃO

Imagine-se em criança numa loja de doces e com acesso ilimitado a rebuçados, gomas, chocolates e 
gelados. Estar numa loja assim e comer o que se quer e quanto se quer é o sonho de qualquer criança, ao 
contrário dos pais, para quem é um pesadelo tirá-la da loja ou mesmo passar por ela de forma 
despercebida. O problema do ambiente alimentar moderno é que o mundo tornou-se numa grande loja 
de doces: “Passamos por um restaurante ou café com sucesso e logo há outro ao virar da esquina.” 
Torna-se claro que manter um peso saudável é um desafio para muitos adolescentes, ao viver neste 
ambiente de “loja de doces”. Ainda que os adolescentes considerem importante uma alimentação 
saudável, as tentações alimentares que os rodeiam tornam esta tarefa demasiado difícil para ser gerida 
de forma individual, pelo que necessitam do apoio dos pais. Desta forma, como podem os pais ajudar os 
seus filhos a lidar de forma eficaz com estas tentações?

Comer de forma saudável requer fortes competências de autorregulação. Entende-se por 
autorregulação tudo o que as pessoas fazem para ajustar e mudar os seus pensamentos, sentimentos e 
comportamentos, de forma a atingir objetivos pessoais de longo prazo, aos quais dão valor (ex. comer 
de forma saudável, manter um peso saudável). Por exemplo, a autorregulação é necessária quando 
somos confrontados com a vontade de comer algo delicioso mas pouco saudável, e, a nossa intenção de 
manter um peso saudável. Como seres humanos não somos apenas “escravos” das nossas pulsões e 
impulsos e temos a possibilidade de usar a nossa mente para escolher outro comportamento. Como 
exemplo: quase todos os adolescentes têm consciência que se estudarem muito no secundário, as 
hipóteses de terem sucesso mais tarde aumentam. No entanto, no dia a dia, muitos desses adolescentes 
têm dificuldades em gerir o impulso de, por exemplo, jogar vídeo-jogos. Para gerir esses impulsos com 
sucesso, existem estratégias de autorregulação que nos permitem escolher alternativas 
comportamentais para os nossos desejos primários. Também os adolescentes têm essas estratégias de 
autorregulação, apesar de existirem diferenças individuais na utilização dessas mesmas competências: 
alguns adolescentes são mais competentes na regulação do seu comportamento, enquanto outros têm 
maior dificuldade em resistir tentações imediatas. 

A autorregulação está relacionada com a expressão “força de vontade” tão frequentemente usada, 
apesar de ser algo diferente. “Força de vontade” é a capacidade de renunciar a um prazer imediato (por 
exemplo, uma fatia de bolo saborosa) como meio para atingir objetivos de longo prazo (tais como 
manter-se saudável e manter um peso normal). Ser capaz de “adiar o prazer” ao que se refere esta 
competência, pode ser considerado o objetivo central da autorregulação e do uso de estratégias de 
autorregulação. Adiar o prazer não é fácil para os adolescentes (nem para os pais, mas essa é outra 
história). Isto deve-se ao facto de, por exemplo, ser muito apelativo no aqui e agora comer batatas fritas 
enquanto se vê televisão, ao passo que os benefícios de um comportamento alternativo apenas serão 
visíveis no futuro. Uma vez que a capacidade de prever as consequências de uma ação a longo prazo 
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está apenas totalmente desenvolvida em adulto, os adolescentes estão tipicamente mais focados no 
presente e no prazer a curto-prazo. Se eles querem comer uma coisa que lhes sabe bem naquele 
momento, é-lhes difícil (mais do que para adultos) contrastar este prazer a curto-prazo com as suas 
consequências a longo-prazo. No entanto, (alguns) adolescentes são capazes de adiar o prazer. Na caixa 
1 está descrita uma experiência clássica de “adiar-a-gratificação”, ilustrando este tema. 

Neste manual apresentamos estratégias de autorregulação que ajudam a adiar o prazer ou seja, 
estratégias que os adolescentes podem utilizar para desenvolver hábitos alimentares saudáveis, ao 
“navegar” num ambiente alimentar tentador. A nossa investigação com adolescentes identificou três 
categorias de base das estratégias de autorregulação. De forma mais específica, a autorregulação pode 
estar orientada para: 1) reduzir tentações no nosso ambiente alimentar diário; 2) reduzir o valor 
atribuído à tentação; 3) apoiar objetivos de alimentação saudável. Cada uma destas categorias e 
estratégias são explicadas na caixa 2. 

As seis estratégias de autorregulação identificadas na nossa investigação com jovens em toda a Europa, 
definem a base do Questionário de Autorregulação Alimentar Tempest (TESQ-E - Tempest Self-
regulation Questionnaire for Eating), o centro do projeto da investigação TEMPEST. O manual está 
organizado de forma a corresponder ao questionário TESQ-E, abordando cada uma das estratégias ao 
longo dos seis capítulos. Cada uma das estratégias é explicada através de resultados, de descrições de 
experiências e perspetivas dos adolescentes participantes, e, de sugestões de pais e profissionais de 
saúde. Por fim, são dados alguns exemplos sobre como desenvolver as estratégias de autorregulação 
nos jovens. Os capítulos também incluem citações, resultados da investigação (números e figuras) e 
outras ilustrações (apresentadas em caixas). O termo “adolescentes” utlizado ao longo deste manual 
refere-se a todos os participantes do projeto TEMPEST, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 
anos. Os desvios deste grupo etário são mencionados de forma explícita. 

9INTRODUÇÃO

2 Marshmallow: goma de açúcar e textura mole e esponjosa, geralmente em tons claros (branco e rosa) fazendo lembrar uma nuvem 
cheia, mole e saborosa.  

Coloque uma criança numa sala e pergunte-lhe o que quer: um marshmallow agora ou dois 
marshmallows daqui a um bocado (15 minutos, digamos), Pode ser surpreendente saber que 28% 
das crianças de quatro anos de idade – conhecidas por não serem pacientes – foram capazes de 
esperar pelos dois marshmallows, o que consiste no que os psicólogos chamam “recompensa 
tardia, mas maior”. Concebida pelo psicólogo Americano de renome Walter Mischel, esta simples 
experiência ficou famosa quando publicada na revista de referência Science em 1989 ao mostrar 
que crianças capazes de esperar pelos dois marshmallows apresentaram carreiras com maior 
sucesso e uma vida familiar mais feliz, 30 anos depois. Ser capaz de esperar pela recompensa 
adiada é um fator essencial para se ter uma vida feliz e de sucesso.

Caixa 1: A experiência dos Marshmallows
2
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Reduzir as tentações

Evitamento  
(capítulo 1)

Evitar o corredor dos doces no 
supermercado

Controlo 
(capítulo 2)

Garantir que as batatas fritas estão 
arrumadas na dispensa, longe da
 vista, enquanto se vê televisão

Reduzir o valor 
atribuído às tentações 

Distração 
(capítulo 3)

Manter-se ocupado(a) com outra 
coisa, quando com fome antes 
de jantar

Supressão 
(capítulo 4)

Ignorar o cheiro de comida saborosa 
quado se passa por uma pastelaria

Apoiar o objetivo de 
alimentação saudável

Definição de 
objetivos e regras 
(capítulo 5)

Definir uma regra sobre quantos 
doces se pode comer por dia

Reflexão sobre 
os objetivos 
(capítulo 6)

}
}
} }

}
}
}
}

}
Pensar se realmente queremos 
aquilo, quando ficamos com vontade 
de comer algo pouco saudável

Categoria Estratégia Exemplo

Caixa 2: As diferentes categorias das estratégias de autorregulação

* Para ver réplicas desta experiência coloque “marshmallow experiment” no Youtube.  

Muitos dos dilemas com que os adolescentes se deparam no dia a dia podem ser comparados com a 
decisão que as crianças de quatro anos tiveram de tomar na experiência de Mischel: escolhemos a 
recompensa imediata apesar de ser menos benéfica (por exemplo comer uma fatia de bolo de chocolate 
que “estraga” a nossa cintura)?,  ou escolhemos a opção com benefícios a longo prazo, que são maiores 
mas apenas visíveis mais tarde (recusar o bolo e manter a cintura)? No entanto, é importante salientar que 
há diferenças significativas na capacidade de espera pela recompensa adiada. Também já foi demonstrado 
que a tomada de decisão depende das circunstâncias. Na experiência de Mischel, se as crianças que foram 
encorajadas a pensar nos marshmallows como “nuvens brancas e cheias” esperavam mais pelos dois 
doces do que quando pensaram neles como “apetitosos” (enfatizando as suas características 
“tentadoras”)*.
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Capítulo 1 
EVITAMENTO

“O Tomás é um rapaz de onze anos e, desde que entrou para o 5º ano, que o deixam ir sozinho a pé de e 
para a escola. A caminho de casa, o Tomás passa por uma pastelaria e um supermercado. Depois dos 
primeiros dois meses no 5º ano, a sua mãe reparou que o Tomás estava a engordar. Quando a mãe 
conversou com ele o sobre o assunto, o Tomás confessou que tem gasto a semanada a caminho da 
escola e de casa: entra na pastelaria a caminho da escola para comprar um bolo fresco ou no 
supermercado, a caminho de casa, para comprar gomas ou um pacote de batatas fritas. O Tomás 
explicou que tem tentando não entrar na pastelaria ou no supermercado porque também reparou no 
aumento de peso, e porque não gosta que o seu dinheiro seja todo gasto em comida. No entanto, 
quando passa por estes dois sítios, não consegue resistir. O pai do Tomás defende que a semanada deve-
lhe ser retirada para, assim, não poder comprar o que quer. Antes dessa medida, a mãe decide ajudar o 
Tomás a encontrar um caminho para a escola que não passe por nenhum dos sítios. Durante o resto do 
5º ano, o Tomás foi e veio da escola a pé e não engordou mais. O Tomás aprendeu, com sucesso, a evitar 
as suas maiores tentações”. 

Explicação do Evitamento

A tentação existe quando um objetivo de curto-prazo (comer algo saboroso como chocolate, por 
exemplo) compete com um objetivo de longo-prazo (manter-se elegante e em forma, por exemplo), 
sendo que esta pode ser uma grande tentação para uma pessoa mas não para outra. Evitar a tentação 
refere-se às diferentes formas utilizadas por uma pessoa para se distanciar de situações que possam 
desafiar as suas intenções de comer de forma saudável. Essas situações não são as mesmas para todas as 
pessoas, mas a estratégia para evitar a tentação está relacionada com o afastamento físico das mesmas 
ou de lugares que tenham alimentos “tentadores”, aos quais temos dificuldade em resistir. 
 
Em vez de entrarmos numa situação do género e esperar que corra pelo melhor, evitar a tentação é a 
estratégia que nos permite não entrar nessa situação, de todo. Alguns exemplos de formas para o fazer 
são redirecionar o olhar quando passamos por pastelarias ou fisicamente afastarmo-nos de sítios que 
sabemos serem apelativos ou pouco saudáveis. Por estarmos longe de situações “tentadoras” não é 
necessário exercermos muita força de vontade para lidar com as mesmas e, assim, podemos guardar 
essa força para lidar com situações mais difíceis de evitar. 

A nossa investigação mostra que quase 40% dos adolescentes frequentemente utilizam a estratégia de 
evitamento de tentações (ver Figura 1). Para compreender o que os adolescentes fazem para evitar 
tentações, veja a Caixa 3. 
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Importantes Resultados da Investigação

Existem demasiadas tentações no nosso meio ambiente para sermos capazes de resistirmos a todas. 
Para regularmos o nosso comportamento alimentar com sucesso, é importante ensinarmo-nos a evitar 
algumas dessas tentações. A investigação mostra-nos que uma mera oportunidade para comer comida 
pouco saudável pode afetar o que ingerimos (sabemos que pessoas que vivem perto de restaurantes de 
fast-food pesam mais do que as que vivem longe). Se encontrarmos uma forma de não passar pelos 
restaurantes ou encontrarmos um caminho no supermercado que não passe pelas prateleiras dos 
doces, já estamos a criar impacto no nosso comportamento alimentar de forma positiva. 

