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Resumo: O presente trabalho trata-se de um Plano de 
Intervenção Pedagógica que será desenvolvido 
junto a alunos do 3º. Ano do Ensino Médio de uma 
Escola Pública do Estado do Paraná e tem como 
objetivo avaliar como os alunos estão percebendo 
seu corpo e se eles estão preocupados com a 
imagem social deles ou com a saúde de seu corpo 
natural. Para tanto serão aplicados testes de 
avaliação antropométrica com este grupo de 
alunos, bem como, serão percebidas as respostas 
que lhes questionarão sobres as cobranças 
impostas pela mídia e o quanto eles estão ou não 
satisfeitos com seus corpos. Nesta unidade 
didática, serão ministradas 33 aulas,  a fim de levar 
os alunos a reflexão sobre as alterações históricas 
do modelo-padrão de beleza e da busca de um 
perfil corporal doentio ditado pela mídia. Para tanto, 
os conteúdos destas aulas de Educação Física 
deverão servir para instruir os alunos a 
necessidade que seu corpo natural não seja 
agredido pelas ditaduras da indústria cultural e pela 
mídia em busca de um corpo social que agrida seu 
bem-estar integral. As atividades contarão de 
teorias e práticas, sobre os transtornos de 
alimentação e outras doenças próprias dos que 
sacrificam o corpo natural para obterem modelos 
do corpo social que são divulgados pela mídia, 
apresentando a Educação Física como promotora 
de saúde integral da pessoa humana. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 
Este Plano de Implementação Pedagógica surgiu depois de um levantamento 

e pesquisas a respeito da influência que a mídia exerce sobre a imagem corporal, 

especialmente dos adolescentes. Tais buscas ampararam as sugestões de 

atividades aqui apresentadas e que serão trabalhadas junto a alunos e alunas de um 

3º ano do Ensino Médio, justamente por serem aqueles que mais sofrem com as 

exigências sociais e com a cultura corporal ditada pela mídia. 

A proposta surgiu pela observação de que se faz emergente a consciência do 

corpo do adolescente, que vem passando por uma verdadeira batalha entre o corpo 

natural e o corpo social, sendo que dessa batalha a disciplina de Educação Física 

não pode ficar de fora. Ela deve sim articular seus conteúdos curriculares com a 

Saúde e desenvolver um trabalho que vise a compreensão biológica do corpo, bem 

como, o caminho sensato para obtenção da saúde em seu contexto integral que 

engloba o físico e o mental, além do social. 

As atividades estarão divididas entre a apresentação teórica dos modelos 

históricos de beleza, para a compreensão da evolução ou regressão deste conceito, 

e outros tópicos sobre saúde e qualidade de vida, orientando e esclarecendo a 

respeito de tratamentos e processos que não obedecem às mínimas regras do bem 

estar e quem tem levado os jovens e adolescentes a comprometerem sua saúde de 

forma grave. 

As atividades da implementação propõem um diálogo interdisciplinar com a 

Biologia, Filosofia e Sociologia, buscando resultados práticos para a vida de cada 

um dos alunos e de todos os seres humanos. Um trabalho que pretende ser incisivo 

quanto à importância e verdadeiro conceito de Saúde, fazendo valer os conteúdos 

da Educação Física, que vão muito além de jogos e competições esportivas (como 

pensam alguns alunos), mas, que assumem o papel de educar para a qualidade de 

vida e longevidade daqueles que desenvolvem práticas saudáveis, especialmente 

para o bem estar do corpo natural. 

Sendo assim, todo trabalho deste Plano pretende levar a reflexão sobre as 

alterações históricas do modelo-padrão de beleza e da busca de um perfil corporal 

doentio ditado pela mídia. Para tanto, os conteúdos destas aulas de Educação Física 

deverão servir para instruir os alunos a necessidade que seu corpo natural não seja 



agredido pelas ditaduras da indústria cultural e pela mídia em busca de um corpo 

social que agrida seu bem-estar integral. 

As atividades contarão de teorias e práticas, de forma que os alunos reflitam e 

consigam trabalhar o processo histórico a partir desta compreensão de saúde total, 

bem como, ao elaborar este Plano, pretende-se fazer com que sejam 

correlacionados os indicadores do corpo natural e social dos adolescentes e a forma 

como eles reagem a esta percepção da construção midiática do modelo-padrão de 

beleza e de comportamentos. 

A proposta é também a de apresentar os transtornos de alimentação e outras 

doenças próprias dos que sacrificam o corpo natural para obterem modelos do corpo 

social que são divulgados pela mídia, apresentando a Educação Física como 

promotora de saúde integral da pessoa humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 

 
1ª ETAPA- Diagnóstico 
 
 
 
ATIVIDADE 1 -  O CORPO SOCIAL 
 
 
OBJETIVO: diagnosticar a percepção dos alunos a respeito do corpo social 

 

DURAÇÃO: 2 horas/aula 

 

METODOLOGIA: questionário pré-elaborado 

 

DESENVOLVIMENTO: Aplicação do Questionário para avaliar a cobrança social do 

corpo padronizado (QSC)- (ANEXO 1- BRANDL NETO & CAMPOS, 2010, p.20). 

 

RECURSOS: questionário pré-elaborado impresso e distribuído individualmente 

 

O Diagnóstico do corpo social será dado por meio do questionário da 

cobrança social do corpo padronizado (ANEXO I) sendo que os resultados serão 

demonstrados a partir da seguinte classificação de Di Pietro (2002) sobre a Imagem 

Corporal: 

1º. nível < 80 Ausência de distorção da imagem corporal 

2º. nível 80 a 110 Leve distorção da imagem corporal 

3º. nível 110 a 140 Distorção moderada da imagem corporal 

4º. nível > 140 Grave distorção da Imagem corporal 

 
Todos ficarão livres para revelar perante a turma, ou não o que perceberam 

sobre si. 
 
 
 
 
 
 



 
ATIVIDADE 2 – QUESTIONÁRIO DE AUTO-PERCEPÇÃO 
 

 
 
OBJETIVO: diagnosticar a relação do aluno com a aparência de seu corpo; 

 

DURAÇÃO: 2 horas/aula 

 

METODOLOGIA: questionário pré-elaborado  

 

DESENVOLVIMENTO: Aplicação do questionário para auto percepção (ANEXO 2 - 

BRANDL NETO &CAMPOS, 2010, p.32) . 

