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9

PREFÁCIO

No seu novo livro, Andy Puddicombe fez um excelente traba‑

lho ao articular claramente como e porquê comer, e, de facto, 

comer demasiadamente, se tornou um problema para tantos de 

nós. Simultaneamente, introduz o conceito de alimentação cons‑

ciente de uma forma prática e acessível, demonstrando como o 

mindfulness poderá ser a chave para resolver muitos destes pro‑

blemas generalizados.

Na minha própria investigação, observo muitos de nós a 

aprenderem a associar diferentes estados de espírito e emoções 

à alimentação. Saímos para jantar para celebrar um evento ou 

estamos deprimidos e comemos para nos sentirmos melhor. 

Este padrão de comportamento torna ‑se habitual e, quando vol‑

tamos a sentirmo ‑nos mal, o nosso cérebro diz, «Ei, a última 

vez que te sentiste assim, comeste chocolate e sentiste ‑te me‑

lhor. Come outra vez!» E assim se desenvolve um espectro de 

comportamentos, que vai do conforto alimentar à dependência 

alimentar.

Apenas quando conseguimos parar e perceber esta cadeia de 

eventos, podemos começar a mudar o nosso comportamento.  

É nessa altura que entra o mindfulness. Este ensina ‑nos a obser‑

var os pensamentos como pensamentos, os sentimentos como 

sentimentos, os desejos como desejos e nada mais. A prática 

de mindfulness chega ao âmago do problema, permitindo ‑nos 
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mudar o nosso comportamento, ao mesmo tempo que mante‑

mos a nossa sanidade e felicidade. 

Comecei a meditar na faculdade de medicina depois de ter 

passado por uma separação muito difícil. Em pouco tempo, 

fiquei mais calmo, menos tenso e, quando terminei o meu dou‑

toramento, meditava todos os dias. Fiquei tão impressionado 

com os resultados da meditação, que alterei totalmente a minha 

trajetória, tendo deixado de estudar os efeitos do stress sobre o 

sistema imunitário dos ratos, para estudar os efeitos da medita‑

ção e do mindfulnesss em humanos e de como os podem ajudar 

nas suas adições.

Num estudo recente sobre mindfulness, aqui, em Yale, des‑

cobrimos que uma abordagem baseada em meditação para 

acabar com o tabagismo superou em apenas quatro semanas 

o programa da American Lung Association,1 que é há muito 

tido como o padrão de referência nos EUA. Não houve recurso 

a fármacos e exigiu muito pouco tempo em cada dia, com os 

participantes simplesmente a aprenderem os fundamentos do 

mindfulness e uma técnica de acompanhamento. Menciono ‑o, 

pois existem muitos paralelismos entre o tabagismo e a atual 

epidemia de obesidade.

Tal como acontece com a comida, quem tem uma depen‑

dência do tabaco recorre habitualmente aos cigarros quando 

está sob stress, o que faz com que se sinta melhor temporaria‑

mente, todavia, a solução não é duradoura e, quando volta a estar 

sob stress, recorre novamente ao cigarro, reforçando o hábito.  

No nosso estudo, ensinámos as pessoas a observarem os seus 

pensamentos, as suas emoções e compulsões e a perceberem 

como estes conduziam ao ato de fumar. Quando conseguiam per‑

ceber claramente que eram levadas a fumar pelas compulsões, 

1 Associação norte ‑americana sem fins lucrativos dedicada à investigação e promoção da 
saúde no foro da pneumologia. [N. T.]
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eram capazes de as observar como sensações, em vez de experi‑

mentarem uma compulsão para agir. Ao observarem, em vez de 

agirem, libertavam ‑se da corrente e «desaprendiam» a associa‑

ção entre sentimento, compulsão e ato de fumar. Descobrimos 

ainda que quanto mais praticavam meditação, melhor o faziam.

Os inúmeros estudos que estão a ser realizados pelo meu 

laboratório e por outros laboratórios em todo o mundo come‑

çam a mostrar que a prática de mindfulness é uma ferramenta 

excelente para mudar de vez o comportamento. As implicações 

sobre como pode afetar a forma como compramos, cozinhamos, 

comemos e nos relacionamos com a comida à nossa volta são 

pura e simplesmente profundas.

Em Alimentação e Mindfulness, o Andy revela como a comida 

não é o problema, mas sim a nossa relação com ela. Enquanto 

outros tratamentos e modas passageiras se concentram em solu‑

ções rápidas, a aprendizagem de mindfulness pode ajudar ‑nos 

a ter uma nova perspetiva sobre a forma como aprendemos a 

comer, com base nos nossos pensamentos e sentimentos e não 

nas necessidades nutritivas. O Andy leva ‑nos a perceber isto cla‑

ramente, ajudando ‑nos a mudar a nossa relação com a comida 

para sempre e, durante o processo, torna o mindfulness extrema‑

mente apetecível. 

Dr. Judson Brewer

Diretor de Inovação e Pesquisa, Mindfulness Center,  

Universidade de Brown
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INTRODUÇÃO

Está ali à espera, apenas a olhar para si. Sabe que o quer, que 

tudo o que precisa de fazer é ficar ali durante tempo suficiente. 

Sabe que já esteve nesta situação antes, que nunca será capaz de 

resistir à tentação. O sabor, o cheiro, aquela sensação cremosa 

na sua boca e aquele pico de açúcar viciante. Todos os sentidos 

físicos estão antecipadamente alerta, apenas à espera que surjam 

as primeiras brechas na mente, que se esgote a força de vontade 

e que as inevitáveis desculpas e justificações se instalem. Claro, 

poderia voltar a colocá ‑lo no congelador, mas agora é demasiada‑

mente tarde para isso. Irá conseguir vê ‑lo na sua mente e ouvi ‑lo 

a chamar pelo seu nome, mesmo quando estiver em segurança 

por detrás de portas fechadas. 

«Come ‑me, vá lá, come ‑me — não conto a ninguém. Olha, 

esta será a última vez e a partir de segunda ‑feira não precisas 

de o fazer novamente. Se pensares bem, isto compensa aquela 

vez, no outro dia, em que não almoçaste. Além disso, pensei 

que tivesses decidido ser mais bondoso contigo próprio, mais 

tolerante. Não será esta a oportunidade perfeita para seres mais 

amável contigo mesmo, de provares que estás contente com 

quem és, de que não te importas com o que os outros pensam? 