Investigação realizada pela equipa TEMPEST demonstra que os adolescentes nem sempre sabem 
identificar situações criadoras de conflitos “tentadores”. Uma das maneiras que podemos ajudar os 
adolescentes a determinar que situações “tentadoras” devem evitar é através da monitorização do seu 
comportamento alimentar. Através da monitorização, os adolescentes adquirem uma maior 
consciência do seu comportamento alimentar para, assim, identificar situações específicas nas quais 
comem alimentos não-saudáveis. Sabemos que a monitorização não é uma estratégia 
espontaneamente utilizada por muitos adolescentes, mas quando os ensinámos a fazê-lo os 
adolescentes reportaram que monitorizar o comportamento alimentar era fácil de fazer. Depois de uma 
semana a treinar a monitorização, um grupo de adolescentes disse ter aumentado consciência sobre o 
seu comportamento alimentar e as situações específicas que deviam evitar. Os adolescentes que não 
monitorizaram o seu comportamento alimentar não demonstraram um aumento de consciência sobre 
o assunto.

O que dizem os adolescentes

Alimentos não-saudáveis como batatas fritas, doces e pizza são coisas que os adolescentes identificam 
como “tentadoras”, por serem tão saborosos. Com o objetivo de comer de forma mais saudável e por 
saberem que alimentos pouco saudáveis têm muitas calorias e poucos nutrientes, os adolescentes 
disseram-nos que por vezes evitavam situações em que estes estão presentes, dizendo-nos, por 
exemplo, que conseguiam “manter-se afastados de sítios que vendem fast-food”. Também disseram 
ser mais fácil evitar comprar comida não-saudável se “não formos à secção de comida não-saudável no 
supermercado”. Em casa, os adolescentes dizem evitar a cozinha, por ser onde os alimentos estão 
guardados. Uma criança partilhou que quando lhe apetecia um doce antes de jantar ficava no quarto, 
num segundo andar, para evitar o jarro das bolachas que está na dispensa. 
Por outras palavras, os adolescentes sentem que conseguem eliminar a tentação de comer comida não-
saudável se se manterem fisicamente afastados desta e, assim, evitar a situação tentadora no seu todo. 
Os adolescentes parecem agir com base na expressão “não nos deixai cair em tentação” como forma de 
lidar com as tentações alimentares do meio ambiente. Por outro lado, os adolescentes afirmaram que 
simplesmente não é possível evitar tentações como, por exemplo, em festas onde comida e “coisas 
boas” são inevitáveis. Nestas situações, são necessárias outras estratégias de autorregulação.
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Como utilizar e melhorar o evitamento da tentação

Evitar tentações em momentos em que estamos em risco de ver falhar a autorregulação, é uma 
estratégia conhecida e utilizada pelos pais. Alguns pais deram o exemplo de não irem às compras 
quando estão com fome e, assim, evitar o ambiente tentador de um supermercado quando a resistência 
à tentação está em baixo. Também disseram utilizar esta estratégia com os seus filhos, levando-os 
apenas quando têm de comprar comida saudável (frutas, vegetais, pão, carne). Outro pai indicou não 
deixar os filhos ver anúncios na televisão, por apresentarem alimentos não-saudáveis de forma apelativa 
aos adolescentes (através de atores famosos ou incluindo pequenas ofertas) e evitar momentos 
“tentadores”. Nas escolas, o evitamento da tentação poderia ser facilitado através da colocação de 
máquinas de venda de comida numa zona menos central, sem as remover de todo.

O evitamento da tentação pode ser melhorado ao ajudarmos os adolescentes a aplicar a estratégia nos 
momentos certos. Estes devem perceber quando estão mais vulneráveis às tentações e os pais podem 
apoiar aos ajudá-los a reconhecer os efeitos da fome e do cansaço na sua capacidade de 
autorregulação, por exemplo. Referido no início do capítulo, a monitorização pode ser útil para a 
aquisição de consciência destes momentos cruciais e a nossa investigação mostra que estas técnicas 
podem ser ensinadas de forma rápida e fácil. Uma ferramenta prática para ajudar os adolescentes a 
aprender a monitorizar o seu comportamento alimentar é manter um diário de monitorização alimentar 
durante um período de tempo específico (ver Caixa 4). O diário é uma ferramenta fácil e prática que, 
após uns dias, ajuda os adolescentes a reconhecer determinados padrões nos seus hábitos alimentares – 
incluindo situações em que tipicamente cedem a tentações que deviam ser evitadas.

Os adolescentes podem ser ensinados a gerir estas situações, seja a evitar a cozinha onde estão 
guardados os alimentos, ou estar no parque/rua em vez de em casa, onde há comida disponível. Os 
próprios pais podem modelar o evitamento de tentações, quando levam os filhos ao supermercado e 
evitam os corredores com comida pouco saudável se não precisam de nada dos mesmos. Apesar dos 
pais terem a sensação que os filhos não dão valor à sua opinião sobre alimentação saudável, a 
investigação indica o oposto (ver Caixa 5).
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Figura 1: Percentagem de adolescentes que utilizam estratégias de autorregulação frequentemente 
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Caixa 4: Exemplo de um diário de monitorização alimentar utilizado com adolescentes

Onde estavas? Com quem?

Estavas mesmo com fome?

O que sentias?

tédio
tenso
triste
animado
nervoso
feliz
medo
excitado
outro, o quê:

sozinho
colegas de turma
namorado(a)
amigos
família
conhecidos
estranhos
outro, com:

casa
escola
estação de comboios
na estrada
bar ou café
restaurante fast-food
centro comercial
parque
cinema
a visitar alguém
festa
outro, onde: sim não

© Utrecht University, pode ser utilizado apenas para fins particulares

Caixa 3: TESQ-E itens de evitamento

1. Se estou no centro comercial, garanto que não passo por restaurantes de fast-food
2. Se passo por uma pastelaria, evito olhar para a montra
3. Se vou a um supermercado, evito o corredor dos doces
4. Se estou aborrecido, fico longe da cozinha
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Cerca de metade dos jovens indicam os pais como o recurso mais importante para os 
ajudar a melhorar o seu estilo de vida.

1 - EVITAMENTO

* O Habbo Hotel é uma comunidade online para adolescentes com 13 anos (ou mais) onde se podem criar personagens virtuais 
(avatar, chamados Habbos), decorar quartos de hotel, conhecer novas pessoas, fazer amizades, falar com amigos, organizar festas, 
cuidar de mascotes, criar jogos e completar missões/tarefas em troca de conquistas e emblemas. Habbo é, acima de tudo, um 
espaço de diversão com os amigos num ambiente online seguro.

Muitos pais debatem-se sobre a melhor forma de apoiar os filhos na alimentação saudável. Esta 
questão intensifica-se quando os filhos chegam à adolescência, e podem tomar decisões 
alimentares de forma autónoma. Aqui, os pais são desafiados a gerir a orientação da escolha de 
alimentos saudáveis sem ordenar nem deixar que a criança decida totalmente sozinha. No 
entanto, é importante salientar que os adolescentes apreciam a orientação parental nos 
comportamentos saudáveis. Investigação do Dutch National ThinkTank demonstra que quase 
45% dos adolescentes que visitaram os Hotéis Habbo na internet consideram que o conselho 
dos pais sobre hábitos de vida saudáveis é muito importante. Isto significa que os pais não 
devem ser reservados na discussão da escolhas alimentares com os seus filhos.

Caixa 5: Hotel Habbo* e o papel dos pais (www.habbo.com; www.habbo.com.br)

© Dutch National ThinkTank ('De Nationale DenkTank'). 

 "Quem te pode 
ajudar a ter uma 
vida mais saudável?"

 15,0%
"Amigos"

 8,7% 
"Governo"

 44,9%
"Os meus pais"



Capítulo 2 
CONTROLO

“Imaginem o João e a Maria, irmãos de 14 e 12 anos. Ambos consideram a alimentação saudável 
importante, mas muitas vezes têm dificuldade em serem fiéis às suas intenções. Os pais ajudam-nos ao 
manter comida não-saudável fora de casa. Este esquema funciona enquanto estão em casa. No 
entanto, o João reparou que quando vai para a escola tem dificuldade em manter-se afastado da 
comida tentadora vendida no bar, e a Maria, que passa tempo com as amigas depois da escola, também 
reparou que é atraída por restaurantes de fast-food e pastelarias. Ambos queixam-se que existem 
demasiadas tentações à sua volta, uma vez que saem de casa. A Maria tem uma amiga, a Lúcia, cujos 
pais permitem comida não-saudável em casa e que, por vezes, a oferecem à Lúcia e aos amigos. A Maria 
achava que os pais da Lúcia eram irresponsáveis ao fazerem isso, mas recentemente reparou que a sua 
amiga não parece ser tão tentada a comer fast-food, enquanto ela não parece conseguir manter-se 
afastada. Parece que a Lúcia consegue gerir com mais sucesso as tentações do seu meio ambiente do 
que a Maria e o João. A Lúcia tem estratégias de autorregulação a que chamamos controlo da 
tentação”. 

Explicação do controlo da tentação

O controlo é uma estratégia que pode ajudar os jovens a diminuir a atração por comida tentadorae 
relacionar-se com o que podemos fazer para limitar o nível de intrusão das tentações nas nossas 
intenções em comer de forma saudável e, desta forma, colocar alternativas saudáveis como uma 
prioridade. O controlo da tentação lida com a remoção de estímulos que levam à alimentação não-
saudável, e com a adoção de outros que promovem a alimentação saudável. Esta estratégia tem como 
base a tomada de boas decisões e a realização de pequenos ajustes que nos permitem orientar o 
comportamento na direção certa, sem serem necessárias grandes alterações no nosso dia a dia ou meio 
ambiente. É importante referir que estes pequenos ajustamentos são fáceis de implementar e de 
concretizar – sem grande esforço consciente. Controlar a tentação é diferente de evitar a tentação, pois 
não se trata de evitar, mas restruturar o ambiente alimentar de forma a tornar-se menos tentador. 

Mais de metade dos adolescentes que participaram na nossa investigação disseram utilizar a estratégia 
do controlo da tentação frequentemente (ver figura 2). Para ter uma ideia de como criar um ambiente 
saudável, amigável e de dieta, consulte a Caixa 6. 
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Importantes dados da Investigação

Existem maneiras diferentes de abordar o controlo. Quando os adolescentes são novos, a forma mais 
fácil e eficaz pode parecer a proibição de comida não-saudável e, assim, restringir qualquer tipo de 
tentação. É intuitivo, por exemplo, garantir que não hajam doces, batatas fritas ou outros alimentos em 
casa para não haver oportunidade de os comer. No entanto, a investigação mostra que uma restrição 
completa pode trazer problemas mais tarde: adolescentes que foram restringidos podem vir a consumir 
mais comida não-saudável quando esta se torna disponível mais tarde, do que adolescentes que foram 
autorizados a comer comida não-saudável em proporções equilibradas. Do mesmo modo, e apesar de 
pensarmos que doses maiores de comida não-saudável são perigosas e doses menores são menos, este 
não é o caso. Para pessoas que queiram controlar os seus hábitos alimentares, uma porção pequena 
(parecendo, assim, inofensiva) de comida não-saudável pode não acionar um alarme. Se estes sinais de 
alarme não estão presentes, as pessoas não sentem necessidade de se defenderem dessas tentações. 
Desta forma, tornam-se menos vigilantes sobre o seu comportamento alimentar, o que leva a um 
consumo elevado. No caso de uma grande tentação, por outro lado, é mais provável que os sinais de 
alarme sejam acionados e ativem estratégias de autorregulação para lhe resistir – o que resulta em 
menos consumo. Investigação efetuada pelo grupo Tempest demonstrou que raparigas que tinham o 
objetivo de monitorizar os seus hábitos alimentares consumiram mais de um doce previamente 
identificado como não-tentador, e consumiram menos de um doce que identificaram, previamente, 
como sendo muito tentador. Este resultado foi verificado apenas nas raparigas que tinham o objetivo de 
monitorizar os seus comportamentos alimentares; raparigas que não tinham esse objetivo comeram 
quantidades iguais de ambos os doces. Doses mais pequenas e alimentos menos “tentadores” podem 
não ser uma aposta segura para aqueles preocupados com o que comem!