 

RECURSOS: questionário pré-elaborado impresso e distribuído individualmente 

 

 
 
ATIVIDADE 3- APRESENTANDO A IMPLEMENTAÇÃO 

 
 
OBJETIVO: compreender sobre o que trata o projeto de implementação  

 

DURAÇÃO: 2 horas/aula 

 

METODOLOGIA: vídeo  

 

DESENVOLVIMENTO: os alunos assistirão a um vídeo, cujo título vem de encontro 

com os objetivos do projeto, para depois discutirem a respeito dele numa Mesa 

Redonda. 

 

 
Vamos ver um filme? 

Beleza: Harmonia e Perfeição - 
Understanding Beauty (1994) 

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Kb7SAFxC2xc 
 

 
RECURSOS: Vídeo convertido, sala de TV, TV pendrive  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb7SAFxC2xc


2ª ETAPA- Testes Antropométricos  
 
 
 
ATIVIDADE 4 – DIAGNÓSTICO DO CORPO NATURAL PELO ÍNDICE DE MASSA 

CORPORAL (IMC) 

 
 
OBJETIVO: averiguar o IMC dos alunos 
 
DURAÇÃO: 2 horas/aula 
 
METODOLOGIA:  Para medir peso e altura será necessário a utilização de uma 

balança e uma régua aferidas. Os alunos deverão estar usando roupas leves e a 

sala deverá estar preparada com um biombo para não constranger os estudantes na 

hora de tomar as medidas. 

Para a classificação do estado nutricional, será empregada a tabela de IMC 

proposta por COLE (2000) e seus protocolos. 

 

RECURSOS: um biombo, um medidor Estadiômetro da Marca Educolab 

Equipamentos Científicos e uma balança Plataforma Digital (sem coluna) de 

precisão para 200 Kg , da marca Educolab Equipamentos Científicos,  e a tabela de 

classificação do IMC impressa.  

 
DESENVOLVIMENTO: 

 

Antes de iniciar a aplicação do exame, a professora levará para sala de aula 

um biombo, para que seja preservada a privacidade dos alunos no momento da 

aferição do peso e medidas, justamente porque muitos alunos não desejam que 

seus resultados sejam vistos por outras pessoas. 

Todos os alunos da turma deverão se submeter ao exame, sendo que para 

isso os alunos serão comunicados que participarão do referido teste, e que este será 

aferido individualmente. 

Os alunos receberão um texto onde constarão explicações a respeito do 

Índice de Massa Corporal desejável, para que possam compreender como surgiram 

os protocolos.  

Todos deverão compreender que existe uma relação entre peso e altura e que 



a partir de uma equação simples eles podem fazer sua própria classificação, 

observando se seus índices estão entre os listados na Tabela proposta atualmente. 

As anotações individuais serão anotadas para posterior utilização durante o 

Plano de Implementação, e para manter a privacidade, os alunos deverão usar 

apenas as iniciais de seus nomes. 

 
 

 Peso e Altura  
 

 

Para os protocolos da Composição Corporal, Guedes e Guedes (1998, p.301) 

apresentam as seguintes equações antropométricas: 

 
Índice de Massa Corporal (kg/m²) = Peso Corporal /(Estatura²) 

 

Relação Cintura/Quadril = Circunferência da Cintura (cm) /Circunferência do Quadril 

(cm) 

 
 

De acordo com Silva et al (2009, p. 418): 
 

A Circunferência de Cintura (CC) foi analisada tendo como referência 
a proposta do III Consenso Latino Americano de Obesidade 
(COUTINHO, 1998). Para obesidade abdominal/visceral no sexo 
feminino foi considerado o ponto de corte de 80-88cm como risco alto 
e muito alto respectivamente e para o sexo masculino 94-102 cm 
como risco alto e muito alto, respectivamente. Os valores menores 
que 94 e 80 para homens e mulheres, respectivamente, foram 
considerados como de gordura abdominal adequada. 

 
Os alunos deverão apresentar seus próprios resultados no caderno a partir da 

classificação proposta para Índice de Massa Corporal, que receberão impressa de 

acordo com o cartão abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 



 

Figura 1: Valores de IMC para Sobrepeso e Obesidade, agrupados por Sexo e Faixa Etária 

FONTE: Cole et al. Bristih Medical Journal 320, 2000: 1-6 

 

 

 

 

 

E agora: o que fazer com 
estes resultados??? 



Ter em mãos os resultados é apenas o início do trabalho. A partir deles é que 

o mediador /professor, poderá levar os alunos à reflexão a partir da percepção de 

sua saúde desenvolvendo as atividades abaixo. 

 
 
ATIVIDADE 5 – A HISTÓRIA DA BELEZA 

 

OBJETIVO: Discutir a construção do conceito de beleza; 
 
DURAÇÃO: 4 horas/aula 
 
METODOLOGIA: texto impresso e mesa de debates 
 
RECURSOS: texto impresso e TV Pendrive 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

Aos alunos será entregue o seguinte texto: 
 
 

A HISTÓRIA DA BELEZA 
 

 
AVANÇO, Adriane Elisa Simões 

 
 
Desde que o mundo é mundo, e desde que o ser humano se reconheceu como 

diferente dos demais animais, ele procurou a forma física perfeita, seja para ter saúde e 

conseguir resistência, seja para parecer belo e atrair seus interesses. 

Antes, o homem naturalista, do período da Pedra Lascada, reproduzia a natureza a 

partir de uma única perspectiva, da forma como sua vista captava aquela imagem, seja do 

próprio homem, dos animais ou de outros elementos da natureza. Neste período surgiram 

as primeiras esculturas do corpo feminino, e tais representações eram de um corpo 

exageradamente desenvolvido, para acentuar os sinais de fertilidade e continuidade da 

espécie, bem como, homenagear a maternidade. A figura masculina era quase ausente. 

Era uma época em que os homens estavam fora das cavernas caçando para 

sobrevivência de seus grupos e as cenas diárias eram retratadas nas paredes, com uma 

grande carga de emoção e, foi neste tempo, que passaram a pintar as manifestações da 

natureza. 

Quando abandonaram o naturismo, o ser humano começou a adotar técnicas de 

desenho estilizadas e as pinturas acabaram mudando, pois, a partir de então, os homens se 

preocuparam mais com a distribuição dos elementos que iriam pintar sobre o painel onde 



seriam colocados, fazendo com que a arte popularizasse e os cuidados com a beleza 

fossem difundidos. 