E olha, uma vez feito, não terás de pensar mais em mim, não é? 

Imagino que podias simplesmente deitar ‑me fora, mas isso seria 

um desperdício, não é? Irias sentir ‑te ainda pior, sabes que sim. 
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Não seria justo para com as crianças famintas do mundo, não 

achas? Vá lá, come ‑me…»

E assim começa a loucura. A sério, quando é que come‑

çámos a ter conversas com a nossa comida? Quando é que o 

simples ato de comer se tornou um problema? E como é que 

uma das necessidades humanas mais básicas e primárias se 

tornou num território emocional tão minado? Deveríamos cul‑

par os nossos pais, como em tudo o resto na vida? Ou devería‑

mos culparmo ‑nos a nós próprios por não possuirmos poderes 

sobre ‑humanos de vontade duradoura? Talvez devêssemos cul‑

par a indústria alimentar por manipular a natureza, de modo a 

criar alimentos altamente refinados e produzidos em massa? 

Ou as capas das revistas, que continuam a promover a beleza 

retocada e sem gordura como padrão moderno, à luz do qual 

todos são avaliados?

Procurar algo a que atribuir culpas é perfeitamente natu‑

ral, mas de pouco serve e raramente promove uma mudança 

genuína. A forma do seu corpo e a saúde da sua mente são ine‑

vitavelmente uma consequência da natureza e da nutrição em 

qualquer que seja a medida. Não há qualquer dúvida de que todos 

os fatores indicados anteriormente terão desempenhado um 

papel na definição de como se vê e de como se sente relativamente 

a si próprio, todavia, ainda que possa ser útil compreender de 

que forma todas essas diferentes influências nos afetam pessoal‑

mente, é importante contextualizá ‑las, já que, para efetuar uma 

mudança real, uma mudança genuína e sustentável, precisamos 

de reconhecer e aceitar que somos responsáveis pelo que pomos 

na nossa boca. Obviamente, é possível que a sociedade não esteja 

a contribuir para nos ajudar, com tantas mensagens contraditó‑

rias e alimentos excessivamente processados, porém, em última 

análise, somos responsáveis por cuidar bem da nossa saúde,  

da nossa alimentação e por nos sentirmos confortáveis e à von‑

tade com quem somos e com o nosso aspeto.
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Reflita durante algum tempo sobre como seria não ter mais 

aquele diálogo interno interminável, a tagarelice incessante sobre 

comida, ou pense como seria não ter mais de se preocupar com 

esse diálogo interior, não ter mais que lhe dar tanta importância. 

Como é que seria ter uma atitude equilibrada, porém despreo‑

cupada, relativamente aos seus hábitos alimentares, sem con‑

fiar na natureza instável e frequentemente imprevisível da força 

de vontade, mas confiando antes numa nova compreensão da 

mente humana e do seu potencial ilimitado? Como é que seria 

ter uma relação inteiramente nova com a comida, abandonar 

sentimentos de culpa, ansiedade e compulsão e, em vez disso, 

recuperar a sensação de apreciação e fruição saudável que toda a 

boa comida merece? E se essa mesma abordagem lhe revelasse a 

forma de concretizar uma mudança genuinamente sustentável, 

em direção a uma melhor saúde física e a uma forma corporal 

que o deixasse confiante e confortável? Bem ‑vindo à alimentação 

consciente.

A MINHA EXPERIÊNCIA PESSOAL

Como provavelmente já percebeu, este não é um livro comum 

sobre dietas. Se assim fosse, estaria a olhar para si na capa, a ten‑

tar parecer sincero, oferecendo ‑lhe a minha melhor expressão de 

«você é capaz!» Seria isso ou teria pagado a um jovem casal toni‑

ficado e atraente para aparecer na capa com muito pouca roupa, 

oferecendo ‑lhe uma mensagem muito pouco subtil de «adquira 

este livro e obtenha abdominais como estes!» Se este fosse um 

livro comum sobre dietas, também estaria a afirmar tratar ‑se de 

uma descoberta única minha, impossível de encontrar em qual‑

quer outra parte do mundo. Talvez lhe sugerisse que não comesse 

nada, à exceção de umas bagas raras dos Himalaias, ao pequeno‑

‑almoço, almoço e jantar, todos os dias, para o resto da sua vida.
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Felizmente, este livro é diferente. Para começar, não sou 

médico, nutricionista ou dietista (embora tenha contado com 

a experiência e colaboração destes profissionais para escrever 

este livro). Tão ‑pouco sou uma celebridade — a derradeira qua‑

lidade para se escrever um livro sobre dietas. Na verdade, sou 

um ex ‑monge budista e professor de meditação e mindfulness. 

Estou a tentar difundir estas práticas para ajudar os outros a 

entenderem melhor os seus pensamentos, as suas emoções e o 

seu comportamento. Ao compreenderem ‑nos, ao conseguirem 

observá ‑los a partir de uma nova perspetiva, serão então capa‑

zes de concretizar as mudanças que desejam fazer na vida, não 

mais reféns da emoção ou aprisionados no interminável ciclo 

do pensamento.

Por isso, o livro é mais sobre como comer e menos sobre o 

que comer. Porém, para quem tenha algumas dúvidas acerca de 

quais os alimentos que são melhores para a saúde e o bem ‑estar, 

incluímos um Guia Prático de Nutrição, no Capítulo 10, junta‑

mente com um plano alimentar de 10 dias para que possa come‑

çar, no Capítulo 9. Sugiro também que experimente a aplicação 

Headspace; é o complemento perfeito para os exercícios deste 

livro. Encontra ‑o online, em headspace.com, ou pesquisando 

«headspace meditation» na App Store ou no Google Play.