Para aprender a lidar com tentações, parece ser necessária alguma exposição às mesmas. Esta exposição 
deve ocorrer num ambiente supervisionado e de apoio, onde pais ajudam os seus filhos a aprender a 
controlar o seu comportamento alimentar e a gerir tentações de forma eficaz. Em vez de retirar todos os 
alimentos “tentadores” do nosso ambiente, é mais importante reduzir o caráter tentador dos mesmos. 
A investigação efetuada pela equipa Tempest demonstrou que tornar as tentações como algo abstrato é 
um dos melhores exercícios de exposição dos adolescentes às mesmas, permitindo que se sintam 
apoiados e ajudando-os a ter um controlo mais eficaz. Por exemplo, quando pedimos aos adolescentes 
para fazer uma flor de pequenas gomas eles comerem menos gomas do que aqueles que a fizeram de 
legos. Por outras palavras, olhar para as gomas como blocos de construção em vez de algo delicioso e 
atraente, ajudou os adolescentes a resistir à tentação. Este estudo está descrito na Caixa 7.  
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O que dizem os adolescentes

Pelo nosso contacto com adolescentes de diferentes idades e origens, é claro que eles percebem o que 
são tentações alimentares e compreendem como estas influenciam o seu comportamento alimentar. 
Também descrevem diferentes métodos para tentar lidar com as tentações de forma positiva. Por 
exemplo, alguns adolescentes afirmaram poder “preparar e levar sandes para a escola, para não irem 

comprar comida não-saudável ao bar”. Outros sugeriram “ter sempre pequenos snacks   saudáveis: 
podemos ter sempre uma maçã connosco”. Estas estratégias, identificadas pelos adolescentes para 
gerir o seu consumo alimentar na escola ou fora de casa, sugerem que os adolescentes esperam que ter 
comida saudável por perto, quando estão com fome, os ajude a controlar as tentações e, assim, manter 
uma dieta saudável. 

Em casa, os adolescentes encontram diferentes tentações alimentares, tais como o “petiscar” quanto 
vêm televisão. Para lidar com estas tentações, os adolescentes sugerem as mesmas estratégias. Por 
exemplo, sugerem “ir buscar comida saudável quando começam a ver televisão para lhes chegar mais 
facilmente”, criando uma forma de comer saudavelmente tornando-a mais acessível. Esta estratégia 
também recorre ao truque de tornar a comida (in)visível para saber o que “devem” comer, como por 
exemplo “pôr o jarro dos doces na dispensa, para não sermos tentados pela sua visão”. 

É importante notar que os adolescentes não sugerem a remoção das tentações no seu todo (não 
comprar doces, por exemplo). Em vez disso, sugerem gerir essas tentações de forma a mantê-las sob 
controlo. Investigação efetuada pela nossa equipa apresenta resultados que demonstram que os 
adolescentes têm bom conhecimento das estratégias de controlo da tentação, o que é muito positivo. 
No entanto, também sabemos que os adolescentes nem sempre seguem os seus próprios conselhos. O 
papel dos pais e dos profissionais de saúde deverá ser, em primeiro lugar, o de modelar o uso destas 
estratégias e, em segundo, de ajudar os adolescentes a implementá-las, no momento certo 
(especialmente quando confrontados com tentações). 

Como utilizar e melhorar o controlo

Temos ouvido as dúvidas dos pais sobre as melhores formas de ensinar os adolescentes a lidar com 
tentações. Como foi mencionado em cima, uma abordagem de “0 ou 80” pode ser contra produtiva a 
longo prazo, enquanto algum nível de exposição pode ser importante. No entanto, uma mera 
exposição não é suficiente; os pais não podem simplesmente colocar comida não-saudável à frente da 
criança e esperar que corra bem. É provável que expor as crianças a tentações pode produzir efeitos 
contrários e fazer com que comam em excesso. Os resultados positivos são obtidos quando os pais 

3
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3 Snacks: alimentos pouco saudáveis e altamente calóricos consumidos entre refeições, como por exemplo bolos e pastelaria diversa, 
chocolates, refrigerantes, bolachas, batatas-fritas, entre outros.  
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criam um ambiente supervisionado e de apoio, no qual os adolescentes são expostos às tentações. 
Como apresentado na Caixa 5, muitos adolescentes esperam que os pais os ajudem a tomar decisões 
saudáveis num ambiente tentador, uma vez que ainda não têm todas as competências necessárias para 
lidar com as mesmas de forma correta. Estas competências podem ser adquiridas através da observação 
do sucesso no controlo das tentações dos pais, como modelos de comportamento. Os pais também 
podem ajudar os adolescentes através da adoção de comportamentos de controlo de tentação, tais 
como decidir juntos a quantidade de batatas fritas a comer, guardando o resto, e através de técnicas de 
distanciamento. Os investigadores do grupo Tempest analisaram os efeitos do “distanciamento”: 
ajudar os adolescentes a ingerir menos alimentos pouco saudável, não através da remoção desses 
alimentos do meio ambiente, mas pela sua colocação ligeiramente mais longe —tornando-os menos 
acessíveis, em vez de completamente indisponíveis. Estes dados são explicados na Caixa 8. 

Uma mãe indicou que pretendia ensinar os seus adolescentes que comer alguns doces não é mau, e que 
pode ser algo para apreciar, mas que a moderação é muito importante —mesmo quando há um excesso 
de doces disponíveis. A mãe decidiu que, em vez que dar aos seus adolescentes um ou dois doces todos 
os dias e restringir o acesso a mais doces, lhes daria a quantidade de doces para uma semana de uma só 
vez numa caixa, para guardarem no quarto. Desta forma, os adolescentes podiam comer tudo de uma 
vez e não ter mais até ao final da semana, ou podiam comer alguns todos os dias (como a mãe queria) e 
apreciar uma quantidade aceitável de doces por dia. Ao permitir que os adolescentes regulassem 
sozinhos esta situação, foi-lhes dada uma oportunidade para aprender a controlar a tentação na 
presença e disponibilidade de grandes quantidades de comida pouco saudável. A mãe reportou ainda 
que nas primeiras duas semanas, os filhos comeram todos os doces nos primeiros dias, mas 
gradualmente tornaram-se menos interessados, e, eventualmente, vieram as ter alguns de sobra no 
final da semana. 

É importante considerar a relação entre as estratégias de evitamento da tentação e a exposição à 
tentação, que podem parecer contradizer-se. No entanto, tal não se verifica e o senso comum ensina-
nos que é impossível evitar sempre as tentações, e a investigação sobre controlo da tentação ensina-nos 
também que isso nem sempre é o desejado: os adolescentes precisam de aprender a gerir situações 
”tentadoras”. Investigadores do Tempest encontram uma solução perfeita na combinação entre 
evitamento e exposição: evitar a tentação é a melhor opção quando os adolescentes estão vulneráveis 
na cedência à mesma, ou seja, quando a sua capacidade de autorregulação é baixa (quando estão com 
fome, por exemplo). Por outro lado, a exposição é mais eficaz quando a capacidade de autorregulação 
está em funcionamento, e, simultaneamente, o ambiente a apoia. 
. 
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Figura 2: Percentagem de adolescentes que utilizam a estratégia de autorregulação frequentemente 
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Caixa 6: TESQ-E itens de controlo

1. Se me apetece comer qualquer coisa boa, tiro um bocadinho e guardo o resto
2. Se estou a ver televisão, asseguro-me que as batatas fritas estão longe
3. Se estou ao computador, asseguro-me que há comida saudável à mão 
4. Se me apetece um doce, tiro um bocado e guardo o resto / Se me apetece gomas, tiro algumas 
e guardo o saco

Caixa 7: ”Gomas como se fossem legos”

Os investigadores do Tempest pediram aos adolescentes para fazer uma flor com pequenas 
gomas ou com legos. Depois de o fazerem, eram autorizados a comer as gomas que quisessem 
de uma taça. Os adolescentes que já tinham usado as gomas como blocos de construção para 
construir a flor, comeram menos do que aqueles que tinham construído a flor com legos, e não 
tinham ainda sido expostos ao doce. A ideia por base a resultado é que as crianças que 
construíram a flor com gomas foram expostas à mensagem subtil que as gomas não seriam para 
ser, ou não deveriam ser ingeridas. A seguir é apresentado um gráfico com os resultados e uma 
fotografia de uma das flores criadas com gomas.
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Estudos com adolescentes mais velhos (alunos universitários) demonstraram um grande 
impacto da distância da colocação de comida na quantidade consumida. Por exemplo, quando 
uma taça de drageias de chocolate coloridas foi colocada a 20cm dos participantes, estes 
consumiam cerca de 17. No entanto, quando a taça era colocada apenas 50cm mais longe, ou 
seja, a 70cm, apenas 3 drageias eram consumidas. O aspeto mais relevante foi verificar que os 
participantes que tinham comido poucas drageias não mostraram vontade de comer mais, o 
que significa que não foi necessário um grande esforço para lhes resistir. A partir destes 
resultados da nossa investigação, concluímos que colocar os doces à distância faz com que estes 
sejam menos “tentadores”, e esta, parece ser, uma forma simples e fácil de controlar tentações.

© Leuven University

Caixa 8: "Põe os doces um bocado mais longe, se faz favor”



Capítulo 3 
DISTRAÇÃO

“Sara tem catorze anos e os seus pais consideram-na com idade suficiente para ficar sozinha em casa 
uma noite, enquanto eles saem para ir a uma festa. Os pais compraram diferentes tipos de snacks e 
refrigerantes para a filha escolher. A Sara pensava que apenas ia ter batatas fritas, mas os outros sacos 
estavam sempre a “olhar para ela”; Sara não conseguia concentrar-se em mais nada. Além das batatas 
fritas, ela sabia que havia chocolate, pipocas e gomas na dispensa. Cada um destes snacks estavam 
sempre a aparecer-lhe na cabeça e dentro de uma hora, comeu um bocado de cada. Quando se estava a 
levantar para ir buscar mais uma dose de batatas fritas, uma amiga ligou-lhe. Falaram ao telefone 
durante uns minutos e a Sara esqueceu-se dos snacks. Depois de desligar, apercebe-se que devia 
manter-se ocupada para manter a cabeça ocupada. Durante o resto da noite, viu um filme de terror e 
falou com os amigos online. A sua mente não voltou a lembrar-se dos snacks na dispensa. Sara 
experimentou o poder da distração”.  

Explicação da distração

No meio ambiente atual, por vezes deparamo-nos com tentações que não conseguimos controlar ou 
evitar, por estarem fora do nosso controlo. Numa festa de anos, o bolo é difícil de evitar e não somos 
capazes de, apenas tirar um pouco e guardar o resto: o bolo está mesmo à nossa frente e fora do nosso 
controlo! Em situações como esta, em que não controlamos a nossa exposição às tentações, não 
estamos completamente nas “mãos” do ambiente, uma vez que existem outras estratégias de 
autorregulação que podem ser aplicadas. Estas estratégias têm como objetivo reduzir o impacto que a 
tentação tem em nós (em vez de controlar ou evitar a tentação em si). Uma das ferramentas mais 
poderosas que temos à nossa disposição é a nossa atenção e o facto de podermos controlar a que é que 
queremos prestar atenção no nosso ambiente. Devido às suas características atraentes e sedutoras, as 
tentações chamam à atenção e tornam-se difíceis de resistir. Se conseguirmos redirecionar a nossa 
atenção das tentações sedutoras, será mais fácil ignorar o impulso de as consumir. Uma estratégia para 
desviar a nossa atenção das tentações é distrairmo-nos, permitindo que nos concentremos em outras 
coisas, para além de alimentos e bebidas muito calóricos e pouco saudáveis, que se intrometem no 
nosso ambiente, de forma imediata. 

Cerca de 45% dos adolescentes indicaram que utilizam geralmente estratégias de distração (ver Figura 
3). Para alguns exemplos das distrações utilizadas para comer de forma saudável, veja os itens incluídos 
no TESQ-E (Caixa 9). 
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Resultados importantes da Investigação

Distribuir a atenção e a distração têm sido identificadas como apoios à autorregulação bem-sucedida 
em adolescentes. Uma das provas para a importância da atenção e da distração entre crianças foi obtida 
através do estudo dos marshmallows (ver o capítulo de introdução). Nesta investigação inovadora sobre 
o adiamento da gratificação, as crianças eram convidadas a escolher entre uma recompensa pequena 
mas imediata (um marshmallow), ou uma recompensa grande mas tardia (dois marshmallows). Foram 
identificadas várias estratégias para ajudar os adolescentes a esperar por uma recompensa maior, sendo 
que a distração foi a mais significativa.