No início da Idade Média deixaram de contemplar tudo que levasse a sensualidade 

na interpretação da arte. Os líderes cristãos manifestavam indignação contra adornos e 

maquiagem, que eram vistos como forma do Mal.  

Mas, isso teve apenas um período de duração, logo as mulheres se renderam aos 

adornos e maquiagens pesadas, tanto na Inglaterra quanto na França, até o final da 

Revolução Francesa, quando só artistas e pessoas mais velhas podiam se embelezar. 

Com a chegada do Romantismo as mulheres adotaram um estilo mais simples 

abandonando a maquiagem carregada e dando mais importância à forma física, tentando 

agora disfarçar a gordura e o excesso de peso, usando corpetes apertados que, muitas 

vezes, provocavam desmaios nas senhoras e senhoritas. Era então o século XIX. 

No século XX as mulheres começam a lutar por sua aceitação e afirmação na 

sociedade opressora e machista e saem em busca de um lugar no mercado de trabalho 

enquanto os homens foram para as Guerras. 

Para trabalhar não suportariam mais os corpetes apertados, pois, no campo e nas 

fábricas tudo tinha que ser muito mais rápida, os espartilhos precisavam ser menores e mais 

confortáveis e por isso desaparecem dando lugar aos soutiens. Precisavam de trabalho 

mas, sem descuidarem de sua feminilidade.  

O cinema também colabora com a imagem ideal da mulher apresentando uma 

idealização de beleza a partir da sofisticação de suas atrizes, o que acaba por incentivar a 

busca da aparência imortal daquelas artistas, atrelando, inclusive, moda e beleza. 

Próximos do século XXI, com o advento das novas tecnologias, com a expansão da 

indústria midiática, homens e mulheres começaram a modificar seus corpos de acordo com 

o ditame das mídias, a exemplo dos artistas e modistas, nem sempre se preocupando com 

sua saúde, exagerando nos tratamentos para perder peso, inclusive partindo para 

intervenções cirúrgicas radicais e sem volta. Muitos, inclusive, perdendo a vida nesta busca 

louca. 

Mas, então, quem define a beleza humana? 

____________________________ 

FONTE: baseado na leitura de: CURY, Augusto. Ditadura da Beleza e a Revolução das 
Mulheres. São Paulo: Sextante, 2005. 

 

 

 

 

 
Vamos ver um filme? 

Influência da Mídia nos Padrões de Beleza  
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=-

r5BoCXPHuM >  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-r5BoCXPHuM
https://www.youtube.com/watch?v=-r5BoCXPHuM


ATIVIDADES 

 

1) Baseado no que você leu e viu até agora, bem como, em sua percepção diária, 

responda: 

 

a) O que é Ser Belo?  

b) Por que o Belo está sempre fora do corpo?  

c) Ao que está associada a beleza?  

d) Como uma pessoa faz para se sentir bela nos dias atuais? 

Espera-se que estas respostas saiam da realidade de cada um deles. Que 

eles tragam a própria realidade, a partir do que foi estudado, e reelaborem seus 

conceitos de beleza. 

 

ATIVIDADE 6 – OS APAIXONADOS PELO CORPO, ANTES E DEPOIS DAS 

PLÁSTICAS 

 
 
OBJETIVO: apresentar a atual busca pela beleza a partir de cirurgias 

arriscadíssimas, bem como, os resultados que deram errado; 

 

DURAÇÃO: 4 horas/aula 

 

METODOLOGIA: mesa de debates a partir do vídeo 

 

RECURSOS: Tv pendrive, sala de TV 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

Sabe-se que a beleza na contemporaneidade tem sido explorada de forma 

extravagante e levado muitas pessoas a exageros em intervenções cirúrgicas. Os 

jovens e adolescentes estão suscetíveis a isso, mas, precisam saber dos infinitos 

riscos que correm os sujeitos que se submetem à práticas desenfreadas dessa 

natureza. 

Os indivíduos adoram o corpo perfeito, modelado à custa de dietas, cirurgias 



plásticas, medicamentos e exercícios físicos extenuantes. Os adoradores acabam 

sendo consumidores que acabam investindo tempo e dinheiro na busca desta 

perfeição corporal (DEL PRIORE, 2004), e isso poderá ser apreciado e analisado a 

partir do vídeo que será exibido, justamente para levar a esta reflexão. 

Os alunos deverão perceber que a questão estética tem preocupado todas as 

classes sociais e as mais diferentes idades que se se apoiam em discursos mais 

voltados para perfeição corporal que para saúde. A percepção atual é voltada para 

um enorme arquivo de imagens visuais que dialogam com o público, apresentando a 

ele a exigência da transformação corporal, projetando a ideia de corpos perfeitos 

para a sociedade e a questão de que “não basta ser saudável: há de ser belo, 

jovem, estar na moda e ser ativo” (FIGUEIRA, 2005, p.2). 

Espera-se que eles consigam entender os exageros e os riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os alunos deverão estar dispostos a continuar buscando materiais sobre os 

procedimentos cirúrgicos que têm acontecido no mundo, de forma a poderem 

elencar os riscos e divulgar os crimes que as pessoas têm cometido em busca de 

um padrão de beleza proposto pelo atual momento cultural, onde ser magro e ter 

formas definidas está acima da saúde. 

 

Vamos ver um filme? 
O antes e o depois dos apaixonados pela plástica 

Disponível em:<  
https://www.youtube.com/watch?v=PXEXwqo2jHQ > 

 

 

Agora vamos refletir 

sobre o que vimos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PXEXwqo2jHQ


 

PROPOSTA DE TRABALHO 

 

a) Enquanto vocês viam o vídeo perceberam o quanto as mulheres são mais 

propensas a buscar a beleza a todo custo? Por que vocês acham que isso 

acontece? 

b) Quais os tipos de intervenções plásticas citadas que mais lhes chamaram a 

atenção? Por que? 

c) Faça uma pesquisa e descubra os custos aproximados de algumas das 

intervenções cirúrgicas citadas. 

d) Pesquise a respeito de cirurgias que deram errado devido a falta de informação 

sobre o profissional indicado. Por que isso acontece? 