Diria que, quando se trata de loucura por comida, sei real‑

mente do que falo e não apenas com base na minha experiên‑

cia profissional. Antes de partir para me dedicar à prática de 

mindfulness, há mais de 18 anos, era obcecado por comida, por 

comer e, inquestionavelmente, pela imagem corporal. E com 

isto, quero mesmo dizer obcecado. Trabalhava no ginásio local, 

treinava no ginásio local; de facto, vivia praticamente no giná‑

sio local. Competi em ginástica, ao mesmo tempo que estu‑

dava exercício, anatomia e nutrição na universidade. Em casa, 

pesava cada porção de comida que ingeria. Quando saía, levava 

comigo a minha própria comida (se quiser, imagine ‑se a levar 
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um Tupperware para um restaurante) ou ligava com antecedên‑

cia para me certificar de que podiam fazer ‑me uma omeleta de 

claras de ovos. Na altura, teria conseguido dizer ‑lhe o número 

exato de calorias, gramas de gordura ou praticamente qualquer 

outra informação que quisesse saber sobre a maioria dos ali‑

mentos existentes. De facto, confesso sem qualquer orgulho 

que, naquela altura, cheguei a recorrer ao número de calorias 

de uma imperial como frase de engate. O facto de a ter impres‑

sionado ainda torna a história mais triste. 

Esta abordagem da vida era profundamente insatisfatória. 

Estava cansado de perseguir uma imagem mental que estava 

sempre um passo à minha frente. Estava exausto de tentar man‑

ter o tamanho e a forma física que havia alcançado. Estava con‑

fuso a respeito de como os outros me viam (e de como me via a 

mim próprio), mas, acima de tudo, estava farto de me concen‑

trar em mim e cansado dos pensamentos intermináveis sobre o 

que comer e o que não comer, cansado de me sentir ansioso, até 

mesmo assustado, relativamente à comida. Apenas quando parti 

para me tornar um monge budista é que as coisas começaram 

realmente a mudar (ser monge faz isso). Na verdade, foi no mos‑

teiro que me foi dado a conhecer, pela primeira vez, a técnica de 

mindfulness. 

Num mundo que clama por conselhos sensatos sobre perda 

de peso e imagem corporal, surpreende ‑me que a alimentação 

consciente não se tenha tornado popular no Ocidente há mais 

tempo. Afinal, há evidências documentadas que revelam que já 

existe há mais de dois mil anos. Enquanto alguns adotaram o 

mindfulness como sistema amplo de treino da mente (tal como 

fizemos no mosteiro), outros utilizaram ‑no como estratégia 

muito deliberada para manterem uma relação saudável com a 

comida, a sua imagem corporal e o seu peso. Seja qual for a forma 

que escolha para se relacionar com a alimentação consciente, 

espero genuinamente que, num mundo de modas passageiras 
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e soluções rápidas, o conhecimento que foi refinado ao longo 

de tantos anos lhe dê uma confiança enorme na aplicação desta 

técnica simples e fácil de aprender.

BREVE INTRODUÇÃO SOBRE MINDFULNESS

Embora o mindfulness tenha recebido muita atenção da imprensa 

nos últimos anos, é referido frequentemente em termos muito 

vagos, pelo que nem sempre é fácil compreender de que forma 

poderá ser aplicado em atividades quotidianas, como a alimen‑

tação. O mindfulness é geralmente definido como estar presente, 

sem distração de pensamentos e emoções, e com uma atitude 

mental que não é crítica nem ajuizadora. Um pouco difícil  

de pronunciar, significa realmente viver com uma sensação de 

feliz contentamento, o que contrasta nitidamente com a forma 

como muitos vivem, prisioneiros de pensamentos perturbado‑

res sobre o passado e o futuro, arrastados por emoções difíceis 

e, frequentemente, com o hábito de se criticarem a si próprios 

ou aos demais. Isto é especialmente verdade quando se trata da 

alimentação e do corpo e há muitas pessoas que, compreensi‑

velmente, se sentem completamente sobrecarregadas por estes 

pensamentos e sentimentos.

Talvez não seja então surpreendente que o mindfulness se 

tenha tornado num tema tão pertinente, no âmbito da inves‑

tigação neurocientífica. Universidades e instituições médicas 

respeitadas de todo o mundo publicam atualmente, de forma 

regular, artigos científicos sobre os benefícios da meditação 

baseada no mindfulness, cujas conclusões podem frequente‑

mente ser encontradas em cabeçalhos da imprensa e artigos 

sobre saúde. Enquanto alguns investigadores se concentram 

nos muitos benefícios para a saúde física e emocional, outros 

analisam de que forma o mindfulness afeta o pensamento em 
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si mesmo; de que forma diminui o ciclo interminável de pen‑

samentos, conduzindo, por isso, a uma existência mais tran‑

quila e feliz. De maior relevância para este livro é, todavia,  

a investigação empolgante que demonstra os efeitos positivos 

do mindfulness sobre a alimentação, os hábitos alimentares e as 

compulsões emocionais (os destaques que incluímos ao longo 

do texto). Quem não se sentiria inspirado ao saber que, graças 

à prática diária de um exercício de mindfulness simples e fácil 

de aprender, é possível aumentar a atividade da parte do cére‑

bro responsável pelo autocontrolo e pela tomada de decisões?  

E quem não se sentiria inspirado ao saber que, num estudo 

específico, o mindfulness diminuiu a frequência semanal das 

compulsões alimentares entre 50% e 70%?

Por mais inspiradores que estes factos e números sejam, 

apenas poderá verificar os resultados quando aplicar realmente a 

técnica de mindfulness. É fantástico que a ciência tenha feito estas 

descobertas e os resultados de tais estudos poderão realmente 

contribuir para o motivar quando sentir que as coisas não estão a 

evoluir tão rapidamente quanto gostaria. Todavia, as descobertas 

só se tornam verdadeiramente relevantes e valiosas quando são 

colocadas em prática, quando se tornam uma parte consagrada 

da nossa vida e, desse modo, uma causa genuína de mudança.  

É por isso que, no sentido mais amplo, mindfulness significa 

muito mais do que simplesmente estar presente. Significa tam‑

bém ser curioso, interessado, ter um desejo genuíno de inves‑

tigar o como e o porquê de pensar e sentir de determinada 

maneira. Tal significa não aceitar o meu discurso sobre o que 

é o mindfulness, mas experimentar e descobrir por si próprio.  

É provável que o Capítulo 4 lhe seja especialmente útil, à medida 

que investigar a sua relação com a comida e descobrir qual é  

o seu tipo de personalidade alimentar.