Os investigadores descobriram que o tempo que as crianças eram capazes de aguentar e não comer o 
primeiro marshmallow podia ser previsto com base na forma como direcionavam a sua atenção. As 
crianças que espontaneamente direcionavam a sua atenção para outros aspetos da sala em vez da 
recompensa, conseguiram adiar a gratificação por mais tempo do que aqueles que focavam mais a 
atenção na recompensa. Por exemplo, alguns adolescentes viraram-se fisicamente na cadeira, de forma 
a se distraírem visualmente. A isto chamamos uma distração externa: concentrarmo-nos em aspetos do 
ambiente. Outro tipo de distração é a distração interna, onde a criança em si gera uma distração como, 
por exemplo, desviar o pensamento e pensar em coisas divertidas. Outros exemplos de distração interna 
foram demonstrados através de crianças que começaram a cantar ou fazer uma pequena dança 
enquanto sentadas. Estas distrações externas e internas podem reduzir o nível de frustração dos 
adolescentes enquanto esperam, e dá-lhes algo para se concentrarem, que não seja apenas a tentação.
 

O que dizem os adolescentes

Os adolescentes indicaram que tentações alimentares podem chamar muito a atenção. Alguns dizem 
que é quase impossível não prestar atenção ao seu snack favorito ou a uma taça de gomas deliciosas. 
Isto mostra que os jovens compreendem o encanto da comida tentadora e a influência que esta pode ter 
no seu comportamento alimentar: adolescentes contaram-nos que estas fortes qualidades sedutoras da 
comida tentadora fazem com que seja muito difícil resistir às tentações. 

Não obstante, as nossas conversas com os adolescentes também nos ensinaram que eles sabem o poder 
que a distração pode ter e que o facto de se distraírem pode reduzir o “feitiço sedutor” que a comida 
não saudável tem sobre eles. Com base no nosso trabalho com quase 100 adolescentes, que nos 
ajudaram na identificação de estratégias de autorregulação relacionadas com a alimentação, 
distinguimos vários momentos típicos do uso da distração na manutenção da orientação para os 
objetivos de resistência a tentações alimentares. Alguns dos exemplos dados foram: telefonar a um 
amigo quando lhes apetece um snack, jogar um jogo ou conversar com os pais. Um adolescente até 
sugeriu lavar os dentes; ele disse “distrai-nos por uns minutos e depois o doce já não sabe tão bem”.
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Como utilizar e melhorar o uso da distração

A distração é uma estratégia autorregulatória conhecida por muitos jovens e cuidadores. É provável que 
os cuidadores utilizem a distração em muitos momentos, tais como quando os adolescentes estão 
tristes ou magoados: tentam distraí-los com uma história, um brinquedo ou uma música. O mesmo 
estilo de técnicas de distração podem ser utilizadas com o comportamento alimentar. Por exemplo, uma 
criança que tenha fome antes do jantar pode ser ajudada a não pensar em comida, sendo informada de 
que esta não estará disponível num tempo próximo, ou envolvendo-a num jogo ou livro. 

Para além das distrações externas fornecidas à criança pelo ambiente, um pai ou um adulto, os 
adolescentes também podem ser ensinados a distraírem-se sozinhos (ou seja, a usar distrações 
internas). Um dos facilitadores da distração é criar planos “se-então...” (ver Caixa 10). Num plano “se-
então...” é especificado o que uma pessoa faz numa determinada situação, por exemplo: “se me 
apetecer um snack, então vou distrair-me com um livro”. Estes planos podem ser adaptados a cada 
indivíduo, aos seus objetivos pessoais e às oportunidades de distração. A investigação já demonstrou 
que os adolescentes são capazes de definir tais planos (ver Caixa 11 para instruções) e que estes planos 
têm efeitos positivos no seu comportamento alimentar.
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1. Se sou tentado(a) a comer doces, eu tento distrair-me
2. Se me apetece comer alguma coisa, telefono a um(a) amigo(a)
3. Se fico com fome antes do jantar, tento manter-me ocupado(a)
4. Se fico com vontade de comer doces, procuro alguma coisa para fazer

Caixa 09: TESQ-E itens da distração

Planos ”se, então...” são ferramentas simples que nos ajudam a agir sobre algo que consideramos 
importante. Por exemplo, se a Sara quisesse comer de forma mais saudável e manter-se afastada 
de snacks pouco saudáveis em casa, ela poderia formular o seguinte objetivo “eu quero comer 
menos snacks”. No entanto, apenas especificar um objetivo não ajuda muito porque tendemos a 
esquecê-lo quando estamos ocupados com outras coisas. Definir um plano ”se, então...” pode ser 
uma grande ajuda porque torna os objetivos alcançáveis. Especificar um plano ”se, então...” 
significa que identificamos uma oportunidade para, no caso da Sara, comer menos snacks pouco 
saudáveis (na parte do se-) e ligar esta oportunidade a um comportamento desejado (a parte do 
então-). A Sara poderia dizer: “se estiver a ver televisão à noite e me apetecer um snack, então 
telefono à minha amiga Rosa”. Muitos estudos demonstraram a eficácia de planos simples, por 
exemplo: quando planos ”se, então...” são feitos para diminuir o consumo de snacks pouco 
saudáveis, a quantidade de calorias consumidas nesses alimentos decresce em cerca de 100 
calorias por dia. É importante salientar que delinear planos ”se, então...” não é útil apenas para a 
estratégia de distração, mas também pode facilitar outras estratégias de autorregulação, tais 
como o evitamento (“se estiver numa festa, então mantenho-me afastado da mesa dos 
doces”).ou controlo (“se me apetecer um snack, então tiro um bocado e arrumo o resto”).

Caixa 10: Planos "se, então..."

Planos "se, então..." podem ser muito úteis para melhorar os nossos hábitos alimentares. Para 
fazer um plano "se, então...", há três passos a seguir. 

Passo 1: Defina o seu estímulo pessoal, o que o faz comer de forma pouco saudável
Estímulos podem ser qualquer coisa, desde pensamentos, sentimentos ou uma situação 
específica. Pode estar, por exemplo, inclinado para comer um snack pouco saudável quando se 
sente sem nada para fazer, em stress, quando vê televisão, ou quando sente fome ao chegar a 
casa. Pense na última semana; qual foi o estímulo mais importante que o fez comer de forma não 
saudável? Escreva este estímulo situacional em poucas palavras, começando com a palavra 
“se…”. Torne-a o mais pessoal possível.

Caixa 11: Como fazer um plano "se, então..." eficaz
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Por exemplo: “Se estou com fome antes de jantar,” ou “se não tenho nada para fazer…”)

Se………………………………………………………………………………………....................

..............................................................................................................................................

Passo 2: Procure soluções para lidar com este estímulo
Ao manter o estímulo que definiu no Passo 1 na sua mente, pense no que pode fazer para evitar 
petiscar quando se encontra numa determinada situação. Escreva essa solução em poucas 
palavras, começando com a palavra “então…”. Assegure-se que evita utilizar palavras pela 
negativa (não, nunca, nenhum).   

(Por exemplo: “Então bebo um copo de água” ou “Então telefono a um amigo para me 
distrair”)

Então......…………………………………………………………………………...........................

..............................................................................................................................................

Passo 3: Faça um plano completo ligando o passo 1 e 2
Escreva o plano que liga o estímulo à solução.  

Se…......................................................................................................................................,
 
e sinto-me tentado a comer algo não saudável, então…….................................................…

..............................................................................................................................................

(Por exemplo: “Se estou com fome antes de jantar, e me sinto tentado a comer qualquer coisa 
não saudável, então bebo um copo de água como alternativa”).

É tão importante escrever a parte “se” e a do “então” em separado, como escrever também o 
plano completo e repeti-lo várias vezes para si mesmo. Tal visa aumentar a probabilidade de 
resistir à tentação. Tente imaginar a situação e a forma como irá reagir perante a mesma, o mais 
realista possível.

© Utrecht University, pode ser utilizado apenas para fins particulares.
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Capítulo 4 
SUPRESSÃO

“O Tiago é um rapaz de doze anos que adora ver televisão e, quando o faz, tem por hábito comer doces. 
A sua mãe preocupa-se com o seu consumo de doces e explica-lhe que ele tem de usar a sua força de 
vontade para suprimir a tendência a comer doces quando vê televisão. “Quando há vontade, há um 
caminho”/“Querer é poder”, diz-lhe a mãe. Na manhã seguinte, sábado, o Tiago dedica-se à sua 
atividade favorita e vê alguns programas de televisão mas, seguindo o conselho da mãe diz a si mesmo 
“vou ser forte e não vou comer doces”. Para sua surpresa, a estratégia funciona! Extasiado com o poder 
de “simplesmente dizer não”, decide utilizar a estratégia mais vezes. No entanto, quando a utiliza para 
resistir à vontade de comer doces depois de um longo dia de escola à Segunda-feira, esta não o ajuda. O 
Tiago agora sabe que a supressão pode ser uma boa estratégia para resistir a snacks não saudáveis, mas 
não sempre. A supressão é uma boa estratégia de autorregulação, mas apenas por um limitado período 
de tempo”. 

A explicação da supressão

Uma das maneiras mais importantes de apoiar a autorregulação do comportamento alimentar é não 
prestar muita atenção a tentações, através da distração por exemplo, discutida no capítulo anterior. No 
entanto, outra estratégia importante que se centra na atenção é a estratégia da supressão. A supressão 
é tudo aquilo que podemos fazer para ignorar e rejeitar tentações com a nossa força de vontade: afastar 
da nossa mente todos os pensamentos relacionados com a comida, as suas qualidades “tentadoras” 
(cheiro, sabor) e pensamentos da nossa relação com essa comida (querer comê-la, desejá-la, quão boa 
saberá). A supressão também envolve técnicas psicológicas que podemos utilizar para nos 
convencermos a não nos envolvermos com a tentação, mesmo que queiramos (por exemplo, parar e 
dizer a nós mesmos “não” cada vez que nos apetece um snack). A técnica da supressão baseia-se muito 
na força de vontade; precisamos das nossas competências “executivas” para parar o que os nossos 
impulsos possam sugerir e ser cognitivamente fortes para controlar o nosso comportamento.  

O uso frequente de técnicas de supressão foi reportado por quase 40% dos adolescentes (ver Figura 4). 
As afirmações que refletem a supressão estão presentes nos itens do TESQ-E apresentados na Caixa 12.
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Resultados importantes da investigação

Enquanto a supressão é benéfica em algumas circunstâncias, a sua aplicabilidade pode ser limitada (ver 
Caixa 13). Investigações têm demonstrado que suprimir pensamentos, sentimentos e emoções não é 
feito de forma automática; precisamos de estratégias de autocontrolo para não ingerir alimentos 
“tentadores”. Contudo, geralmente as pessoas não têm um autocontrolo ilimitado e esta competência 
pode mesmo ser comparada a um músculo: quando o usamos de mais, ele fica cansado e não trabalha 
tão bem. Em termos do músculo, isto significa que depois de levantar dez caixas pesadas, não seremos 
capazes de levantar a décima primeira. Relativamente ao autocontrolo, significa suprimir o desejo de 
comer um bocado de bolo de chocolate numa festa e depois suprimir a vontade de parar num 
restaurante de fast-food a caminho de casa, mas não conseguir dizer não ao pacote de batatas fritas 
quando chegamos a casa. Por outras palavras, se utilizarmos excessivamente esta “ferramenta”, sem 
tempos de pausa suficientes, ficaremos vulneráveis e será mais provável a cedência a outras tentações. É 
por esta razão que os investigadores do Tempest sugerem a utilização de outras estratégias de 
autorregulação para uma alimentação saudável. Desta forma, os recursos de autocontrolo podem ser 
reservados para determinadas situações em que outras estratégias de autorregulação não podem ser 
aplicadas. 