 
As respostas deverão apresentar: 

 
a) Situações da sociedade machista, onde as mulheres sempre são submissas e 

colocadas em situação de risco, seja no trabalho, em casa ou pelos padrões de 

beleza atuais. 

b) Especialmente o número de plásticas que uma só pessoa tem capacidade de 

fazer em seu corpo. Especialmente em partes específicas do corpo como o nariz, 

por exemplo; ou lipoaspiração; ou inserção de próteses e demais procedimentos 

estéticos em linhas faciais, aplicação de botox etc. eles também deverão perceber 

que neste mercado de cirurgias plásticas existem também muitos charlatões. 

c) Eles próprios se surpreenderão com os resultados obtidos. 

d) As respostas deverão ser: falta de informação e a influência excessiva que 

pressiona as pessoas a buscarem estes procedimentos. 

 
 
 
ATIVIDADE 7 – A INFLUÊNCIA DA MÍDIA  
 
 
OBJETIVO: Discutir a respeito do padrão estético de beleza atual imposto pela mídia 

 

DURAÇÃO: 4 horas/aula 

 

METODOLOGIA: leitura de texto impresso, vídeo, discussão em mesa redonda 



 

RECURSOS: texto impresso, vídeo, Tv pendrive 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

Os alunos receberão o texto abaixo referente à Industria da Beleza, para que 

possam discutir sobre como o padrão de beleza é construído e imposto pela mídia. 

 

 

A BELEZA QUE APRENDI 

 

AVANÇO, Adriane Elisa Simões 

 

Quando eu era criança minha mãe sempre me dizia: “Filha, o importante é o 

que você é e não o que aparenta ser”, ou seja, ela estava valorizando a minha 

personalidade e não a minha aparência. E assim cresci admirando as pessoas pelo 

Bem que elas são capazes de fazer, pela boa conversa, por suas qualidades 

intrínsecas. 

No entanto, com o advento das grandes mídias, os valores foram sendo 

transformados e o culto ao corpo acabou falando mais alto que a busca pelo saber, e 

pelo ser e estar melhor. 

A indústria da mídia conseguiu colocar na cabeça das pessoas um padrão de 

beleza que nada, ou muito pouco tem a ver com o seu eu ou com a sua saúde 

integral, mas, muito mais com o que a moda dita, fazendo as mulheres as vítimas 

mais acometidas por esta errada interpretação do que realmente é a beleza. 

Hoje em dia, desde muito pequenas são as crianças que dizem aos pais as 

roupas que querem vestir e a moda que querem seguir, e os pais, alienados pela 

mudança social, acreditam que seus filhos não podem ficar para trás, e seguem os 

ditames da moda. 

Mas, quem fala da moda? Quem apresenta às famílias o que deve e o que 

não deve ser usado para parecer bonito aos olhos da sociedade? 

Toda espécie de mídia, impressa, eletrônica, digital ou funcionais (as visuais 

especialmente) interferiram na construção da beleza, no decorrer dos tempos. 

Serviram como verdadeira indústria na elaboração de novos conceitos que levaram 



as pessoas a buscarem novos padrões de beleza corporal para serem melhores 

aceitos na sociedade, buscando assim um novo corpo social, indiferentes à 

necessidade do corpo natural. 

Dietas e exercícios físicos milagrosos para que se atinja um modelo esquálido 

de corpo são apresentados a todo momento na TV, nas revistas expostas nas 

bancas, nos out doors das grandes cidades, nos panfletos de farmácia e nas 

propagandas de rádio, sem ao menos citarem que isso não fará da pessoa um 

indivíduo melhor ou mais saudável.  

São vendidas imagens de homens musculosos e mulheres anoréxicas, como 

modelo de beleza atual. São ofertadas cirurgias plásticas milagrosas como se 

fossem receita de bolo. E nenhuma autoridade interfere, justamente porque isso 

movimenta um mercado muito grande de produtos que não existiria se as pessoas 

optassem por serem saudáveis e naturais. 

Então fico pensando que hoje ainda valeria o discurso de minha mãe, mas, 

que ninguém lhe daria ouvidos. 

  

  

 

 O aluno deverá escolher uma delas e fazer um breve comentário verbal para 

toda a sala, a respeito do que entendeu da mensagem da charge escolhida. 



 

 

Fonte: Pazito (2013)  
Disponível em:< docedeni.blogspot.com> 

 
 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2013) 
Disponível em:< http://www.lilifabulous.com/pt-br/beleza-e-inteligencia/>  

 

 

 

 



ATIVIDADE 8 – OS HOMENS E A BUSCA DO CORPO PERFEITO 
 
 
 
OBJETIVO: Discutir a mudança que houve em relação ao homem e sua busca pelo 

corpo perfeito; 

 

DURAÇÃO: 4 horas/aula 

 

METODOLOGIA: discussão a partir de reflexão sobre o tema da aula 

 

RECURSOS: TV Pendrive, sala de TV, filme 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

A Educação Física deve contribuir para criar nos alunos um olhar crítico a 

respeito dos valores sociais, a partir da percepção da evolução e determinação dos 

conceitos de beleza corporal no decorrer do processo histórico, que acabaram 

dando sentido às questões relacionadas ao corpo e à estética. 

Também dos homens é exigido que sejam submetidos a um modelo vigente 

dentro de cada cultura, o que acaba produzindo diferentes olhares sobre a beleza, 

diferentes daquele imposto por causa da sociedade, justamente porque não há um 

único modelo de beleza, e porque são inúmeras as interpretações criadas pela 

história que podem e devem ser ressignificadas. 

A Educação Física deve desenvolver o seu trabalho na sociedade seguindo a 

tendência da saúde e a tendência educacional, driblando a mídia que insiste em 

apresentar capas de revistas, embalagens de cosméticos, com pessoas magras ou 

“saradas” (grifo meu), de corpos seminus, vestidas com roupas de ginástica ou de 

banho, enaltecendo e divulgando um modelo de beleza que serve ao poder 

dominante (MEDINA, 1987). 

Antes, o belo estava voltado para o corpo feminino, nos dias atuais, muitos 

homens também se rendem a busca do corpo perfeito, exagerando nas dietas e nos 

exercícios físicos, fazendo com que sua saúde seja prejudicada. 

É preciso educar as pessoas para saúde, antes de tudo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGORA RESPONDA: 
 

 

1) Você sabe o que é doping Pesquise e responda. 
 