De facto, atendendo a que estamos a considerar o potencial 

de desistir das dietas para sempre, talvez também seja útil aplicar 
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esta mesma curiosidade e espírito de investigação liberto de juí‑

zos de valor às suas experiências passadas com as dietas. Por 

exemplo, as dietas funcionaram para si no passado? E com isto 

não estou a perguntar se alguns dias a passar fome lhe permi‑

tiram caber na sua roupa preferida a tempo da festa de Natal. 

Quer dizer, a dieta permitiu que perdesse peso e recuperasse a 

sua forma física ideal durante um longo período de tempo, sem 

que se tornasse obcecado por comida? As dietas ajudaram ‑no 

a sentir ‑se melhor consigo próprio, a elevar os seus níveis de 

confiança interior e autoestima? Permitiram ‑lhe que tivesse um 

relacionamento saudável com a comida, pondo fim à tagarelice 

interior sobre alimentação? A verdade é que as dietas comerciais 

raramente produzem este tipo de mudança. Há muitas pessoas 

no mundo infelizes com a própria aparência, infelizes com o 

peso, muitas vezes desesperadamente, e muitas mais que pas‑

sam a vida a saltar de uma dieta para outra, à procura daquela 

«cura» milagrosa — tudo sem qualquer benefício. Ser capaz 

de reconhecer estas verdades simples, mas frequentemente 

ignoradas, é apenas uma das muitas dádivas do mindfulness e 

o primeiro passo para mudar a forma como se relaciona com  

a comida e com o seu corpo.

O PLANO DE 1o DIAS

Ao seguir o Plano de Alimentação Consciente de 10 Dias, é pos‑

sível e muito provável que venha a experimentar uma mudança 

real e percetível. Em algumas experiências científicas, o mindful

ness demonstrou ter benefícios significativos em apenas cinco 

dias. No entanto, seria irrealista sugerir que as atitudes, crenças 

e hábitos de uma vida inteira mudarão em pouco mais de uma 

semana e teria razão em mostrar ‑se cético se sugerisse o con‑

trário. Vai demorar um pouco mais de tempo do que isso para 
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ocorrer uma mudança crucial, mas, como em tudo, é preciso 

começar por algum lado. O mindfulness é uma jornada e o plano 

de 10 dias é o início dessa jornada.

Conforme descobrirá, a alimentação consciente é, em última 

análise, uma forma de estar na vida e não um plano de solução 

rápida para um problema temporário, e, por ser uma aborda‑

gem muito subtil, fácil e refinada, nem pensará nela como um 

«plano». Será apenas o que faz, a forma como vive, a pessoa que é. 

E não é esse o objetivo de todos nós? Sermos nós próprios, satis‑

feitos com quem somos, concentrados na nossa saúde, na nossa 

felicidade e no bem ‑estar dos demais à nossa volta, em vez do 

conteúdo calórico da nossa próxima refeição?

O plano de 10 dias, delineado no Capítulo 9, foi elaborado para 

lhe dar a conhecer o conceito de alimentação consciente, para ser 

colocado em prática e garantir que observa uma mudança genuí‑

na na forma como come e como se relaciona com a comida e o 

próprio corpo. Neste sentido, o livro contém tudo o que precisa 

de saber para viver conscientemente e comer conscientemente,  

porém, quando terminar os 10 dias, é bem possível que precise 

ainda de algum apoio de longo prazo. Assim, não se esqueça de 

consultar o site Headspace em headspace.com para obter orienta‑

ção, inspiração e ajuda adicional. 

Pois bem, comecemos a desfrutar novamente da comida. 

Relembremos ao corpo a sua própria inteligência natural e a 

sua capacidade de autorregular o peso e a forma física ideais — 

por si! Encontremos uma forma de nos afastarmos de qualquer 

pensamento doentio acerca da comida e de obtermos uma nova 

perspetiva. Encontremos uma forma de provocar um curto‑

‑circuito nos poderosos sentimentos emocionais que podem 

ser tão avassaladores. Encontremos uma forma de estar con‑

fortáveis e à vontade com quem somos e com a nossa aparên‑

cia. Abandonemos a infindável dieta ioió, com o seu objetivo 

de curto prazo e regras extremas. Encontremos uma forma de 
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cultivar uma abordagem sustentável, equilibrada e saudável 

em relação à comida. Por último, mas não menos importante, 

arranjemos algum espaço mental, tão necessário, em torno da 

maneira como comemos, da nossa aparência e da forma como 

vivemos. 
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CAPÍTULO UM

O PRIMEIRO PENSAMENTO  
SOBRE ALIMENTAÇÃO 

A COMIDA E A MENTE

Quantas vezes pensa a este respeito? Sobre comida, quero dizer.  

A sério, não interessa o dia, quantas vezes pensa em comida ou no 

efeito que a comida tem no seu corpo? Não apenas o que deseja 

comer, mas também o que comeu no passado ou o que planeia 

comer no futuro? Não se esqueça de incluir o número de vezes 

que gostaria de não ter comido algo no passado e também o que 

está a planear não comer no futuro. Acrescente agora todos os 

pensamentos que alguma vez teve sobre a sua imagem corporal e 

a sua aparência, incluindo todos os pensamentos que expressem 

contentamento com a sua aparência, bem como todos os pen‑

samentos em que desejou ter um aspeto diferente. É difícil de 

avaliar, eu sei, mas quantos pensamentos por dia acha que são? 

Os números das investigações variam nesta questão, repor‑

tando que o número de pensamentos que as pessoas têm sobre 

comida isoladamente pode alcançar os 200 por dia. Tendo feito 

muita pesquisa para este livro, suspeito que esse número poderá 

ser substancialmente maior, especialmente quando se juntam 

pensamentos sobre a imagem corporal. Para muitos, a comida  
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é a primeira coisa em que pensam de manhã e a sua imagem cor‑

poral é a última coisa em que pensam à noite. Estes pensamentos 

são como suportes de livros nas extremidades do dia, a ensandui‑

char compulsões e sentimentos de resistência, apreciação e des‑

conforto, satisfação e culpa. De facto, é difícil imaginar qualquer 

outro tópico que consuma tanto do nosso precioso espaço men‑

tal. Não quer dizer que haja algo de inerentemente errado em 

sonhar acordado com bolo de chocolate, na verdade, é bastante 

normal. Simplesmente, se a mente errante não for controlada, 

tal poderá conduzir ‑nos por um caminho de que provavelmente 

nos arrependeremos mais tarde. Ah, e caso esteja a questionar‑

‑se acerca de qualquer outro potencial candidato para este lugar 

cimeiro, ao que parece, as mulheres relatam pensar em comida 

pelo menos duas vezes mais do que pensam em sexo e, embora 

para os homens esse número seja mais baixo, a comida mantém‑

‑se ainda assim no topo da contagem geral de pensamentos.

