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Introdução
Minha Melhor Amiga

Minha melhor amiga e eu decidimos que queríamos perder peso. 

Mas uma rotina de exercícios era difícil demais para a gente. 

Tentávamos, porém logo desistíamos. Eu achava que correr era 

chato e que me deixava dolorida demais, e não tinha a resistência neces-

sária para fazer aqueles exercícios de ginástica tradicionais. Mas minha 

melhor amiga queria fazer. Vivíamos uma batalha constante entre a vontade 

dela de continuar com os exercícios e o meu desconforto com aquilo tudo. 

Por ela, teríamos continuado, mas eu decidi que iríamos parar por ali.

Então, me concentrei na comida.

Antes, comíamos junk food sempre que queríamos: fast-food, biscoito, 

bolo, refrigerante, batata frita, pizza, cachorro-quente, burrito congelado. 

Minha amiga sempre comia o que eu comia, mesmo que no fundo ela 

quisesse outra coisa.

Estava tão cansada de estar acima do peso! Eu me odiava por comer 

aquele monte de lixo, aquelas toneladas de porcaria. E a culpa era dela! 

Por que ela não me impedia de continuar com aquilo? Se ela sabia quais 

eram meus objetivos, por que não facilitava as coisas, me ajudando a me 

manter na linha?

Éramos melhores amigas, mas brigávamos o tempo todo. As coisas 

costumavam terminar comigo dizendo quanto eu a odiava e quanto ela 
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era feia e inútil. Durante toda a discussão, mesmo quando eu acabava 

com ela, sabia que a culpa por me sentir daquele jeito era toda minha. 

Mas estava tão frustrada que tinha de descontar nela. E ela não tinha me 

impedido de comer o que eu não devia! Não me fez malhar um pouco 

mais. Então, a culpa também era dela, ao menos do meu ponto de vista. 

No dia seguinte, decidi que pararia de comer. Não iríamos comer mais. 

Ela reclamava que estava com fome. Ficava o tempo todo me perguntando 

quando, afinal, poderíamos comer. Eu respondia que ela era gorda. Que, 

se não parasse de comer, seria gorda para sempre. Odiava aquela garota. 

Estava feliz por ela estar com fome. Era justo que ela estivesse com fome! 

Era por culpa dela que nós duas éramos tão gordas e feias.

Durante toda aquela semana, tudo o que comemos foi uma laranja e 

uma xícara de sopa.

Eu me sentia gorda, cansada e feia. Minha amiga estava gorda, can-

sada e feia.

Uma noite, me vi chorando no banheiro. Só queria ser bonita! Por que 

eu não podia ser bonita?! Eu era tão feia. Isso não era justo. Minha amiga 

estava lá, então, comecei a dizer quanto ela era feia e nojenta. Gritava na 

cara dela, berrava que ela era um fracasso e que ninguém nunca ia querer 

estar com alguém tão medonho quanto ela. Ela era gorda, e eu também. 

Ela estava exausta; eu podia ver a exaustão em seu rosto. Não parecia 

nada saudável e tinha um aspecto tão triste… Olhei para ela até não 

aguentar mais. Então, bati nela. E, quando o espelho se quebrou, pude 

ver minha melhor amiga me encarando através de todos aqueles cacos de 

vidro, chorando comigo. 

�
Nesta vida, somos nossos melhores amigos. Amigos eternos. Um corpo, 

uma vida, uma equipe.

Imagine que loucura seria se conversássemos com nossos amigos 

desse jeito? Se ficássemos o tempo todo dizendo para eles que não são 

nem um pouco bonitos ou atraentes; que a visão da barriga ou da coxa 
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deles é algo repulsivo? Se disséssemos que ninguém iria amá-los só por 

causa do tamanho de seu corpo? É claro que a gente não deve falar com 

um amigo desse jeito. Se o fizéssemos, é bem provável que já não teríamos 

quase nenhum amigo sobrando. Se não falamos desse jeito com nossos 

amigos... por que achamos normal falarmos assim com nós mesmos?

