
 Ensaios  
Dá para conciliar alimentação, emoção e isolamento social? 

Para início de conversa, vamos esclarecer algumas coisas. Ensaio significa 
esboço, algo inacabado, todo mundo ensaia antes da apresentação final. Portanto, 
em meus ensaios (que vocês verão muito por aqui) sempre existirão um esboço dos 
meus pensamentos, algo inacabado… provavelmente você não concorde comigo e 
saiba que está tudo bem, minha intenção não é te convencer a nada, apenas 
mostrar meu ponto de vista sobre alguma situação que eu esteja vivendo (que nós 
estejamos vivendo) e assim como nós mudamos a apresentação final depois de 
muitos ensaios, eu posso mudar de opinião (e você também!).

Diante disso, voltemos a questão: dá para conciliar alimentação, emoção e 
isolamento social?

Pergunta difícil! Primeiro porque estamos vivendo uma situação atípica, a 
qual ninguém estava preparado. Segundo, porque todos estão vivendo num mix de 
emoções (dúvidas, medos, esperança, otimismo, negativismo, aflição, ansiedade, 
stress, dentre outros) além do próprio confinamento que nos faz ter comportamentos 
diferentes do nosso habitual. 

Isso tem impacto direto em nosso estilo de vida: sono, atividade física, 
manejo do stress e alimentação. Ou seja, acaba sendo difícil manter uma 
alimentação saudável para muitas pessoas. Alguns acabam comendo mais por 
ficarem mais tempo em casa, outros, comem menos por falta de gestão do tempo 
(comem em horários aleatórios) e a grande maioria tem ingerido industrializados 
como válvula de escape (quem nunca comeu um doce pra aliviar a tensão?).

Talvez o mais difícil seja controlar as emoções. Porque o isolamento social 
está sendo suprido em partes com a tecnologia e contato on line ( para alguns isso 
já fazia parte da vida), já controlar a emoção diante de tantas notícias ruins e falta 
de perspectiva é pior. E como já foi dito, comer acaba virando válvula de escape, 
afinal a alimentação está diretamente relacionada com o prazer. Ah, então não 
posso consumir comidas saborosas? A questão não é só essa, mas geralmente 
essas compensações vem sem respeitar a fome física, come-se por vontade, não 
porque está com fome, e é justamente isso que tem impacto negativo, comer sem 
fome gera um ciclo vicioso(comer sem fome - aumento de peso - diminuição da auto 
estima - culpa - comer sem fome).

Se você tem dúvidas sobre os tipos de fome e a sua relação com as 
emoções, posso falar sobre isso posteriormente, mas voltando ao foco do 
questionamento inicial, acredito que com algumas estratégias é possível conciliar as 
emoções com uma alimentação saudável, mesmo que o mundo esteja um caos.

Primeiro de tudo é preciso autoconhecimento, questione-se, pense sobre a 
realidade que você está inserido, pense que todos estamos passando pelas 
mesmas dúvidas e perspectivas. Respire, medite, faça coisas que você gosta (bem 
clichê), procure ver menos as notícias. Tentar manter a rotina ajuda muito, e isso 
implica manter a rotina alimentar também. Quando perdemos o senso de rotina 
nosso cérebro fica confuso e tendemos a descompensar na alimentação.



É importante lembrar também do quanto é importante conhecer o próprio 
corpo. Tem fome? Tem vontade de um alimento específico? Então coma. Não tem 
fome, mas sente um vazio que precisa ser preenchido? Então não coma, pense no 
que a sua realidade te convoca: trabalhar, estudar, ligar para alguém, cuidar da 
casa, dos filhos. Ocupar-se com a realidade é a melhor forma de preencher de 
sentido nossa vida, além do que nos traz mais calma.

A quarentena nos tirou dos eixos para repensarmos. Sobre prioridades, estilo 
de vida, projetos. O que vale a pena ou não. Possa ser que você não tenha sentido 
com a mesma intensidade que eu (e está tudo bem!), mas tenho certeza que todos 
nós sairemos mudados dessa fase. 

Então não se culpe e nem se fruste, cometer deslizes vez ou outra não tem 
problemas, mas sempre avalie sua realidade, se conhece e se permita. Comer é e 
deve ser prazeroso, mas saiba que comer quando se tem fome é libertador. Aprenda 
a se conhecer, preencher seus dias de sentido (que a realidade impõe) e só assim 
você verá que não precisará descontar na comida toda vez que se sentir mal.

Bom, e como não gosto de deixar pontas soltas, mas gosto de provocar a 
reflexão (quem sabe no próximo ensaio não acertemos os pontos?), eu acredito que 
dá sim pra conciliar o emocional com a alimentação nessa época de quarentena. 
Mas se você não está conseguindo, não se culpe, está tudo bem, procure ajuda. 
Talvez esse texto te ajude ou incentive, talvez você não goste das minhas ideias, 
talvez você concorde. Se pelo menos te fiz pensar, já valeu a pena meu ensaio, 
posso partir para apresentação final. Nos vemos por lá?