Tem havido ao longo dos anos uma enorme quantidade de 

ações de educação pública relativamente aos alimentos que deve

mos e não devemos ingerir, quais os alimentos que são saudáveis e 

quais os que não são saudáveis. Trata ‑se de algo positivo. Trata ‑se 

de uma informação que todos deveriam ter. De modo notório, 

esta informação é não raras vezes um pouco dúbia e um «super‑

alimento» aclamado durante uma semana pelas suas proprie‑

dades na prevenção do cancro, na melhoria da fertilidade e no 

metabolismo de gordura será, quase inevitavelmente, descartado 

mais tarde pelas suas qualidades causadoras de obesidade, pro‑

motoras de esterilidade e indutoras de cancro. Porém, em geral, 

a maioria de nós sabe já do que precisa comer para ser saudável, 

não é? Conhecemos as regras, sabemos quais são os alimentos 

que promovem uma boa saúde e sabemos quais são os alimen‑

tos que, quando consumidos em quantidades excessivas, têm 

tendência a conduzir a um aumento de peso, obesidade, hiper‑

tensão e doença cardíaca.
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E, ainda assim, nada muda. Continua a aumentar o núme‑

ro de pessoas com peso a mais, continua a aumentar o número 

de pessoas obesas, assim como o número de pessoas que sofrem 

de doença cardíaca, diabetes, distúrbios alimentares, alergias, 

intolerâncias e tudo o resto pelo meio. Então, porque é que isto 

está a acontecer e o que é que podemos fazer a este respeito?  

O ponto de partida consiste em reconhecer que, nas situações 

em que temos liberdade de escolha (e há muitas secções da so‑

ciedade em que nem sempre esse é o caso), a comida em si não é 

a causa fundamental da obesidade ou do excesso de peso. Claro 

que esta desempenha um papel importante, mas a decisão so‑

bre o que consumir tem origem na nossa própria mente. Muito 

embora possa ser influenciada por muitos fatores, a decisão de 

escolher «este» alimento em detrimento «daquele» surge de um 

pensamento, de um sentimento e da disposição em se envolver 

e perseguir esse pensamento ou sentimento.

Pois bem, isto não é uma desculpa para se penitenciar pela 

forma como se alimenta ou pela sua aparência. A mente é pode‑

rosa e, sem treino, é uma escrava, tanto da emoção quanto do 

hábito, o que poderá ser avassalador. Lembre ‑se, não se trata de 

se culpar a si próprio (ou a qualquer outra pessoa), trata ‑se de 

tentar compreender a raiz do problema, de modo a poder criar 

as condições para uma mudança positiva no futuro. A comida 

é simplesmente o objeto de fascínio e distração, não é a causa 

por detrás dos problemas. Não detém poder real em si mesma; 

apenas fica ali, à espera de ser comida (ou não). A decisão de a 

comer ou não é apenas sua, e isto é importante, pois se a decisão 

é sua, então, terá liberdade, terá o potencial para mudar, o poten‑

cial para ser feliz relativamente a quem é e ao seu aspeto, com 

um peso que é adequado, natural e confortável para si.

Os processos mentais são surpreendentemente diretos, sim‑

plesmente tudo ocorre geralmente tão rapidamente que não há 

realmente tempo para absorver tudo. A ação física de alcançar 
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comida e levá ‑la à boca não acontece por acaso. Para que o braço 

se estenda e a mão agarre na próxima fatia de pizza, embalagem 

de gelado ou copo de vinho é preciso que haja um sinal do cére‑

bro. Este sinal poderá ter sido causado por um qualquer número 

de pensamentos, emoções ou sensações físicas e, sob muitos 

aspetos, não interessa realmente qual deles foi. O importante é 

criarmos espaço mental e clareza suficientes para garantir que 

não perseguimos necessariamente esse impulso. Todavia, uma 

vez mais, para começar, porque é que isto acontece? Porque é 

que fazemos o que tão desesperadamente não queremos fazer? 

E porque é que tão frequentemente nos sentimos impotentes 

para resistir ao impulso de uma emoção passageira?

MINDFULNESS COMO FORMA DE ESTAR NA VIDA 

Para responder a estas questões, precisamos de ser capazes 

de observar a mente com a plena consciência. Precisamos de 

ser capazes de a observar, compreender e, então, mudar fun‑

damentalmente a forma como nos relacionamos com ela. Este 

é o motivo por que a prática, ou técnica, do mindfulness é tão 

importante para o ajudar a alcançar uma relação saudável com a 

comida, o seu corpo e o seu peso. Permite ‑lhe analisar a causa de 

qualquer problema na sua origem e tomar as medidas adequa‑

das (ou optar pela inação, conforme o caso), em vez de esperar 

até ter um cesto repleto de alimentos pouco saudáveis que tenta 

convencer ‑se a não comprar. 

Conforme referi na Introdução, o mais fácil é pensar em mind

fulness como a capacidade de estar presente, no momento, total 

e sinceramente envolvido no que quer que esteja a fazer. Estou 

certo de que já terá dado por si nesse lugar em algum momento. 

É até possível que o tenha experimentado enquanto usufruía 

de uma refeição especialmente agradável. O aspeto positivo do 

miolo_Mindfull Eating_v7_AF.indd   26 04/09/19   10:47



ALIMENTAÇÃO E MINDFULNESS

27

mindfulness, independentemente da situação em que o expe‑

rimente, é que tende a resultar numa ausência de tagarelice,  

já para não mencionar numa suspensão da autocrítica. Ainda 

que ocorra com pouca frequência ou que aconteça por acaso, 

praticamente toda a gente teve a sua própria experiência e tem 

uma forma própria de o descrever. Quer seja uma sensação de 

estar ancorado, à ‑vontade, no momento ou mesmo «na zona»,  

é simplesmente outro termo para o mesmo fenómeno — a expe‑

riência do momento presente.

