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Reeducar a mente Ã© tÃ£o importante quanto reeducar a alimentaÃ§Ã£o. Eis aÃ- uma das principais explicaÃ§Ãµes
para tantas pessoas ficarem pelo caminho depois de iniciar uma dieta. Se nÃ£o houver um emagrecimento “de dentro
para fora”, trabalhando o emocional, Ã© bem provÃ¡vel falhar na busca por um corpo esbelto e saudÃ¡vel. Especialistas
reconhecem que o processo nÃ£o Ã© fÃ¡cil. Mas Ã© possÃ-vel.
SÃ³ depois de compreender a necessidade de mudar a ‘cabeÃ§a’ e parar de se autossabotar foi que a
micropigmentadora Sarah JÃ©ssica Alves Randow, de 28 anos, conseguiu chegar aos 52 quilos. O excesso de peso
veio quando completou 12 anos e teve a primeira menstruaÃ§Ã£o. “A partir daÃ- passei a viver o efeito sanfona. JÃ¡ fiz
dietas malucas, cortei carboidratos da alimentaÃ§Ã£o. AtÃ© remÃ©dio tomei, nada adiantou. Sempre voltava a
engordar”.
A mudanÃ§a apenas aconteceu, segundo ela, depois que comeÃ§ou a frequentar sessÃµes de coaching. “Fui levada
a fazer uma autoanÃ¡lise. O emagrecimento, na verdade, foi consequÃªncia. Minha vida toda melhorou e a autoestima
estÃ¡ lÃ¡ em cima. Comecei a emagrecer para valer em marÃ§o deste ano e atÃ© agora foram dez quilos embora, e
quero mais. Compreendi que Ã© preciso me doar completamente para conquistar o meu objetivo”, avalia.
“A autossabotagem sempre me levou a falhar no processo de emagrecimento. Dava desculpas, falava que nÃ£o comia
direito porque nÃ£o tinha tempo. Com o coaching eu percebi que nÃ£o tinha nada disso. Era preciso querer mudar”
(Sarah JÃ©ssica Alves Randow, de 28 anos)
DedicaÃ§Ã£o
Esse, inclusive, Ã© o primeiro passo para que coaching apresente resultado. “Ã‰ preciso ter comprometimento e
traÃ§ar metas. Com as tÃ©cnicas, a pessoa abre os olhos para ver o que estÃ¡ fazendo de errado e o que a prejudica
no processo de emagrecimento. Ela passa a se conhecer melhor e descobre qual Ã© o seu ponto fraco, em que ponto
ela estÃ¡ e onde quer chegar”, diz a coach Marcela Santos.
A profissional explica que o coaching voltado para o emagrecimento foca na compulsÃ£o e nos transtornos
alimentares – assuntos que, de acordo com Marcela, sÃ£o os mais difÃ-ceis no processo. “Geralmente, quem estÃ¡
acima do peso justifica a situaÃ§Ã£o com a ansiedade. Mas a ansiedade sÃ³ engorda em casos extremos. O que ela
causa Ã© a compulsÃ£o, e as pessoas tÃªm costume de buscar prazer na comida”.
“Muita gente usa o alimento nÃ£o para matar a fome, mas para relaxar e melhorar o estresse e a ansiedade de forma
lÃ-cita. Ã‰ uma fome emocional, mas que nÃ£o se resolve com comida”, complementa o acupunturista e psicÃ³logo
Roberto Debski, tambÃ©m especialista em coaching.
Segundo ele, geralmente as pessoas nem sabem o que estÃ£o consumindo. O coach chama a atenÃ§Ã£o para os
tipos de produtos desenvolvidos com sabores que estimulam o circuito de recompensa cerebral. Roberto explica que,

ao ingeri-los, o cÃ©rebro libera neurotransmissores que dÃ£o sensaÃ§Ã£o de prazer, como a dopamina.
Sendo assim, Ã© importante mudar o relacionamento que as pessoas tÃªm com a alimentaÃ§Ã£o, afirma Roberto.
Mudar Ã© preciso
E tudo isso, de acordo com Marcela Santos, passa pela transformaÃ§Ã£o mental. Sem ela, a coach alerta que a
vontade de emagrecer poderÃ¡ ficar apenas na empolgaÃ§Ã£o e uma dieta prescrita serÃ¡ sÃ³ mais uma tentativa na
busca pelo corpo saudÃ¡vel. “O empenho serÃ¡ por uns dias, mas logo depois irÃ¡ desistir. NÃ£o hÃ¡ uma
dedicaÃ§Ã£o”. Quando hÃ¡ mudanÃ§a no comportamento, entretanto, o processo pode atÃ© ser lento, mas terÃ¡
resultado e ele serÃ¡ duradouro, garante a especialista.
56% dos adultos com 20 anos ou mais estÃ£o com excesso de peso no paÃ-s, de acordo com a Pesquisa Nacional de
SaÃºde; O percentual Ã© maior entre as mulheres (59,8%)
Em um paÃ-s com mais de 30% de crianÃ§as obesas, tÃ©cnicas podem beneficiar os pequenos
Quando se trata de crianÃ§as, especialistas afirmam que o coaching tambÃ©m pode ajudÃ¡-las no processo de
emagrecimento. A estratÃ©gia, inclusive, Ã© indicada em meio aos altos Ã-ndices de excesso de peso entre os
pequenos. No Brasil, 33,5% dos que tÃªm entre 5 a 9 anos estÃ£o nessa situaÃ§Ã£o, de acordo com a Pesquisa de
OrÃ§amentos Familiares. O mesmo percentual atinge os adolescentes de 12 a 17 anos com sobrepeso. Desses, 8,4%
estÃ£o obesos.
Master coach e partner da Sociedade Brasileira de Coaching (SBC), Fernanda Chaud diz que crianÃ§as acima de 10
anos jÃ¡ tÃªm entendimento para participar de sessÃµes. As tÃ©cnicas aplicadas nessa faixa etÃ¡ria, segundo ela,
podem atÃ© ter maior eficÃ¡cia. Isso porque os mais jovens ainda nÃ£o possuem as ‘travas’ adquiridas ao longo dos
anos, assim como acontece com uma pessoa mais velha.
Essas ‘travas’, Fernanda explica, sÃ£o as famosas desculpas dadas por quem nÃ£o consegue emagrecer. ‘NÃ£o
posso fazer atividade fÃ-sica porque tenho problema nos joelhos’, ‘a minha famÃ-lia Ã© gordinha e tambÃ©m serei
assim’ e ‘nÃ£o nasci para isso’ sÃ£o as mais comuns segundo ela. “JÃ¡ as crianÃ§as estÃ£o mais abertas ao
aprendizado e a querer mudar”, diz.
Exemplo
Se, entretanto, os filhos forem muito pequenos, os prÃ³prios pais podem fazer o coaching e levar para dentro de casa
os conceitos aprendidos. AliÃ¡s, sÃ£o os mais velhos que costumam dar o mau exemplo na alimentaÃ§Ã£o, observam
especialistas.
De acordo com o acupunturista e psicÃ³logo Roberto Debski, nÃ£o adianta dizer para os filhos que deve-se comer
verdura se os adultos nÃ£o tÃªm nada disso no prato. “E existem situaÃ§Ãµes crÃ-ticas. Tem gente que dÃ¡
refrigerante para a crianÃ§a na prÃ³pria mamadeira. Isso Ã© um dos grandes absurdos que eu vejo por aÃ-”.
As sessÃµes podem durar trÃªs meses; apÃ³s, mesmo nÃ£o atingindo a meta, o cliente tende a manter os hÃ¡bitos
adquiridos
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