2) Por que os atletas pegos por doping são suspensos O que você pensa sobre isso 

 
 
3) Em janeiro deste ano o lutador brasileiro de MMA, Anderson Silva, foi pego pelo exame 

antidoping, por que você acha que isso aconteceu  
 
4) Baseado nos vídeos assistidos diga qual foi sua percepção a respeito do uso de 
esteróides anabolizantes e responda: você conhece alguma pessoa que já fez uso 

dele  

 
 
 

 

Vamos ver uns filmes? 
 

Esteróides Anabolizantes 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=PdjOD2finfw > 

 
Esteróides anabolizantes, o que provocam? 

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=ItuAlDyIPVU > 

 

O ABSURDO E A 

VERGONHA DO USO 

DOS ESTEÓRIDES  

ANABOLIZANTES... 
 

 

Os alunos terão tempo para pesquisar e poderão trazer as 

respostas de casa, utilizando ferramentas de pesquisas na 

internet, livros ou com outros profissionais, e este material 

será utilizado para produção do trabalho final. Na sala de 

aulas haverá apenas reflexão a respeito das respostas 

construídas. 

https://www.youtube.com/watch?v=PdjOD2finfw%20
https://www.youtube.com/watch?v=ItuAlDyIPVU


ATIVIDADE 8 – OS TRANSTORNOS ALIMENTARES  
 

 

OBJETIVO: Apresentar alguns dos transtornos alimentares mais relacionados a 
busca exagerada pelo padrão de beleza atual; 
 
DURAÇÃO: 4 horas/aula 
 
METODOLOGIA: discussão a partir de reflexão sobre o tema. 
 
RECURSOS: TV Pendrive, sala de TV, filmes, textos e vídeos 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

Os alunos serão chamados a agruparem-se em 4 grupos, e cada grupo 

receberá um dos textos abaixo, onde constarão os conceitos dos transtornos 

alimentares mais comentados ultimamente, sendo eles: 

 
ANOREXIA E BULIMIA NERVOSA 

 

 

FONTE: http://1.bp.blogspot.com/-tSJJ3q5rtJE/UbkEe0ZTHuI/AAAAAAAACak/qIpC_jChN-
E/s1600/01bulimia2.jpg  

A Anorexia Nervosa se caracteriza  

[...] pela intensa perda de peso que é dada à custa de dietas extravagantes, 
sem acompanhamento médico ou sem atividades físicas, impostas à pessoa 
que se vê com uma imagem corporal distorcida. O quadro pode incluir 
emagrecimento, amenorreia, bradicardia, baixa temperatura corporal, 
edema nos membros inferiores e cianose periférica (ABREU, 2002, p.2).  

 
Este emagrecimento, por sua vez, vai produzir baixa autoestima e a distorção da 

imagem do próprio corpo o que fará com que a pessoa continue buscando emagrecer, 



praticando exercícios físicos extenuantes, fazendo jejum ou usando laxantes e diuréticos de 

forma muito intensa, porque se enxerga sempre acima do peso. 

A Bulimia Nervosa, caracteriza-se por uma grande ingestão de alimentos de forma 

descontrolada, muito rápida, fazendo com que a pessoa pense que perdeu o controle e 

busque uma maneira de compensar esta ingestão de alimentos, provocando o próprio 

vômito, ingerindo medicamentos como laxantes, diuréticos ou inibidores de apetite, bem 

como, passam a se utilizar de dietas e exercícios físicos para amenizar sua culpa (ABREU, 

2002). 

Percebe-se que as pessoas mais jovens estão mais sujeitas a tais pressões, pois, 

vivendo nesta sociedade que valoriza demais a estética, elas tem no corpo a principal 

diferença em seus relacionamentos sociais. Nesta fase em que os jovens vivem seus 

conflitos emocionais, esta pressão exerce maior influência sobre eles, de forma a contribuir 

com a doença. 

FONTE: Abreu (2002) 
 
 
 

VIGOREXIA 
 
 

 
 

FONTE: http://lbb.com.br/wp-content/uploads/2013/03/vigorexia-628x295.jpg 

 
 

Trata-se também de um distúrbio da imagem corporal que surge com a 

pressão que a sociedade exerce sobre a estrutura corporal dos indivíduos fazendo 

com que sua auto percepção do peso distorça sua imagem, podendo desencadear 

este novo transtorno alimentar. Este transtorno caracteriza-se pela prática excessiva 

de atividades físicas, pela obsessiva preocupação com o corpo e adoção de práticas 

alimentares nada convencionais. As pessoas acometidas por esta doença se acham 

fracas e pequenas, no entanto, eles não conseguem perceber que sua musculatura 

http://lbb.com.br/wp-content/uploads/2013/03/vigorexia-628x295.jpg


é muito desenvolvida; por isso é também conhecida como Dismorfia Muscular, 

porque envolve a preocupação de não ser suficientemente forte e musculoso em 

todas as partes do corpo (ASSUNÇÃO, 2002). 

A imposição da mídia a respeito da imagem corporal pode provocar 

alterações nesta percepção do corpo, fazendo com que o sujeito busque um padrão 

corporal considerado ideal, ao qual associam o sucesso e a felicidade (CONTI, 

FRUTUOSO E GAMBARDELLA, 2005). 

Estas pessoas se preocupam em demasia com sua massa muscular, 

levando-as ao excesso de “levantamento de peso, prática de dietas hiperprotéicas, 

hiperglicídicas e hipolipídicas, e uso indiscriminado de suplementos protéicos, além 

do consumo de esteróides anabolizantes” (GUARIN, 2002, p. 89). 

 
 
 

DRUNKOREXIA 
 

 

FONTE: http://www.saludcronica.com/nimagenes_sc/img/ad7_drunkorexia.jpg 

 

Parece ainda ser um termo desconhecido para a sociedade, mas, trata-se de 

uma nova discussão médica recente e necessária. Ao que tudo indica trata-se de 

uma doença consequência do alcoolismo ou da anorexia nervosa, que por si já é um 

dano decorrente da pressão social sobre a aparência. 

As pessoas que sofrem de drunkorexia relatam que o álcool lhes tira o apetite 

e que preferem que as calorias dos alimentos sejam substituídas por bebidas 

alcoólicas, porque sentem medo de que a alimentação possa lhes aumentar o peso 



corporal e este não corresponder mais ao modelo padrão de beleza (OLIVEIRA, 

2010). 