Essencialmente, trata ‑se de viver aqui e agora com uma sen‑

sação de facilidade. Soa muito bem, não é? Porém, com que fre‑

quência o experimenta? E se de facto tiver desses momentos de 

vez em quando, é possível que os ache um pouco imprevisíveis. 

Não seria agradável ter essa experiência do «aqui e agora» como a 

sua configuração padrão na vida? Não seria um alívio ter um sen‑

timento de aceitação em relação ao seu corpo, simultaneamente 

com um respeito e uma apreciação saudáveis face à comida —  

e isto enquanto se dirige para o peso, o tamanho e a forma ideais?

Muitos passam a vida inteira perdidos em pensamentos. Um 

artigo médico recente, publicado pela universidade de Harvard, 

relatou que a mente divaga praticamente 50% do tempo. Dado 

tratar ‑se de um feedback subjetivo, é bastante provável que o 

número seja maior. Reserve um momento para refletir sobre  

a quantidade de tempo que passa na sua cabeça, perdido em pen‑

samentos: 20% do dia, 50% do dia, 80% do dia? No que toca à 

divagação da mente, há algumas implicações importantes rela‑

tivamente à alimentação. Embora não haja qualquer problema 

em sonhar acordado ocasionalmente, se nos ocuparmos a devo‑

rar comida enquanto estamos perdidos em pensamentos, sem 

noção da quantidade que estamos a comer e, por vezes até, do 

que estamos a comer, é razoável admitir que por fim daremos 

por nós numa situação em que não estamos completamente feli‑

zes com a nossa aparência.
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Seria tentador saltar etapas e começar a tentar aplicar o mind

fulness à alimentação imediatamente. Afinal, se é a falta de cons‑

ciência que nos leva a tomar decisões erradas, então, claramente, 

o mindfulness conferir ‑nos ‑á a consciência necessária para tomar 

as decisões corretas. Todavia, primeiro há algumas informa‑

ções importantes sobre a prática do mindfulness a serem parti‑

lhadas consigo, pois, embora seja possível aprender mindfulness 

enquanto se come ou durante qualquer outro tipo de atividade, 

não é de forma alguma a maneira mais fácil ou eficaz de apren‑

der mindfulness. No que toca a estar presente, a familiaridade é 

tudo e o segredo para tal é fazer diariamente um pequeno exer‑

cício de meditação, de 10 minutos, baseado em mindfulness, sem 

perturbações nem distrações. No Headspace, damos ‑lhe o nome 

de Take10. É simples, fácil de aprender e totalmente fazível, 

mesmo para quem tem um estilo de vida mais exigente.

Ah, e no caso de desanimar com o som da meditação e ficar 

tentado a saltar as próximas páginas, aconselho ‑o a ler primeiro 

este pedaço de informação. Em 1994, o National Institute of 

Health2 deu início a um programa de investigação intitulado 

The National Weight Control Registry ou NWCR. Foi criado para 

investigar e identificar as caraterísticas comuns das pessoas que 

perdem peso com sucesso e das que o mantêm. De acordo com 

as investigações publicadas sobre este grupo, os participantes 

bem ‑sucedidos têm muitos comportamentos em comum. Para 

começar, têm uma dieta baixa em calorias e teor de gordura e 

tomam o pequeno ‑almoço praticamente todos os dias. Também 

têm um nível elevado de atividade física, exercitando ‑se (geral‑

mente, caminhadas) durante praticamente uma hora por dia. 

Até aqui, tudo normal, no entanto, o que poderá surpreendê ‑lo é 

que «praticamente todos» os que conseguiram perder e manter 

2 Agência governamental norte ‑americana responsável pela investigação na área da saúde 
pública e biomedicina. [N. T.]
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o peso incorporaram, e passo a citar, «um elemento de medita‑

ção» na sua vida, tipicamente para ajudar a controlar o stress e as 

compulsões, melhorar o humor ou a qualidade do sono, fatores‑

‑chave para o êxito na perda de peso. Pois bem, uma vez que 

o mindfulness é frequentemente descrito como o Rolls Royce das 

técnicas de meditação e o Take10 é largamente considerado uma 

das formas mais fáceis de aprender meditação, a ideia de fazer 

diariamente um exercício simples como este começa a fazer 

muito sentido. De facto, dadas as recentes descobertas sobre o 

mindfulness em ensaios clínicos, certamente não faria sentido 

não recorrer ao Take10 todos os dias.

MEDITAÇÃO ENQUANTO APOIO

Que imagem lhe veio à mente quando leu a palavra «medita‑

ção»? Foi a do abraçador de árvores? Do vegetariano? Do hippie?  

Do adepto de yoga? Ou talvez do monge de cabeça rapada sentado 

num retiro de montanha no alto dos Himalaias? Estas são apenas 

algumas das muitas formas sob as quais a meditação é frequen‑

temente apresentada e percecionada no Ocidente. Felizmente, 

as coisas estão a mudar rapidamente. A meditação baseada em 

mindfulness foi amplamente adotada pela comunidade médica, 

aprovada pelo National Institute for Clinical Excellence (NICE)3 

do Reino Unido há muitos anos e é atualmente estudada por 

neurocientistas em todo o mundo. Também surgiu vastamente 

em todos os setores dos media. 

Embora as tradições de meditação variem grandemente,  

a única coisa que poderá ser dita acerca de praticamente todas 

3 Organismo público britânico responsável pela emissão de orientações relativamente a 
práticas clínicas e utilização de tecnologias médicas no seio do sistema de saúde britâ‑
nico, bem como de orientações dirigidas aos serviços de assistência social e funcionários 
públicos respeitantes à promoção da saúde e prevenção de doenças. [N. T.]
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as técnicas de meditação é que são uma tentativa subtil, ainda 

que deliberada, de promover, por um lado, a calma e, por outro, 

a clareza. Pergunte a si próprio quanta calma existe na sua vida e 

quanta calma tem relativamente à comida. Quanta clareza existe 

na sua vida e quanta clareza tem acerca do motivo por que come 

aquilo que come. Parto do princípio de que deseja certamente 

desenvolver ambas — afinal, quem não gostaria de ter mais cal‑

ma e clareza na própria vida? Especialmente se a ausência de 

uma ou de outra (ou de ambas) tiver como resultado fazer esco‑

lhas erradas a respeito da alimentação.