Existem indicações que a supressão de pensamentos e sentimentos no geral (mesmo não relacionados 
com a alimentação) podem ser prejudiciais para as intenções de uma alimentação saudável. 
Investigadores do Tempest mostraram um filme triste ou de terror a um grupo de pessoas, indicando-
lhes para suprimir as suas emoções enquanto o visionavam. Também lhes foi dito que havia uma câmara 
a filmar e que as pessoas que estavam a observar as suas expressões faciais não podiam ver sinais de 
stress emocional. Posteriormente, estas pessoas consumiram mais alimentos saborosos não saudáveis 
quando colocadas diante os mesmos, do que as pessoas que viram o mesmo filme, mas não tiveram de 
suprimir as emoções. 
 

O que dizem os adolescentes

Curiosamente, os adolescentes indicaram que utilizam a supressão mais vezes do que as outras 
estratégias, juntamente com o evitamento das tentações. Disseram-nos coisas como: “para garantir 
que como de forma saudável, digo “não” a mim mesmo quando me apetece um snack”. Tal como 
descrevemos, a supressão de tentações através da “força de vontade” apenas pode ser sucedida por um 
período limitado de tempo. De facto, os adolescentes afirmaram que utilizar esta estratégia de forma 
frequente pode não ter resultados muito positivos e reutilizar a supressão (estratégia benéfica no 
imediato), pode até conduzir a uma situação de vulnerabilidade, sobretudo em situações onde as 
tentações perduram ou se mantêm. 
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Contar com a supressão pode indicar que a competência autorregulatória dos adolescentes ainda não 
está totalmente desenvolvida (ver o capítulo da Discussão). Também pode ser uma indicação que os 
jovens ainda não sabem estimar de forma concreta quão sedutoras são as tentações alimentares, e quão 
persistentes podem ser: podem sentir que suprimir a vontade de ingerir alimentos não saudáveis será 
suficiente para resistir-lhe, enquanto na realidade o seu poder supressor não será suficientemente forte. 
Idealmente, os adolescentes podem confiar mais em outras estratégias, e pontualmente na supressão.

Como utilizar e melhorar a supressão

A supressão é uma estratégia que consome muita “energia mental” (ver Caixa 14). Por esta razão, só 
deve ser aplicada por curtos períodos de tempo, depois dos quais a energia precisa de ser reposta. Os 
adolescentes devem ser informados sobre a aplicabilidade limitada da supressão e que a dependência 
excessiva desta estratégia pode conduzir a uma grande vulnerabilidade perante as tentações. Por outro 
lado, a supressão não é de todo uma estratégia inútil. Há determinadas situações em que a tentação não 
pode ser evitada ou controlada, e a distração impossível. Nestas situações, a supressão é valiosa e deve 
ser utilizada. 

A supressão consome energia mental, o que significa que apenas podemos suprimir tentações por um 
curto período de tempo. A quantidade de energia consumida e disponível, não é igual para todos os 
adolescentes; alguns têm uma maior quantidade deste recurso, que outros. No entanto, todos podem 
treinar este “músculo de autocontrolo”, melhorando a quantidade disponível e a velocidade com que a 
energia se esgota quando está a ser utilizada. Para ver como se faz este treino, veja a Caixa 14.
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Caixa 12: TESQ-E itens de supressão

Caixa 13: Quando a supressão “corre mal: tente não pensar no urso branco (ou numa fatia de bolo)”

1. Se passo por uma pastelaria, ignoro o cheiro de comida deliciosa
2. Se quero comer comida não saudável, digo a mim mesmo(a) “não!”
3. Uso a força de vontade para me manter afastado(a) de comida não saudável
4. Se vou a uma festa com muitos snacks, ignoro a comida

Uma forma potencialmente simples de suprimir a cedência a uma tentação é decidir não pensar 
em comida boa ou coisas de que gostamos muito. Em muitas situações, dizemos a nós mesmos 
(ou a outros) “não penses nisso” ou “para de pensar nisso”. Não está sozinho se já constatou 
que este conselho bem-intencionado não resulta! De facto, pode ter percebido que quanto mais 
tenta não pensar numa coisa (seja um snack delicioso ou outra qualquer que esteja na sua 
cabeça), menos consegue! É a isto que chamamos o efeito “urso branco”, depois da anedota 
infantil do autor Russo Leo Tolstoi que contou que o seu irmão mais velho concederia “qualquer 
desejo” ao seu irmão mais novo na condição de este ir para um canto e não pensar num urso 
branco. No final dos anos 80, o psicólogo americano Daniel Wegner realizou a primeira de, 
agora, uma série de experiências clássicas, para compreender o controlo que temos sobre os 
nossos pensamentos. Esta e investigações subsequentes mostraram que a maior parte das 
pessoas têm pensamentos indesejados que os perseguem, sendo os pensamentos sobre comida 
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Caixa 14: Treine o “músculo” do autocontrolo

uma preocupação óbvia para quem está em dieta. Curiosamente, estes estudos demonstraram 
que as pessoas não são muito sucedidas na supressão dos seus pensamentos. Infelizmente, 
suprimir os pensamentos geralmente resulta numa intensificação daqueles que queremos 
suprimir. Ironicamente, isto pode ocorrer porque a monitorização necessária de pensamentos 
indesejados torna-nos mais conscientes dos mesmos. Uma estratégia alternativa e mais bem-
sucedida para controlar os nossos pensamentos, envolve identificá-los e aceitá-los, sem lutar 
contra eles como foi proposto no mindfulness e estratégias semelhantes para alterar o 
pensamento adverso. 

Investigadores descobriram através de experiências com jovens adolescentes (alunos 
universitários), que a supressão é difícil de manter porque consome muita energia. No entanto, a 
utilização desta estratégia pode ser facilitada se treinarmos o “músculo” do autocontrolo, que 
ajuda a inibir impulsos e desejos. Este treino é fácil: envolva-se em algo que não gosta muito de 
fazer por alguns minutos todos os dias, durante duas semanas. Porque é que este simples 
exercício é tão eficaz? A ideia de base deste treino repetido da “força de vontade” é que nos 
habitua a fazer coisas que não são uma vontade ou desejo primário. Ao fazê-lo, aprendemos a 
resistir a desejos e a fazer aquilo que podemos não querer fazer. Por exemplo, se uma pessoa não 
gosta de arrumar o quarto, ajuda ao arrumar cinco minutos por dia. Desta forma, arrumar passa 
a ser um hábito que não requer muita energia e compete com desejos menos urgentes. Mais 
importante, treinar o “músculo” do autocontrolo num domínio (arrumar o quarto, por 
exemplo) transfere o mesmo para outras situações. Se o Tiago em vez de se sentar em frente à 
televisão até à hora de jantar puser a mesa todas noites (que ele não gosta de fazer) durante 
várias semanas seguidas, é provável que se torne mais eficaz a resistir ao seu mau hábito de 
comer doces enquanto vê televisão. 



Capítulo 5 
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E REGRAS

“Pense no João, uma criança de 13 anos que acabou de entrar no 9ºano e, pela primeira vez, pode 
escolher o que vai comer ao almoço. Inicialmente, o João fica animado com o facto dos seus pais já não 
prepararem a lancheira e poder comprar snacks altamente calóricos na cantina da escola, como deseja. 
Mas depois, passado algum tempo, ele descobre que ganhou algum peso e que já não é um corredor 
rápido nos jogos de futebol. O João decide que deve alterar o seu hábito recentemente adquirido de 
comer snacks ao almoço e, em vez disso, deve preparar sanduíches de queijo em casa para o almoço. Em 
termos de autorregulação, o João adotou um objetivo de alimentação saudável. Ou pense na Maria, 
uma rapariga de 15 anos que decidiu que quer perder algum peso. Embora ela esteja realmente 
comprometida com o seu objetivo, ela dá por si a comer snacks durante a tarde porque está sempre tão 
ocupada a conversar com os amigos durante o intervalo de almoço que não come adequadamente. 
Assim que ela percebe que os hambúrgueres da tarde prejudicam o seu objetivo, planeia que, a partir 
desse momento, vai passar a sentar-se com os amigos durante a hora de almoço a comer uma 
sanduíche saudável, enquanto conversam. Em termos de autorregulação, a Maria adotou uma nova 
regra que torna mais fácil a adesão ao seu objetivo”.

Explicação da definição de objetivos e regras

O estabelecimento de um objetivo é uma forma de definir o que uma pessoa realmente gostava de 
concretizar no futuro, e transformar isso numa declaração clara e concisa. Ter uma alimentação 
saudável enquanto meta envolve mais do que uma intenção vaga de se comer mais saudavelmente. Das 
nossas conversas com os adolescentes, sabemos que a maioria deles expressa tais intenções. No 
entanto, apenas alguns deles apresentam um comportamento que esteja de acordo com essas 
intenções. Adotar uma alimentação saudável significa que a pessoa pensou sobre o que não gosta 
acerca dos seus hábitos alimentares, e tem um desejo genuíno de os mudar. A alimentação saudável não 
precisa de passar necessariamente pela mudança, uma vez que também pode ser adotado por alguém 
que está satisfeito com os seus atuais hábitos alimentares e quer mesmo continuar no “bom caminho”.

Claro que apenas ter um objetivo em mente não é suficiente para fazer mudanças, mesmo que esse 
objetivo seja concreto e motivador. Os objetivos por si só estabelecem um padrão para a mudança, mas 
não especificam o que deve ser feito diariamente para se avançar em direção a essa meta. Uma maneira 
de permanecer no caminho desejado é através da criação de regras que indicam quais os momentos 
apropriados para agir de acordo com o objetivo, ou que determinam que tipo de comportamento está 
fora dos limites. Definir regras significa que já se pensou em formas e momentos específicos para agir na 
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direção do objetivo e decidiu comportar-se de acordo com essas regras. Especialmente para os jovens, o 
desdobramento de um ”grande” objetivo a longo prazo em regras simples e específicas irá ajudá-los a 
apropriarem-se da situação.

Por favor, consulte a Caixa 15 para ter uma ideia do que envolve a definição de objetivos e regras. É 
muito comum o uso de definição de objetivos e regras, cerca de 47% dos adolescentes referiram o uso 
frequente desta estratégia (ver Figura 5).

Resultados importantes da investigação

Nem todos os objetivos são bons objetivos. Por exemplo, o objetivo “Eu quero comer de forma mais 
saudável” não é um bom objetivo, uma vez que é muito difícil determinar quando se está a fazer 
progressos em direção a essa meta: a adição de uma maçã por dia à sua dieta representa progressos 
num objetivo de dieta saudável? Ou também será necessário retirar os snacks não saudáveis antes que 
se possa dizer que se está a ir na direção de um objetivo de dieta saudável? Os objetivos só ajudam a 
perceber as ambições relacionadas com alimentação saudável se forem concretos e específicos. Isto é 
especialmente importante para os adolescentes, que têm uma necessidade ainda mais forte de 
objetivos concretos e mensuráveis. Perseguir objetivos abstratos ou vagos que estão definidos para um 
futuro distante é difícil para eles. Portanto, o objetivo de comer duas peças de fruta por dia no próximo 
mês, é melhor do que o objetivo menos específico “Eu quero mais fruta para o resto da minha vida ”.

Objetivos com um prazo claro também são úteis. Uma criança que se propõe a comer mais fruta até ao 
final da semana tem mais hipóteses de sucesso do que uma criança que quer comer mais fruta, sem 
especificar o tempo limite dentro do qual pretende realizar esse objetivo. É importante ressalvar que os 
objetivos também devem ser atingíveis, não fazendo nenhum sentido apontar para o impossível e 
declarar ”nunca mais comerei doces outra vez”. Uma criança que estabeleça tal objetivo estará, à 
partida, ”condenada” ao fracasso, mesmo que tenha verdadeiras intenções de uma alimentação 
saudável. Tal falhanço levará à deceção, o que poderia ter sido evitado com um objetivo mais realista.

A nossa pesquisa mostrou que outro aspeto importante na definição de objetivos é que os adolescentes 
não devem estabelecê-los sem pensar se estão realmente comprometidos com eles. Mesmo quando 
atingível, um objetivo que não represente verdadeiramente um final desejado para uma criança ou 
adolescente não vai motivá-lo a adaptar o seu comportamento. Isto também significa que os objetivos 
não devem ser impostos aos adolescentes, estes funcionam melhor se forem fruto da sua 
autodeterminação e se representarem algo que seja desejável para os próprios.