Estas pessoas não querem ganhar peso e se alimentam de bebidas 

alcoólicas para saciar a fome, haja vista que o álcool é um inibidor de apetite. Esse 

comportamento pode ter origem emocional, como na anorexia, mas, está centrado 

no prazer que a bebida lhe proporciona, e pode ou não causar dependência 

(OLIVEIRA, 2010). 

 
 
 
 

OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO 
 
 

 
 

FONTE: http://www.clickgratis.com.br/blog-clickgratis/wp-content/uploads/2012/10/obesidade-
desnutricao.jpg 

 
A obesidade também é uma patologia provocada por um transtorno alimentar, 

trata-se de uma doença típica da contemporaneidade e pode estar correlacionada 

com a depressão e com transtornos da imagem corporal. 

De acordo com Mello Filho (2000) a obesidade difere dos demais transtornos 

alimentares por estar muito ligada a causas orgânicas, mas, sempre relacionada 

com fatores emocionais, especialmente de ordem psicossomática. Ela costuma estar 

associada ao comer compulsivo e a outros transtornos psiquiátricos como a 

depressão e a ansiedade.  

A pessoa obesa tem encontrado grandes restrições sociais, o que lhe confere 

sofrimento psíquico e dificuldade de manter-se em dieta. Por isso trata-se de um 



problema diretamente ligado a saúde pública, haja vista que o número de obesos 

tem aumentado consideravelmente. 

Muitos são os fatores diretamente ligados a obesidade, ainda que o peso 

corporal seja resultado de um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de energia, 

outros fatores complexos determinam sua existência, incluindo fatores demográficos, 

socioeconômicos, genéticos, psicológicos, ambientais e individuais também 

participam da preservação da patologia (TERRES et al, 2006). 

De acordo com Campos (2003), a desnutrição/caquexia também é uma 

síndrome que tem como causas diversos fatores, normalmente associados à 

pobreza e a falta de alimentos ela é caracterizada pela perda de peso de tecido 

adiposo, da massa muscular e pela fraqueza ou fadiga, trata-se de uma síndrome 

muito complexa e têm multifatores que a caracteriza. Gerando graves alterações 

metabólicas, podendo, inclusive, em casos gravíssimos associar-se a outras 

patologias e levar a morte 

 
Além dos cartões explicativos os alunos assistirão os seguintes vídeos: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

De posse destes cartões e das explicações dos vídeos, cada grupo deverá 

elaborar uma apresentação sobre o transtorno que constava em sua ficha e fazer as 

devidas considerações para o restante da sala, elaborando cartazes explicativos 

para facilitar a compreensão de todos e para serem expostos na escola. 

De posse destes conhecimentos os alunos deverão ter compreendido a 

importância da atenção para com a saúde do corpo, antes da aparência, e que uma 

alimentação saudável pode proporcionar melhor qualidade de vida e longevidade. 

 
 
 
 
 

 

OS VÍDEOS: 
 

Anorexia, Bulimia e Vigorexia 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=WbD1XT-SUow > 

De Obesa a Anoréxica em menos de 2 anos 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=hcUQm1BXn_k>  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbD1XT-SUow
https://www.youtube.com/watch?v=hcUQm1BXn_k


ATIVIDADE 9 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 
 
DURAÇÃO: 2 horas/aula; 

 

OBJETIVO: apresentar uma alimentação saudável para investigar como os alunos a 

percebem no seu dia a dia; 

 

RECURSOS: tv pendrive, internet computador, cartazes; 

 

DESENVOLVIMENTO: Após assistirem ao filme, os alunos serão convidados ao 

debate, para que possam, depois, desenvolver as atividades: 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO A PARTIR DO VÍDEO 

 

Reúnam-se em 4 grupos e apresentem os resultados da pesquisa abaixo em 

forma de seminário para todos os alunos da sala de aula, lembrando toda a 

apresentação poderá ser comentada. 

    

 

a) Em grupo traga para a sala de aula um modelo de cardápio da merenda escolar e 

os lanches mais consumidos no dia a dia da escola. Em seguida, faça uma 

substituição dos alimentos nocivos por outros mais saudáveis, lanches que estas 

pessoas deveriam consumir e os que elas deveriam evitar, explicando o porquê. 

 

 

OS VÍDEOS 
 

Fast Food: o mal de se alimentar nestes lugares 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=ZQVgcXU86Vg  > 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQVgcXU86Vg


 
ATIVIDADE 10 – ATIVIDADES FÍSICAS 
 
 
DURAÇÃO: 3 horas/aula; 

 

OBJETIVO: Demonstrar que existem lugares onde são praticadas atividades físicas 

na cidade e cujos quais eles também podem frequentar. 

 

METODOLOGIA: visitação e entrevistas 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Os alunos deverão visitar 3 (três) academias da cidade. A saber: 

 Academia Pública da Beira Lago 

 Clínica de Fisioterapia Pilates e Neo-pilates Marilise Simões Avanço 

 Academia Particular do professor Jean Shimonishi e da professora Rosa 

Maria 

 Projeto NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família  

 

Os alunos deverão ser divididos em quatro grupos para visitação. Antes, 

porém, deverão elaborar um roteiro de visita e entrevista a ser seguido por todos 

eles para que se possam comparar os resultados. Serão orientados a fazer constar 

neste roteiro o pedido de autorização para fotos e respostas. Em seguida, baseados 

nos textos e vídeos que foram vistos, eles farão um questionário para direcionarem 

melhor as perguntas aos participantes das referidas academias, levando em conta a 

idade, o sexo, a classe social, o motivo que os levou a procurar aquele tipo de 

atividade. 

Os resultados deverão ser apresentados e considerados na aula seguinte, 

fazendo valer as respostas dadas. 

 
 

 
 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Os alunos deverão apresentar os conteúdos trabalhados para toda 

comunidade escolar.  Eles deverão fazer isso a partir de uma exposição que ficará 

disponível no pátio do Colégio. 

 
3ª. ETAPA DA IMPLEMENTAÇÃO – Tudo no Blog 

 
 

POSTAGENS NO BLOG: 
 

Junto com a professora, os alunos postarão no Blog (feito especificamente com 
essa finalidade) fotos e textos, comentários e vídeos do desenvolvimento do Plano 

de Implementação. Imagens e links com conteúdo afim também poderão ser 
postados, bem como, terão disponíveis ali os materiais complementares para que 

auxiliem seus trabalhos de pesquisa. 
 

A partir do material produzido, cada aluno deverá tecer um comentário utilizando 
seu próprio login e senha. 