Assim, em vez de pensar na meditação como uma espécie 

de jornada religiosa ou experiência mística (a menos que seja o 

que deseja, é claro), é benéfico, neste contexto, pensar na medi‑

tação enquanto forma de fornecer as condições mais propícias 

para aprender a técnica de mindfulness e obter alguma calma e 

compreensão para a sua vida. O exercício Take10 estará no cen‑

tro do seu plano de alimentação consciente, a teia que agrega, 

que explicarei em breve. Tal como indiquei anteriormente,  

no que diz respeito ao mindfulness, trata ‑se tudo de familiaridade 

e o Take10 é a forma mais rápida e melhor de se familiarizar com 

o momento presente. Na verdade, porque não experimentar este 

breve exercício agora, para ter uma noção do que significa parar 

e recuar face aos pensamentos da mente?

EXERCÍCIO: MINIMEDITAÇÃO

1.  Sente ‑se numa cadeira confortável, com as pernas  
e os braços descruzados. Pode pousar as mãos no colo, 
sobre as pernas ou nos braços da cadeira, conforme  
for mais confortável. Quando estiver bem instalado  
na cadeira, respire profundamente algumas vezes, 
inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Depois  
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de o fazer um máximo de três vezes, deixe o corpo regressar 
ao seu ritmo natural de respiração, inspirando e expirando 
pelo nariz.

2.  Sem tentar de nenhuma forma impedir os pensamentos  
que surgem na sua mente, coloque a mão sobre o estômago 
e preste atenção à sensação de subida e descida que  
o corpo cria durante a respiração. Não tente respirar 
de forma especial, mantenha apenas o ritmo natural da 
respiração, independentemente de como surja. Mantenha  
a concentração nessa sensação.

3.  Passado algum tempo, é provável que a sua mente  
se distraia com um qualquer pensamento. Quando se der 
conta da divagação da sua mente, traga ‑a simplesmente  
de volta à sensação de subida e descida do corpo.  
Para ajudar a manter a concentração, poderá contar  
os movimentos respiratórios, contando um durante  
a subida, dois durante a descida, depois três, quatro  
e assim sucessivamente até chegar a 10. Veja se consegue 
atingir as 10 vezes sem se envolver em pensamentos  
e sem se concentrar com uma intensidade tal que se torna 
desconfortável. Experimente isto duas vezes.

Como correu? Percebeu que a sua mente divagou muito ou 

pouco? Neste estágio, a forma como a mente se comportou não 

tem, na verdade, muita importância, pelo que não existe uma 

resposta certa ou errada. Muitos sentem que a mente fica dema‑

siadamente ocupada com pensamentos, quando realizam este 

exercício pela primeira vez, logo, não desanime se for esse o 

seu caso. Quando chegar ao Capítulo 7, apresentarei o exercício 

Take10 e mostrarei como poderá levar facilmente a sua mente 

para um local muito natural de repouso.
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No Headspace, ajudámos milhões de pessoas a aprender 

a meditar. A maioria nunca tinha experimentado antes nada 

semelhante e muitos não estavam certos da sua capacidade de 

o fazer. Antes de começarem, a maioria dizia que a sua mente 

era demasiadamente agitada para meditar, que não tinham 

tempo, inclusivamente, que estavam sob demasiado stress para 

meditar! Todavia, todos aqueles com quem conversei e que 

arranjaram tempo para se sentar e experimentar, para tirar 

10 minutos por dia, afirmaram notar a diferença. Disseram 

que se sentiam mais calmos, mais ancorados, mais capazes de 

tomarem decisões racionais e de as tomarem com maior cla‑

reza. Melhor ainda, para muitos, é simplesmente uma parte da 

sua vida quotidiana. 

Quando a meditação baseada no mindfulness é abordada da 

forma certa, qualquer um poderá praticá ‑la. Não se trata apenas 

da técnica em si, trata ‑se de compreender os processos em jogo 

na mente, a forma mais hábil de nos relacionarmos com os pen‑

samentos e os sentimentos quando estes surgem, mas também 

de integrar esse novo sentido de consciência na sua vida quoti‑

diana, nas atividades, no seu trabalho, nos seus relacionamentos 

com amigos, familiares e todos os demais à sua volta. Assim, 

mesmo que tenha feito muita meditação antes, siga o conse‑

lho dado mais adiante no livro e aproveite para visitar o site do 

Headspace em headspace.com. É um recurso único, que lhe pro‑

porcionará um conhecimento ainda mais amplo acerca de como 

obter uma maior sensação de calma e clareza, não apenas em 

torno da comida, mas em todos os aspetos da sua vida.

ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE 

Se mindfulness significa viver no presente e o Take10 é a melhor 

maneira e mais fácil de se familiarizar com esta forma de estar, 
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então, a alimentação consciente poderá ser considerada a aplica‑

ção do mindfulness à alimentação, imagem corporal e perda de 

peso. Porém, antes de explicar detalhadamente o que é a alimen‑

tação consciente, gostaria que fizesse um pequeno exercício,  

já que é realmente a melhor forma de experimentar a técnica.

Agarre num pedaço de chocolate ou noutro alimento qual‑

quer de que goste muito e que normalmente teria dificuldade 

em comer com moderação. Pode ser uma bolacha, um bolo,  

batatas fritas, um pedaço de queijo, mas preferencialmente algo 

com um sabor forte. Para facilitar a escrita, recorri ao exemplo 

do chocolate ao longo deste exercício, mas as instruções são as 

mesmas, independentemente do alimento que tenha escolhido. 

Quero que coma este chocolate como se fosse o primeiro pe‑

daço de chocolate que alguma vez provou — e o último peda‑

ço de chocolate que terá a oportunidade de provar. Em suma,  

saboreie ‑o!

EXERCÍCIO: ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE

1.  Antes de agarrar no chocolate, respire profundamente duas 
vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, para 
permitir que o corpo e a mente se aquietem um pouco. 
Abandone mentalmente o que quer que esteja a fazer 
durante um ou dois minutos e assegure ‑se de que não há 
nada a distraí ‑lo — o que inclui música, TV ou telemóvel.  
É só o leitor e o chocolate.