E relativamente à definição de regras? Enquanto os objetivos são uma expressão de compromisso e 
motivação para realizar uma ambição pessoal, existem inúmeras situações que desafiam diariamente o 
esforço necessário para a concretização de um objetivo. Por exemplo, os adolescentes podem esquecer 
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o objetivo porque há atividades concorrentes. Ou, em determinados momentos, podem sentir-se 
menos motivados e não se preocuparem tanto com uma alimentação saudável. Nestes casos, as regras 
são uma grande ajuda para persistir na concretização do objetivo. Com um objetivo em mente, não 
temos de pensar o tempo todo se devemos ou não agir de acordo com o objetivo; as regras permitem a 
adesão a uma rotina. O nosso estudo mostrou que os adolescentes são muito criativos na formulação 
das suas próprias regras e que têm uma boa compreensão das situações que representam 
oportunidades adequadas para concretizar os seus objetivos.

O que dizem os adolescentes

Nas conversas com os adolescentes, ficámos a saber que muitos não identificam espontaneamente 
objetivos específicos que queiram atingir, embora estejam conscientes da importância que os objetivos 
têm. Isto significa que eles poderiam beneficiar de algum apoio na definição de objetivos de 
alimentação saudável. No entanto, os adolescentes reconhecem a importância de se estabelecerem 
regras para regular o consumo de alimentos, em vez de depender de decisões momentâneas em 
momentos difíceis.

Um tipo particularmente popular de regras que os adolescentes nomeiam é a criação de hábitos ou 
rotinas, como ”comer uma peça de fruta todos os dias depois da escola”. Este tipo de regra estipula 
tempos e lugares típicos que facilitam a adesão a um objetivo, neste caso um objetivo de consumo de 
fruta. Aparentemente, os adolescentes têm uma boa noção das situações em que tendem a esquecer os 
objetivos e sabem como criar regras específicas, ou planos para lidar com essas situações. Outro tipo de 
regra descrita pelos adolescentes diz respeito à permissão de ingestão de alimentos não saudáveis em 
ocasiões especiais, em vez da proibição absoluta desses alimentos, como “comer batatas fritas apenas 
ao fim de semana” ou “comer pizza ou batatas fritas ao jantar não mais do que duas vezes por mês”.

Os adolescentes também referiram várias vezes o papel dos pais na promoção de um ambiente familiar 
saudável em termos de alimentação, e como isso os ajudaria a manter os objetivos e regras alimentares 
saudáveis . Por exemplo, os adolescentes disseram-nos que gostariam que os pais trouxessem menos 
doces e fritos para casa ou que os ajudassem a preparar uma merenda escolar saudável. Também em 
relação às regras já referidas, e relativamente à possibilidade de ingestão de alimentos não saudáveis 
apenas em ocasiões especiais, os adolescentes indicaram necessitar do apoio e da cooperação dos pais, 
que decidem as refeições e compras de supermercado. Assim, ainda que os pais possam considerar 
difícil estabelecer regras claras e não demasiado autoritárias, necessitam ser mais ativos na ajuda aos 
seus filhos adolescentes, criando precisamente as regras e um ambiente adequado para que as mesmas 
possam ser seguidas.
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Como usar e melhorar a definição de objetivos e regras

Vários pais expressaram preocupações sobre o seu próprio papel na ajuda aos adolescentes na definição 
de objetivos e regras para uma alimentação saudável. Os pais estavam relutantes em impor objetivos e 
regras com os quais os filhos não concordassem. Muitos pais referiram temer que uma educação 
autoritária pudesse ser contraproducente, e os adolescentes acabassem por comer comida pouco 
saudável às escondidas. De facto, a pesquisa indicou que os objetivos devem ser autodeterminados, 
pelo menos em certa medida, pois os jovens são motivados a mudar o comportamento apenas se isso 
conduz à concretização de um objetivo que lhes interesse pessoalmente. Por outro lado, os pais sentem 
a necessidade de impor algumas normas, porque uma atitude completa de laissez-faire provavelmente 
também não levaria a um bom comportamento alimentar por parte do seu filho adolescente. Um meio-
termo importante entre estes dois caminhos é uma paternidade “autoritativa” (mas não autoritária e 
nem laissez-faire). Isto significa que, enquanto pai, o papel é o de ajudar os adolescentes a definir 
objetivos e regras que reflitam os desejos dos próprios, dentro de um quadro de normas que os pais 
considerem importantes. Os adolescentes também esperam tal orientação dos pais, o que indica que 
geralmente não são capazes de garantir uma vida saudável por si mesmos (ver também a Caixa 5 no 
capítulo 1).

Das nossas conversas com adolescentes, percebemos que eles estão muito preocupados em formular 
objetivos que os ajudem numa alimentação saudável, mas têm dificuldade em especificar esses 
objetivos em termos apropriados. Devido à sua capacidade ainda limitada para considerarem o futuro, 
os adolescentes podem precisar de alguma ajuda na reflexão sobre o que acham importante conseguir 
quando se trata de uma alimentação saudável. O que “devem” e “não devem” fazer relativamente à 
definição de objetivos (listado na Caixa 16) oferece algumas diretrizes para a formulação de um objetivo 
que motive os jovens a realizar mudanças realistas e adequadas à sua faixa etária no comportamento 
alimentar. 

Um tipo de objetivo que definitivamente não ajuda, será um objetivo de evitamento absoluto, tal como 
“Eu não vou comer chocolate”. Tem-se comprovado que os objetivos de evitamento são ineficazes 
porque centram a atenção dos adolescentes exatamente naquilo que não lhes é permitido obter. 
Sempre que uma criança pensa sobre o seu objetivo de não comer chocolate, a ideia do chocolate vem à 
tona, tornando-se muito difícil ter sucesso. Quando os adolescentes querem definir um objetivo para 
evitar snacks não saudáveis, faz mais sentido adotarem o chamado objetivo de substituição: “Se me 
apetecer comer alguma coisa, como uma maçã em vez de um chocolate”.

Os adolescentes também podem ser encorajados a pensar sobre as regras. Na verdade, na nossa 
pesquisa, descobrimos que os adolescentes estavam muito entusiasmados com o conceito de regras. 
Ficámos impressionados com as suas regras engenhosas e que, por vezes, correspondiam na perfeição 
com as mais recentes pesquisas em psicologia. Por exemplo, muitos adolescentes estão conscientes de 
que muitas vezes comem sem pensar enquanto veem televisão ou jogam jogos de computador, o que 
torna quase impossível não comer nessas situações a menos que tenham criado uma regra que os 
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prepare para esses momentos perigosos. Recomendamos, portanto, que os adolescentes sejam 
incentivados a refletir e a tomar a responsabilidade pela situação em que estão.

As escolas e os professores desempenham um papel importante nesta questão, uma vez que os 
adolescentes podem aprender uns com os outros e, juntos chegar a regras boas e úteis para alcançar 
objetivos de alimentação saudável. As escolas também podem ajudar os adolescentes, impondo 
algumas regras claras, como uma pausa para a fruta às 10 horas na escola primária ou só servir 
hamburgers no refeitório da escola às sextas-feiras. Essas regras vão definir um exemplo saudável 
porque o comportamento alimentar dos pares é de grande influência sobre os adolescentes (ver Caixa 
17), com os seus efeitos de bola de neve. Testemunhar um colega a deixar de lado alimentos não 
saudáveis e a optar por alternativas mais saudáveis, irá ajudar outros jovens a fazer também escolhas 
mais saudáveis.
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Caixa 15: TESQ-E itens de definição de objetivos e regras

1. Eu pretendo trazer uma peça de fruta para a escola
2. Eu tenho um acordo comigo mesmo(a) sobre quantos doces posso comer por dia
3. Se eu quero comer um snack, como uma peça de fruta primeiro
4. Eu defino objetivos para comer de forma saudável
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Caixa 16: O que devemos fazer e não fazer na definição de objetivos e regras

Quando se trata de definir objetivos e regras, o melhor conselho é ser SMART (esperto) e definir 
objetivos eSpecíficos, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e oporTunos. Específico significa que é 
preferível dizer que se quer “comer uma maçã todos os dias” do que “comer mais fruta”. Definir 
um objetivo específico significa que se consegue determinar se o mesmo foi concretizado, o que é 
mais fácil no caso de um objetivo que especifica o número e tipos exatos de fruta. Atingíveis e 
realistas significam que deve haver uma boa hipótese de se poder alcançar o objetivo: nunca mais 
comer doces não funciona, comer doces só ao fim de semana já funciona. Ser oportuno significa 
que existe uma linha clara para avaliar o seu progresso, e que este não deve ser demasiado distante 
no futuro. Isto significa que comer uma peça de fruta todos os dias nas próximas duas semanas é 
um bom objetivo, mas comer uma peça de fruta, sem um cronograma específico, não é. Definir 
objetivos SMART é importante, mas não se esqueça —seja qual for o tipo de objetivo que defina 
—que devem representar algo que realmente deseja. Não faz sentido nenhum definir um objetivo 
saudável se se trata de algo que as outras pessoas lhe dizem para fazer. Afinal de contas, a 
concretização de um objetivo exige algum esforço, pelo que deve estar preparado para enfrentar 
esse esforço para evitar deceções. Lembre-se que os objetivos não devem preocupar os 
adolescentes, mas antes inspirá-los. Além disso, as metas alimentares não devem dominar a vidas 
dos adolescentes porque têm outros assuntos importantes a tratar, como os trabalhos escolares, 
os amigos e os passatempos.

Caixa 17: O impacto do comportamento alimentar dos pares

O estudo Tempest mostrou que o comportamento 
alimentar dos pares influencia os hábitos alimentares dos 
jovens, indicando que a implementação de regras 
alimentares saudáveis nas escolas (mas também, por 
exemplo, nas cantinas das instalações desportivas) é de 
grande importância. Comer ou não snacks e a 
quantidade de snacks que os adolescentes comem é 
fortemente influenciado pelo comportamento dos seus 
pares perante snacks, em alguns casos mais ainda do que 
pela disponibilidade atual de alimentos não saudáveis. 
Quando um colega popular come snacks não saudáveis, 
outros adolescentes vão, muito provavelmente, comer 
também snacks. Pelo contrário, quando um colega 
popular come fruta saudável, a maioria dos adolescentes 
não começa a comer um snack não saudável, ainda que 
esses snacks estejam mesmo à sua frente.
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Capítulo 6 
REFLEXÃO SOBRE OS OBJETIVOS

“A Rosa é uma adolescente de 16 anos de idade que considera importante manter um peso saudável. 
Ela gosta de ter uma boa aparência e acha que uma figura esbelta é uma parte importante disso. No 
entanto, gosta muito de todos os tipos de alimentos pouco saudáveis - principalmente chocolate! Não 
obstante as suas boas intenções, a Rosa às vezes cede e acaba por comer uma tablete inteira de 
chocolate, sem sequer pensar nisso. Depois, nunca consegue compreender por que razão tal aconteceu 
e o que a levou a falhar nas suas intenções e acaba por se sentir mal. A partir de determinado momento, 
ela faz um compromisso consigo mesma: quando estiver prestes a comer chocolate, primeiro fará uma 
pausa de dois minutos para pensar se realmente quer comê-lo e como se vai sentir depois. Se continuar 
a querer comer o chocolate depois destes dois minutos, pode fazê-lo. Após praticar este exercício 
durante algum tempo, a Rosa verifica que a maior parte das vezes já não quer realmente o chocolate. Às 
vezes, apercebe-se durante esse curto intervalo que só queria comer porque estava aborrecida e 
procurava outra coisa para fazer; outrvezes, começa a pensar sobre o desejo de ficar magra e escolhia 
não comer o chocolate. E, das poucas veze que ainda queria comer o chocolate passados os dois 
minutos, foi capaz de o apreciar mais e não se sentir culpada depois, como era costume acontecer. A 
Rosa ensinou-se a si própria a aplicar um exercício de reflexão sobre o objetivo”.