Aqui será deixado o link do blog construído com esta finalidade: 
 
 

Disponível em: http://educacaofisicapde2014.blogspot.com.br/ 
Login: adrianeelisasimoes@gmail.com 

Senha: xxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 
O blog foi criado a partir da ferramenta BLOGGER, disponível em:< 

https://www.blogger.com>, utilizando o email da autora.  

 

Fonte: http://educacaofisicapde2014.blogspot.com.br/ (2015) 



Esta página será utilizada sempre que houver um resultado interessante, fotos 

ou a necessidade de material complementar, e haverá interdisciplinaridade com as 

disciplina de Informática, para que os alunos também possam entender e aprender 

como postar seus comentários na página que será disponibilizada a todos. 

Os alunos não terão a senha, apenas a professora-autora. Eles poderão 

apenas comentar as postagens ou não, mesmo tendo em mente o objetivo de que 

eles se utilizem da ferramenta como complementação do material fornecido durante 

a implementação, a partir do material complementar que será postado de acordo 

com as necessidades de cada etapa, ou de acordo com os resultados interessantes 

que mereçam ser divulgados. 

A periodicidade será das postagens deverá acontecer a cada Etapa da 

Implementação ou caso haja necessidade de oferecer material complementar. 
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ANEXO I  
 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR A COBRANÇA SOCIAL DO CORPO 

PADRONIZADO (QSC) 

Responda com os números abaixo, sendo: 

1- nunca;  

2- raramente;  

3- às vezes; 

4- frequentemente;  

5- muito frequentemente;  

6- sempre. 

 

1- Você se sente cobrado pela família para ter o corpo igual ao dos(as) modelos 

corporais que aparecem na mídia?  

1 (   )   2 (   )     3 (   )     4(   )      5 (   )      6 (   ) 

2- Você se sente cobrado(a) pelo namorado(a) para ter um corpo igual ao dos 

modelos que são mostradas pela mídia?  

1 (   )   2 (   )     3 (   )     4(   )      5 (   )      6 (   ) 

3- Você se sente cobrado(a) pela sociedade para ter um corpo igual ao dos 

modelos corporais que são mostrados pela mídia? 

1 (   )   2 (   )     3 (   )     4(   )      5 (   )      6 (   ) 

4- Você quer ter o corpo igual ao dos modelos, que são mostrados pela mídia?  

1 (   )   2 (   )     3 (   )     4(   )      5 (   )      6 (   ) 

5- Você sofre por não ter o corpo igual as dos modelos que aparecem na mídia?  

1 (   )   2 (   )     3 (   )     4(   )      5 (   )      6 (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA AUTO-PERCEPÇÃO SOBRE A APARÊNCIA  
 

Por favor, leia cada questão e faça um círculo no número apropriado. Use a 
legenda abaixo: 
 
1. Nunca  
2. Raramente  
3. Às vezes  
4. Frequentemente  
5. Muito frequentemente  
6. Sempre 
 

Por favor, responda a todas as questões, sobre estas últimas 4 semanas: 
 
1.Sentir-se entediado(a) faz você se preocupar com sua forma física?  
1 2 3 4 5 6 
 
2. Você tem estado tão preocupado(a) com sua forma física que chega ao ponto de 
sentir que deveria fazer dieta? 1 2 3 4 5 6 
 
3. Você acha que suas coxas, quadris ou nádegas são grandes demais para o 
restante de seu corpo? 1 2 3 4 5 6 
 
4. Você tem sentido medo de ficar mais gordo ou gorda? 1 2 3 4 5 6 
 
5. Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser suficientemente firme?  
1 2 3 4 5 6 
 
6. Sentir-se satisfeito(a), por exemplo, (após ingerir uma grande refeição), faz você 
sentir-se gordo(a)? 1 2 3 4 5 6 
 
7. Você já se sentiu tão mal a respeito de seu corpo que chegou a chorar?  
1 2 3 4 5 6 
 
8. Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia balançar?  1 2 3 4 5 6 
 
9. Estar com mulheres ou homens magros ou magras, faz você se sentir 
preocupado(a) em relação a sua forma física? 1 2 3 4 5 6 
 
10. Você já se preocupou com o fato de suas coxas poderem se espalhar quando 
você senta? 1 2 3 4 5 6 
 
11. Você já se sentiu gordo(a) mesmo após ingerir uma pequena quantidade de 
comida? 1 2 3 4 5 6 
 
12. Você tem reparado na forma física de outras mulheres ou outros homens, e ao 
se comparar, sente-se em desvantagem? 1 2 3 4 5 6 



 
13. Pensar na sua forma física interfere em sua capacidade de se concentrar em 
outras atividades (p. ex., ver televisão, ler ou acompanhar uma conversa)? 
1 2 3 4 5 6 
 
14. Ao estar nu (nua), por exemplo, durante o banho, faz você se sentir gordo(a)? 1 
2 3 4 5 6 
 
15. Você tem evitado usar roupas que fazem você notar as formas do seu corpo? 1 
2 3 4 5 6 
 
16. Você se imaginou cortando partes de seu corpo? 1 2 3 4 5 6 
 
17. Comer doces, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz você se sentir 
gordo(a)? 1 2 3 4 5 6 
 
18. Você já deixou de participar de eventos sociais(por exemplo, festas) por se sentir 
mal em relação à sua forma física? 1 2 3 4 5 6 
 
19. Você se sente excessivamente grande e arredondado(a)? 1 2 3 4 5 6 
 
20. Você sente vergonha do seu corpo? 1 2 3 4 5 6 
 
21. A preocupação com sua forma física leva-o(a) a fazer dieta? 1 2 3 4 5 6 
 
22. Você se sente mais contente em relação a sua forma física quando seu 
estômago está vazio (por .exemplo,pela manhã)? 1 2 3 4 5 6 
 
23. Você acredita que sua forma física atual decorre da falta de auto-controle?  
1 2 3 4 5 6 
 
24. Você se preocupa com o fato de outros poderem estar vendo dobras na sua 
cintura ou abdômen? 1 2 3 4 5 6 
 
25. Você acha injusto que outras pessoas do mesmo sexo que o seu sejam mais 
magras que você? 1 2 3 4 5 6 
 
26. Você já vomitou para se sentir mais magro(a)? 1 2 3 4 5 6 
 
27. Quando acompanhado(a), você fica preocupado(a) em estar ocupando muito 
espaço (por exemplo, sentado(a) num sofá ou no banco de um ônibus)?  
1 2 3 4 5 6 
 