2.  Pense no chocolate durante algum tempo. De onde vem?  
O que é que contém? Tente imaginar os diferentes 
ingredientes no seu ambiente natural de desenvolvimento  
e inclusivamente as pessoas que terão cultivado os grãos  
de cacau.
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3.  Antes de começar a comê ‑lo, pare e tente perceber se há 
um sentimento de impaciência, uma vontade de comer tão 
rapidamente quanto possível. Preste atenção à presença  
de sentimentos de prazer e entusiasmo ou sentimentos  
de culpa e desconforto relativamente à ideia de comer  
o chocolate.

4.  Desembrulhe lentamente o chocolate e explore ‑o com  
os olhos, o nariz e as mãos durante cerca de um minuto.  
As emoções mudam ao fazê ‑lo? Algumas emoções  
tornam ‑se mais intensas e outras menos intensas?

5.  Por esta altura, estará mais do que pronto para o provar.  
Dê uma pequena dentada (ou, em alternativa, coloque ‑o 
todo na boca), mas tente resistir a mastigar o chocolate. 
Preste atenção a como o sente na boca, à temperatura  
e à textura. Preste também atenção ao sabor — doce, 
amargo, cremoso, etc. Tente deixar que o chocolate derreta 
na boca, movendo ‑o suavemente com a língua.

6.  À medida que este derrete, sente ‑se na cadeira e usufrua  
do momento. Não se esqueça, aprecie ‑o, saboreie ‑o  
e desfrute dele!

Como correu? Provavelmente não estava à espera que comer 

chocolate fizesse parte do plano de 10 dias, mas, em quantidades 

adequadas, nenhum destes alimentos é especialmente prejudi‑

cial. O que praticamente toda a gente refere depois de ter expe‑

rimentado este exercício, dispondo realmente de tempo para 

realizá ‑lo adequadamente, é que o normal seria apressarem‑

‑se a comer um quadrado atrás do outro, quase sem pensar, e,  

ao aplicarem uma aceção de mindfulness aos procedimentos,  

o nível de satisfação aumenta drasticamente. De um modo geral, 

miolo_Mindfull Eating_v7_AF.indd   34 04/09/19   10:47



ALIMENTAÇÃO E MINDFULNESS

35

isto significa que, em vez de se sentir a necessidade de continuar 

a comer, aquele único pedaço será realmente suficiente. 

Tenha presente de que está aqui a aprender uma nova com‑

petência, por isso, não fique preocupado se não funcionar para 

si dessa maneira imediatamente. Na verdade, esse é o objetivo 

do plano de 10 dias ou jornada Headspace. É preciso tempo para 

aprender uma nova competência, independentemente de qual 

seja, e a alimentação consciente não é exceção. Todavia, quando 

a tiver aprendido, terá uma ferramenta indispensável para a vida. 

E não se deixe desanimar pela forma lenta de comer promovida 

por este exercício em particular. Poderá aplicar a alimentação 

consciente a uma refeição rápida com a mesma facilidade, sim‑

plesmente, a maioria das pessoas tende a achar que é um pouco 

mais fácil começar devagar. Indiscutivelmente, também torna  

a comida muito mais satisfatória e agradável.

Ficou surpreendido com algum aspeto do exercício? Foi radi‑

calmente diferente da forma como costuma alimentar ‑se? Como 

é que foi comer sem se distrair, sem ver televisão, sem olhar 

para o telemóvel, ler uma revista, um livro ou fazer alguma coisa 

na Internet? E como é que foi comer sozinho, sem conversar 

com outras pessoas? Reparou no seu nível de apetite? Deu ‑se 

conta das emoções que estavam presentes? Apercebeu ‑se de 

algo relativamente ao chocolate de que nunca se tivesse dado 

conta antes — algo relativamente ao seu cheiro, aparência ou 

sabor? Curiosamente, quando algumas pessoas experimentam 

este exercício, não chegam sequer a pôr a comida na boca, pois 

quando olham para o alimento mais de perto, simplesmente 

decidem que não o querem mais. Ainda que não seja essa a 

intenção do exercício, se o impedir de comer alimentos alta‑

mente processados e excessivamente refinados, talvez não seja 

uma ideia assim tão má. 

Tornámo ‑nos tão alheados relativamente à nossa alimenta‑

ção, que entramos no supermercado e compramos embalagens 
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de salada pré ‑preparada, fruta esteticamente agradável, cortes 

higienizados de carne e peixe e latas de vegetais em conserva 

— todos os alimentos que comemos desde a nossa infância —,  

e esses são considerados os alimentos «bons». Muitas vezes, não 

sabemos sequer porque é que compramos o que compramos, 

 é simplesmente o hábito, algo que sempre fizemos. Raramente 

sabemos de onde vem a comida ou conhecemos os ingredientes 

utilizados para produzir o produto final. Estes detalhes podem 

não parecer relevantes para o tamanho da sua cintura, porém, 

conforme verificará mais adiante no livro, desempenham real‑

mente um papel muito importante.

Assim, embora a alimentação consciente implique o simples 

ato de estar presente, sem distrações, e à ‑vontade enquanto se 

come, também é muito mais abrangente do que isso, pois ao 

identificarmos os passos dados anteriormente será fácil perceber 

que o potencial de mudança começa muito, muito mais cedo. 

Começa quando obtemos a comida e preparamos a comida, tal‑

vez ao cozinharmos ou comprarmos a comida. Começa quando 

nos sentamos e elaboramos mentalmente a lista de compras, 

quando tomamos a decisão de comprar algo com base no desejo, 

no hábito ou num anúncio publicitário passageiro de uma oferta 

especial. Precisamos de recuar bem atrás para ver aqueles pri‑

meiros pensamentos, a formação de sentimentos que nos levam 

a ingerir as coisas que gostaríamos de comer menos.

COMO TIRAR PARTIDO DESTE LIVRO 

Como fazer com que este livro funcione para si, funcione real‑

mente para si, não apenas nos próximos 10 dias, mas para o 

resto da sua vida? Como é que irá ficar em forma, manter se em 

forma, para sempre? Eis algumas dicas iniciais inestimáveis para 

aproveitar ao máximo este livro.
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