Explicação da reflexão sobre os objetivos 

O capítulo anterior é inteiramente dedicado a como definir objetivos e regras e como este aspeto pode 
ajudar os jovens a manter uma dieta saudável. Depois de definidos os objetivos e as regras, às vezes é 
necessário fazer alguma coisa mais para ter a certeza de que esses objetivos continuam a ser 
importantes. Na vida quotidiana, a maioria das pessoas tem muitos objetivos que quer atingir, e, em 
particular, os adolescentes pretendem ter um bom desempenho na escola, ser simpáticos com os 
outros, integrar-se com os pares, e ter uma vida agradável. Comer de forma saudável, frequentemente, 
não é o objetivo número um para os adolescentes. Para além disso, a alimentação saudável pode, por 
vezes, estar em conflito com outros objetivos importantes: se uma criança deseja comer saudavelmente, 
mas vê que os seus colegas estão todos a comer fast-food ao almoço, o objetivo de se integrar com esses 
colegas irá competir com o objetivo de comer de forma saudável.

Existem objetivos específicos de apoio para garantir que os jovens continuam a dar atenção aos 
objetivos e regras para uma alimentação saudável. Estes exercícios são identificados como reflexão 
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sobre os objetivos e exemplos simples são: pensar sobre as consequências de não manter uma dieta 
saudável (por exemplo, o que eu pareço, qual seria o efeito nas minhas capacidades desportivas) e 
monitorizar regularmente a progressão do objetivo. Esta reflexão pode ajudar os jovens a cumprir os 
objetivos de alimentação saudável, mesmo quando se sentem tentados a não o fazer.

A Caixa 18 fornece alguns dos exemplos de reflexão sobre os objetivos que foram mencionados pelos 
adolescentes. A reflexão é a estratégia que os adolescentes, sendo a reflexão a estratégia mais 
frequentemente usada e referida por mais de 53% dos jovens (Ver a Figura 6.)

O que a investigação encontrou

Nos nossos estudos, descobrimos que os adolescentes que estão preocupados com o seu peso e que 
estão motivados para comer saudavelmente, implementam estratégias de reflexão sobre os objetivos 
com mais frequência.

O estudo Tempest também verificou que esta estratégia é a mais frequentemente usada pelos 
adolescentes que são capazes de resistir à tentação do prazer imediato (como por exemplo: um bolo 
saboroso numa festa de aniversário), para atingir objetivos a longo prazo (por exemplo manter um peso 
corporal saudável) —ou seja, os adolescentes que são mais capazes de adiar a gratificação (ver Caixa 1 
no capítulo da Introdução).

Como já foi mencionado, nem todos os adolescentes são igualmente capazes de adiar a gratificação e 
um pré-requisito importante para tal é a capacidade de pensar sobre o futuro. Se os jovens ainda não 
são capazes, no presente, de ter em conta as consequências futuras dos seus atos, é muito difícil agirem 
com base na antecipação das consequências. De facto, a pesquisa demonstrou que a reflexão é utilizada 
mais frequentemente pelas crianças que pensam sobre o futuro (ver Caixa 19 sobre orientações para 
pesquisas futuras).

O que os adolescentes dizem

Quando os investigadores do Tempest perguntaram aos adolescentes o que poderiam fazer para comer 
de forma saudável, muitas das respostas espelharam estratégias de reflexão sobre os objetivos, das 
quais salientamos três. 
Na primeira, os adolescentes mencionaram diferentes pensamentos aos quais recorriam para relembrar 
as consequências negativas ou positivas de uma alimentação pouco saudável, e assim reforçarem a 
importância de comer de forma saudável. Por exemplo, os adolescentes disseram que se quisessem 
evitar alimentos pouco saudáveis lembravam-se que não queriam “ser gordos”, ou imaginavam como 
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seriam se “ficassem gordos”; outros, apoiavam-se na ideia de como a alimentação saudável iria ajudá-
los a manterem-se atraentes, atléticos e com boa saúde.
Um segundo tipo de estratégias pode ser definido como uma alimentação consciente. Tal como 
mencionámos anteriormente, comer alimentos pouco saudáveis acontece muitas vezes de forma 
irracional, o que significa que, por vezes, os nossos objetivos e regras alimentares são “violados” sem 
que estejamos conscientes disso. Um grande número de adolescentes mencionou utilizar estratégias 
para aumentar a consciência sobre o que estavam a comer e o local em que o faziam. Por exemplo, 
relataram fazer uma pausa para analisar conscientemente se estavam realmente com fome antes de 
decidirem comer um snack tentador, ao fazê-lo perante uma situação tentadora, os adolescentes 
certificam-se que o objetivo de alimentação saudável não é esquecido.

Um terceiro tipo de estratégias de reflexão, identificada por alguns adolescentes, é a monitorização de 
onde, quando e porque comeram alimentos saudáveis, ao invés de não saudáveis. A questão da 
automonitorização já foi abordada no capítulo 1 (evitamento), e refere-se à estratégia para determinar 
que tipos de situações “tentadoras” os adolescentes devem procurar evitar. A monitorização também 
pode ser útil na reflexão sobre os objetivos, no entanto, quando se controla o que se ingere e em que 
situações, também se torna claro quando os objetivos se perdem de vista e quando se estão a quebrar as 
regras. Embora se tenha provado a importância da automonitorização para a manutenção de uma dieta 
saudável em adultos, poucos adolescentes a mencionaram como uma estratégia eficaz, contudo, tais 
técnicas podem ser ensinadas com relativa facilidade aos jovens.

Como usar e melhorar a reflexão sobre os objetivos

Existem várias formas de melhorar a reflexão sobre os objetivos, e, as suas estratégias são muitas vezes, 
espontaneamente promovidas pelos pais e outros cuidadores, ainda que estes não se apercebam que 
estão realmente a promovê-la. Os adultos frequentemente estimulam os adolescentes a considerarem 
as consequências negativas dos seus comportamentos alimentares e expressões como ”Não comas 
tantas batatas fritas porque vais acabar muito gordo” ou ”Come fruta porque isso vai ajudar a evitar 
constipações” podem ser comuns em pais. A mensagem subjacente parece ser bem aceite pelos 
adolescentes, desde que obtenham o mesmo tipo de afirmações quando perguntam aos pais o que 
estes fazem para garantir a sua própria alimentação saudável. Uma vez que os adolescentes que 
refletem sobre as consequências futuras dos atuais padrões dietéticos, controlam de forma mais eficaz o 
comportamento alimentar, é certamente positivo que os pais repetidamente apontem para a 
importância de uma dieta saudável, para uma vida futura, igualmente saudável. Relacionando, 
verbalmente, o comportamento atual com as consequências futuras, os pais estão realmente a fornecer 
às crianças um bom exemplo de como aplicar a reflexão sobre os objetivos. O “contraste mental” é uma 
técnica útil que ajuda os adolescentes a desenvolver esta estratégia (ver Caixa 20).
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A reflexão sobre os objetivos envolve mais do que uma conexão das ações atuais com consequências 
futuras e uma outra forma de fortalecer a reflexão, é a aplicação de exercícios alimentares conscientes. 
Quando os adolescentes se sentem tentados a comer um snack não saudável, é bom fazerem uma 
pequena pausa para pensar com “bom senso” nessa situação. Os jovens podem criar um momento 
para responder a perguntas do tipo: ”Estou realmente com fome?”, ”Será que quero realmente comer 
esta comida?”, ”Como me vou sentir depois de ter comido este alimento?”. Os desejos por comida 
normalmente duram apenas alguns minutos e se uma criança for capaz de parar nesses poucos minutos 
e fazer uma pausa de “bom senso”, ele/ela vai ter menos propensão para comer o snack, pois o desejo 
terá, entretanto, desaparecido.

Poder-se-á ainda apontar uma última forma de melhorar a reflexão sobre os objetivos, nomeadamente 
através da aplicação de exercícios de automonitorização (ver também capítulo 1). Ao aumentar o 
conhecimento sobre as situações em que normalmente se ingerem alimentos pouco saudáveis, os 
adolescentes podem aprender a reconhecer essas situações e prepararem-se para lidar com elas com 
sucesso, apercebendo-se, por exemplo, que tendem a escolher as batatas fritas quando estão sozinhos 
em casa, ou que acabam sempre num restaurante de fast food quando saem com os amigos depois de 
jogar futebol. Ao identificar tais padrões, os adolescentes serão mais capazes de antecipar situações 
difíceis e “tentadoras” e estar melhor preparados para lidar com as mesmas (por exemplo, através da 
aplicação de estratégias de controlo e de evitamento).
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Algumas pessoas parecem pensar apenas no presente quando tomam decisões. Imagine o 
adolescente que gasta todo o seu dinheiro da mesada em roupa, sem pensar que não sobrará 
dinheiro para atividades posteriores, como um jogo de computador. No ponto oposto estão os 
adolescentes que parecem inclinados a fiscalizar o que poderiam ser as consequências no 
futuro, ao tomar uma determinada ação hoje. Tomemos por exemplo um estudante do ensino 
secundário que reúne informações sobre as perspetivas futuras da carreira ao selecionar uma 
linha específica de educação. As pessoas como este estudante do ensino secundário são 
reconhecidas por terem uma orientação de tempo futuro. Normalmente as pessoas com uma 
forte orientação para o futuro valorizam a planificação e têm tendência a ficar preocupadas se as 
coisas não são feitas a tempo. Geralmente, elas lidam com as grandes tarefas, dividindo-as em 
sub-tarefas e desempenham-nas sistematicamente antes do prazo.

A orientação para o tempo futuro desenvolve-se entre os 10 e os 25 anos, e, sendo o futuro 
ainda distante quando se é jovem, não é estranho que estes não sejam fortemente orientados 
para o futuro. Pensar 10 anos à frente no tempo, é muito diferente para uma criança de 10 anos 
de idade ou para o seu pai de 40 anos de idade, contudo, a orientação para o tempo futuro traz 
compensações no presente. A nossa pesquisa mostrou que os adolescentes que tinham uma 
forte orientação para o futuro, foram mais frequentemente capazes de definir objetivos e adiar a 
gratificação, face aos seus pares menos orientados para o futuro. Os adolescentes foram 
autorizados a escolher entre uma pequena quantidade de doces, que comeriam 
imediatamente, ou o dobro dos doces, que receberiam uma semana depois. Aqueles com uma 
orientação temporal mais forte apresentaram o dobro da probabilidade de esperar uma semana 
pela sua recompensa.

Caixa 19: Orientações para tempos futuros

Caixa 18: TESQ-E itens de reflexão sobre os objetivos

1. Se eu quiser comer um snack, tento perceber que os snacks são maus para a saúde
2. Se achar que posso estar a comer demais, penso em como isso pode comprometer fazer 

exercício físico
3. Se eu quiser levar um snack, lembro-me que quero ficar atraente
4. Se eu tiver vontade de comer algo não saudável, penso se realmente me apetece
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Através da nossa investigação, sabemos que muitos adolescentes têm o desejo de comer de 
forma mais saudável. No entanto, ter apenas um desejo não é suficiente para alcançar um 
objetivo. Transformar uma fantasia sobre o futuro num objetivo vinculativo, com o qual se está 
comprometido, requer um esforço extra. Os investigadores desenvolveram um procedimento 
que ajuda a aumentar o compromisso com um desejo, e a transformá-lo num objetivo em se 
pretende investir. Este procedimento é chamado “contraste mental”, que significa que primeiro 
pensa-se no que se deseja e, em seguida, o mesmo é contrastado mentalmente com a forma 
como as coisas estão no presente. Como os objetivos, por definição, se referem a estados finais 
desejados, isto significa que não ficaremos satisfeitos se pensarmos na forma como estamos no 
momento atual. Se, por exemplo, existe o desejo de comer mais fruta e compararmos a situação 
desejada com a situação atual, significa que temos de admitir que falhámos em comer fruta 
suficiente até ao momento. Apesar de o contraste mental nos confrontar com uma realidade 
negativa (que pode não ser muito agradável), este exercício ajuda a motivar para o 
desenvolvimento de ações que contribuam para atingir um objetivo, o que, por usa vez, nos 
permite perceber se é necessário realizarmos algo mais para obtermos o que desejamos.