28. Você se preocupa com o fato de estarem surgindo dobrinhas em seu corpo?  
1 2 3 4 5 6 
 
29. Ver seu reflexo (por exemplo, em um espelho ou na vitrine de uma loja) faz você 
se sentir mal em relação ao seu físico? 1 2 3 4 5 6 
30. Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de gordura?  
1 2 3 4 5 6 



 
31. Você evita situações nas quais outras pessoas possam ver seu corpo (por 
exemplo, vestiários ou banhos de piscina)? 1 2 3 4 5 6 
 
32. Você já tomou laxantes para se sentir mais magro(a)? 1 2 3 4 5 6 
 
33. Você fica mais preocupado(a) com sua forma física quando em companhia de 
outras pessoas? 1 2 3 4 5 6 
 
34. A preocupação com sua forma física leva você a sentir que deveria fazer 
exercícios? 1 2 3 4 5 6 
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Contrato de Cessão Gratuita de Direitos Autorais 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado ADRIANE ELISA 

SIMÕES AVANÇO, CASADA, PROFESSORA, CPF nº 620.629.489.72, Cédula de 

Identidade RG nº 4.027.201-1, residente e domiciliado à Rua Maria Ribeiro Canhin, 

52, na cidade de ALVORADA DO SUL, Estado do PARANÁ, denominado CEDENTE, 

de outro lado a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com sede na Avenida 

Água Verde, nº 2140, Vila Izabel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita 

no CNPJ sob nº 76.416.965/0001-21, neste ato representada por seu titular Paulo 

Afonso Schmidt, Secretário de Estado da Educação, brasileiro, portador do CPF 

nº….........................., ou, no seu impedimento, pelo seu representante legal, 

doravante denominada simplesmente SEED, denominada CESSIONÁRIA, têm entre 

si, como justo e contratado, na melhor forma de direito, o seguinte: 

 

 

Cláusula 1ª – O CEDENTE, titular dos direitos autorais da obra (título ou descrição 

do texto / poesia / letra de música / ilustração / fotografia / filme / painel / pintura / 

obra / discurso / palestra / melodia / outros arquivos de áudio / etc.), cede, a título 

gratuito e universal, à CESSIONÁRIA todos os direitos patrimoniais da obra 

objeto desse contrato, como exemplificativamente os direitos de edição, reprodução, 

impressão, publicação e distribuição para fins específicos, educativos, técnicos e 

culturais, nos termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e da Constituição 

Federal de 1988 – sem que isso implique em qualquer ônus à CESSIONÁRIA. 

 

 

Cláusula 2ª – A CESSIONÁRIA fica autorizada pelo CEDENTE a publicar a obra 

autoral ao qual se refere a cláusula 1.ª deste contrato em qualquer tipo de mídia, 

como exemplificativamente impressa, digital, audiovisual e web, que se fizer 

necessária para sua divulgação, bem como utilizá-la para fins específicos, 

educativos, técnicos e culturais. 

 

 

Cláusula 3ª – Com relação a mídias impressas, a CESSIONÁRIA fica autorizada 

pelo CEDENTE a publicar a obra em tantas edições quantas se fizerem necessárias 

em qualquer número de exemplares, bem como a distribuir gratuitamente essas 

edições. 



 

 

Cláusula 4ª – Com relação à publicação em meio digital, a CESSIONÁRIA fica 

autorizada pelo CEDENTE a publicar a obra, objeto deste contrato, em tantas cópias 

quantas se fizerem necessárias, bem como a reproduzir e distribuir gratuitamente 

essas cópias. 

 

Cláusula 5ª - Com relação à publicação em meio audiovisual, a CESSIONÁRIA fica 

autorizada pelo CEDENTE a publicar e utilizar a obra, objeto deste contrato, tantas 

vezes quantas se fizerem necessárias, seja em canais de rádio, televisão ou web. 

 

 

Cláusula 6ª - Com relação à publicação na web, a CESSIONÁRIA fica autorizada 

pelo CEDENTE a publicar a obra, objeto deste contrato, tantas vezes quantas se 

fizerem necessárias, em arquivo para impressão, por escrito, em página web e em 

audiovisual. 

 

 

Cláusula 7ª – O presente instrumento vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos 

contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente renovado por igual 

período, salvo denúncia de quaisquer das partes, até 12 (doze) meses antes do seu 

vencimento. 

 

 

Cláusula 8ª – A CESSIONÁRIA garante a indicação de autoria em todas as 

publicações em que a obra em pauta for veiculada, bem como se compromete a 

respeitar todos os direitos morais do autor, nos termos da Lei 9.610 de 19 de 

fevereiro de 1998 e da Constituição Federal de 1988. 

 

 

Cláusula 9ª – O CEDENTE poderá publicar a obra, objeto deste contrato, em 

outra(s) obra(s) e meio(s), após a publicação ou publicidade dada à obra pela 

CESSIONÁRIA, desde que indique ou referencie expressamente que a obra foi, 

anteriormente, exteriorizada (e utilizada) no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – 

SEED-PR. 

 

 

Cláusula 10ª – O CEDENTE declara que a obra, objeto desta cessão, é de sua 

exclusiva autoria e é uma obra inédita, com o que se responsabiliza por eventuais 

questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação. 

 

 Parágrafo único – por inédita entende-se a obra autoral que não foi cedida, 

anteriormente, a qualquer título para outro titular, e que não foi publicada ou utilizada 



(na forma como ora é apresentada) por outra pessoa que não o seu próprio autor.   

 

 

Cláusula 11ª – As partes poderão renunciar ao presente contrato apenas nos casos 

em que as suas cláusulas não forem cumpridas, ensejando o direito de indenização 

pela parte prejudicada. 

 

 

Cláusula 12ª – Fica eleito o foro de Curitiba, Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao cumprimento do presente contrato. 

E por estarem em pleno acordo com o disposto neste instrumento 

particular a CESSIONÁRIA e o CEDENTE assinam o presente contrato. 

 

Curitiba,     de           de 2014.    

 

 

 

______________________________________ 

ADRIANE ELISA SIMÕES AVANÇO 

CEDENTE 
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CESSIONÁRIA 

 

 

______________________________________ 

TESTEMUNHA 1 

 

 

______________________________________ 

TESTEMUNHA 2 

 