Caixa 20: “Contrastes mentais”



Discussão

Nos capítulos anteriores, foi demonstrado que existem diversas estratégias que podem ajudar na 
adoção e manutenção de uma dieta saudável. Na nossa investigação, descobrimos que os adolescentes 
que utilizam estas estratégias mais frequentemente, reportaram comer mais frutas e vegetais, menos 
snacks e menos refrigerantes. Isto demonstra que as estratégias são, de facto, úteis e, o mais 
importante, que já muitos adolescentes as aplicam. Em geral, as raparigas são quem mais tende a 
utilizar estratégias de autorregulação do comportamento alimentar, ao contrário dos rapazes, o que se 
pode dever ao facto das raparigas se preocuparem mais com a importância de uma alimentação 
saudável. Também verificamos que os adolescentes mais novos utilizam mais estratégias de 
autorregulação do que os adolescentes mais velhos. Conjuntamente com outras explicações possíveis, 
um caso específico pode ser o facto de os adolescentes mais velhos passarem mais tempo e viverem 
mais oportunidades alimentares fora de casa, do que os adolescentes mais novos, e encontrarem-se 
mais vezes em situações “tentadoras”. Enquanto aplicam estratégias de autorregulação tão 
frequentemente quanto os adolescentes mais novos, a maior quantidade de tentações a que são 
expostos, representam mais situações em que falham a aplicar a autorregulação com sucesso. A 
investigação Tempest encontrou indicações relativas à importância de pré-requisitos, tais como a 
motivação e a autonomia, no uso de estratégias de autorregulação. É mais provável a utilização de 
estratégias de autorregulação por parte dos adolescentes que estão motivados para comer de forma 
saudável e desejam ser responsáveis pelo seu comportamento. 

Os pais, por vezes, questionam até que ponto conseguem ter impacto nos hábitos alimentares dos 
filhos, em particular dos adolescentes mais velhos. A adolescência é caracterizada pelo desejo forte de 
adquirir autonomia e independência, e os pais podem sentir que os amigos têm maior influência no 
comportamento do seu filho, do que eles. No entanto, já discutimos no início deste manual que os 
adolescentes consideram os seus pais, como importantes quanto à alimentação saudável (ver Caixa 5). 
Os pais também têm uma influência importante nos seus filhos através das atitudes e práticas 
alimentares que lhes transmitem, onde se refletem diferenças importantes entre países e culturas 
alimentares (ver Caixa 21). A investigação da equipa Tempest demonstrou que os padrões alimentares 
que os pais definem para os filhos têm uma maior influência nos hábitos alimentares dos adolescentes 
do que os padrões alimentares dos amigos. Desta forma, reforçamos a importância e manutenção do 
papel dos pais nos comportamentos alimentares dos filhos adolescentes. Naturalmente, outras 
entidades como escolas e instituições locais influenciam as dietas dos adolescentes, através dos serviços 
que oferecem e das regras que implementam. Quando perguntámos a opinião dos adolescentes 
relativamente a diferentes abordagens de apoio que possam contribuir para uma alimentação saudável, 
o papel importante dos pais voltou a ser saliente. Ao perguntarmos aos adolescentes a sua opinião 
sobre diversas abordagens de apoio, estes ensinaram-nos que recusam abordagens que lhes limitem a 
liberdade de escolha, e, não são a favor de outras, tais como o aumento dos preços e limitação da 
disponibilidade de determinados produtos, ou mesmo banir a publicidade de alimentos não saudáveis 
(ver Caixa 22). 
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Os adolescentes podem mostrar resistência quando sentem a sua liberdade de escolha alimentar ser 
limitada. Por esta razão, é importante estar-se alerta quando se tenta influenciar a escolha alimentar, 
oferecendo “chamadas de atenção” (nudge) em vez de impor restrições específicas. As chamadas de 
atenção são formas subtis e gentis para se resistir à alimentação não saudável, sem proibi-la de forma 
explícita e permitindo aos adolescentes decidir por si o que querem fazer (ver Caixa 23). Usar 
“chamadas de atenção” para influenciar a escolha alimentar parece contribuir para um melhor 
comportamento alimentar, do que proibir alimentos não saudáveis, ou, ainda, não dizer nada numa 
atitude laissez-faire. Para os pais, estes resultados são uma indicação importante de que os filhos não 
beneficiam de muita permissividade, e que, por outro lado, restrição excessiva também não parece 
oferecer grandes resultados. Os mais novos também não gostam que lhes digam o que fazer, mas 
necessitam de orientação parental (e também esperam tal orientação, tal como demonstrado na Caixa 
5). “Chamadas de atenção” subtis são um caminho promissor para oferecer uma orientação efetiva e 
aceitável. 
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Caixa 21: ”Ter uma fatia de bolo e comê-la?” Exploração das diferenças culturais na alimentação

A prevalência do excesso de peso e da obesidade tem aumentado entre adolescentes (e adultos) 
em nações com poder de compra. Simultaneamente, existem diferenças substanciais na 
extensão do problema de peso em diferentes sociedades, bem como nas suas consequências 
para a saúde. A diferença entre os Estados Unidos da América e a França tem tido particular 
atenção e já há algumas décadas os investigadores identificaram o chamado “paradoxo 
Francês”: os franceses fazem uma alimentação mais rica em gordura do que os americanos, 
contudo, são menos afetados por doenças cardiovasculares. Num interessante programa de 
investigação, o psicólogo americano Paul Rozin e o sociólogo francês Claude Fischler 
exploraram em conjunto a forma como as diferenças culturais podem, por sua vez, explicar as 
diferenças relacionadas com o peso observadas entre os EUA e França. 

Numa série de estudos, Rozin e Fischler documentaram diferenças substanciais entre países nas 
atitudes relacionadas com a alimentação. Notaram que para os franceses, a comida é uma fonte 
de prazer, enquanto para os americanos é uma fonte de preocupação de saúde. Através de 
observações em restaurantes e supermercados, livros de cozinha e guias de restaurantes, Rozin e 
Fischler também encontraram dados sobre diferenças no ambiente alimentar em França e nos 
EUA. Na explicação sobre porque é que os franceses são mais magros, observaram que as 
porções sugerem que os franceses comem menos e valorizam a qualidade, enquanto que para 
os americanos, a quantidade é mais importante. Observações realizadas nos restaurantes 
McDonalds em Paris e Filadélfia, mostraram que os franceses demoram mais tempo a comer e, 
assim, têm mais experiências alimentares mais agradáveis.
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Abordagens de apoio para melhorar a dieta dos adolescentes %

69.9%

57.2%

60.1%

33.4%

60.0%

31.6%

61.2%

18.8%

21.9%

47.9%

Num outro estudo, Rozin e Fischler salientaram que os Americanos esperam e valorizam maiores 
escolhas alimentares na oferta, tais como os sabores de gelado ou itens de um menu num 
restaurante gourmet. Tais dados refletem um maior nível de importância atribuído à resposta às 
diferenças nas preferências individuais nos EUA, comparado com uma maior atenção a valores 
alimentares comuns, em França. No projeto Tempest descobrimos que quando os adolescentes 
experimentam uma cultura alimentar familiar de partilha de refeições (em especial o jantar), 
onde comem com maior atenção e a refeição é vista como importante, agradável e considerada 
um evento social, consomem significativamente menos snacks e refrigerantes. Como os 
franceses, estes adolescentes vivem uma cultura alimentar que promove a moderação e o 
prazer, sugerindo que podem ter e comer uma fatia de bolo.
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No grupo Tempest, perguntamos a quase 3000 adolescentes Holandeses, Polacos, Portugueses 
e Ingleses qual a sua opinião relativamente ao número de abordagens de apoio para uma 
alimentação saudável em adolescentes. A tabela abaixo apresenta a percentagem de 
adolescentes que foram apoiados por cada uma dessas abordagens. 

Caixa 22: Visão dos adolescentes das abordagens de apoio para melhorar a sua dieta

É importante que os pais falem com os seus filhos sobre a importância de uma alimentação saudável

É uma boa ideia ter regras em casa para comer fruta e legumes

As crianças deviam aprender mais sobre alimentação saudável na escola

As escolas não deviam vender comida pouco saudável ou refrigerantes

Os professores deviam incentivar os mais novos a comer de forma saudável

O preço dos            e dos refrigerantes deviam ser aumentados para que as pessoas consumissem menos

Comida e bebidas saudáveis deviam ser mais baratas que produtos não saudáveis

Comida e bebidas não saudáveis deviam ser proibidas de serem vendidas a crianças e jovens

A publicidade a            e refrigerantes, direcionada para crianças e jovens, devia ser proibida

           e refrigerantes deviam ter um aviso para a saúde

snacks

snacks

Snacks
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Caixa 23: ”Chamada de atenção” (nudging)

Os investigadores Tempest quiseram averiguar se é preferível fazer “chamadas de atenção” 
subtis (nudge) aos adolescentes de forma a evitarem as tentações e alcançarem uma 
subsequente autorregulação, do que dizer explicitamente para as evitarem. Para investigar 
esta questão, colocamos diferentes tipos de doces e diferentes tipos de papéis de rebuçados 
e doces em frente a um grupo de crianças, e pedimos-lhes para realizarem uma tarefa de 
ligação: teriam de descobrir que sabor pertencia a que papel. Dissemos explicitamente “não 
comam os doces” a um primeiro grupo de crianças (condição explícita). Um segundo grupo 
de crianças não recebeu instruções adicionais (condição chamada de atenção), mas 
esperamos que a tarefa de ligação lhes dê uma chamada subtil de atenção, em que comer 
os doces não seria apropriado num contexto de investigação. Um terceiro grupo de crianças 
recebeu uma tarefa semelhante mas sem a presença dos doces (condição de controlo). Os 
participantes que receberam a chamada de atenção para não comer doces, ingeriram, 
efetivamente menos doces, à semelhança dos participantes a quem foi explicitamente dito 
para não os comer, ou, do que aqueles que não foram expostos aos doces. Este resultado 
sugere que é preferível chamar a atenção dos adolescentes para não consumirem alimentos 
“tentadores” quando expostos aos mesmos, ao invés de proibir a sua ingestão.

Grupo
com a condição

“Chamadas de atenção”

Grupo
de controlo

Grupo
com a condição

“Proibição”

Consumo de doces (em gramas)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
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Links

Equipa Aventura Social: 

Wesite: http://aventurasocial.com;

E-mail: aventurasocial@gmail.com; 

Blog: http://www.umaventurasocial.blogspot.com

Projeto HBSC: http://www.hbsc.org/membership/countries/portugal.html

Projeto Tempest: http://www.tempestproject.eu/index.php?lang=pt

Projeto KIDSCREEN: www.kidscreen.org

Projeto RICHE: http://www.childhealthresearch.eu

Direção Geral de Saúde: http://www.dgs.pt/

Direção Geral da Educação: http://www.dgidc.min-edu.pt/

Secretariado de Estado do Desporto e da Juventude:

http://www.juventude.gov.pt/Paginas/default.aspx
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Comer deve ser algo considerado normal e deve dar prazer. O nosso corpo foi desenhado para 
gostar de comida e a nossa herança cultural reflete essa noção ao definir a alimentação como um 
ato social com família e amigos. No entanto, atualmente comer deixou de ser uma atividade 
descomplicada: receamos comer de mais, ou desejar os alimentos errados; preocupamo-nos 
com o nosso peso ou mesmo em poder transmitir uma imagem desfavorável de nós próprios 
quando não conseguimos controlar os impulsos alimentares. Como resultado, muitas pessoas 
pretendem regular o seu comportamento e encontram sérias dificuldades nesse percurso, 
constituindo-se casos específicos de intervenção para a área da psicologia. Ora, esta realidade é 
particularmente verdadeira para os adolescentes, que, em simultâneo, estão conscientes da 
importância de uma alimentação saudável e também referem ser muito difícil mantê-la. O poder 
dos alimentos “tentadores” é, simplesmente, demasiado forte! 

Neste Manual apresentamos os seguintes temas:

Identificação e descrição de estratégias de autorregulação para uma alimentação saudável 
em adolescentes;

Dicas para melhorar o uso destas estratégias de autorregulação, úteis para pais, educadores, 
professores, técnicos e adolescentes.
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