Quando foi que passou a ser aceitável falar para si mesmo quanto 

você é horroroso e não merece se alimentar porque seu corpo é uma 

coisa horrorosa de se olhar? Quanto você é indigno de ser feliz porque 

suas coxas roçam enquanto você caminha? Parece loucura, eu sei! Mas, 

infelizmente, isso acontece todos os dias. Somos culpados por acabar com 

nosso “melhor amigo”, destruir nossos próprios sonhos e esperanças por 

causa da negatividade e autodestruição que trazemos conosco. Quando 

foi que ocupar mais espaço no planeta Terra passou a ser a coisa mais 

abjeta que poderia acontecer com alguém?!

Sempre haverá dias nublados. Nuvens carregadas chegam, trazendo 

um tempo hostil com elas. Como podemos nos preparar para isso?

Com a chuva, vem o crescimento. Essa chuva é o que nos torna mais 

fortes e capazes de completar a escalada rumo aos nossos objetivos. A chuva 

virá e tornará o caminho difícil e escorregadio, mas não é preciso se fixar 

nisso e construir sua vida na poça mais lamacenta que encontrar. Você pode 

optar por seguir em frente, mesmo nos dias em que se sentir triste.

A escolha de amar a si mesmo é a ferramenta mais poderosa que você 

terá em sua jornada. Aprender a se amar é o primeiro passo para construir 

a vida que você quer viver. Seu amor-próprio será a força motriz nos dias 

em que se sentir pronto para desistir e voltar atrás. Quando você e seu 

corpo trabalharem em equipe e se responsabilizarem mutuamente, vocês 

serão capazes de realizar qualquer coisa! Quando você abastece seu corpo 

com alimentos saudáveis, ele vai recompensá-lo com resistência necessá-

ria para se exercitar com vigor. Quando você dá a seu corpo dias de 

descanso, ele vai recuperar toda a sua força para enfrentar a semana. 

Quando seu corpo se sente bem, você se sente bem. Quando você trata 

mal seu corpo, pode apostar que não vai sair por aí se sentindo uma diva. 

Parei de tratar meu corpo como um objeto estranho cujo maior objetivo na 
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vida era me prejudicar e passei a tratá-lo como um amigo querido, o que de 

fato ele é. E esse amigo foi a pessoa que me ajudou a alcançar meus obje-

tivos. Eu não seria a Sharee que sou hoje sem aquela Sharee 45 quilos mais 

pesada que decidiu levantar a cabeça e lutar pelos seus objetivos.

Essa conversa de amor-próprio parece “mamão com açúcar”. Quer 

dizer, como pode ser difícil amar a si mesmo? Acontece que isso é, sim, 

um desafio, em especial em uma sociedade que lhe diz constantemente 

que você precisa melhorar cada aspecto de sua vida. A sua aparência, o 

carro que você dirige, a proporção entre sua cintura e o quadril, os apa-

ratos tecnológicos que você usa, seu trabalho, relacionamentos amorosos, 

família e, é claro, o modo como você lida com o estresse… nada perma-

nece intocável aos padrões sociais de como podemos “melhorar” nossa 

vida e nos tornarmos pessoas ideais e aceitáveis do ponto de vista social. 

Mas isso não significa que você tenha que se adequar às “normas” ou a 

“ideais” socialmente impostos. 

A coisa mais importante e valiosa para uma vida saudável é manter 

sua capacidade de amar a si mesmo, não importando suas “falhas” e 

“defeitos”. E daí que você tenha defeitos?! Na verdade, odeio usar o termo 

“defeito”, porque, convenhamos, bem-vindo à vida real, onde as coxas 

roçam ou não uma na outra, onde as pessoas o encaram de modo estra-

nho porque sua perna é fina demais, onde a pele estica e os braços se 

mexem quando você se movimenta, onde os quadris têm culotes, onde 

as costas podem ter (e muitas vezes têm) gordura, onde um seio é maior 

do que o outro. Ser uma pessoa de verdade não é nenhum crime. Não é 

um crime ser magro e não é um crime ocupar um pouco mais de espaço 

no mundo. Não é um crime ser você. E, se alguém tem algum problema 

quanto a isso, talvez isso diga mais sobre ele do que sobre você.

Mas, de novo… É difícil. Estamos falando de amor-próprio! Não esta-

mos falando de participar de uma maratona, escalar o Everest ou fazer 

uma gastroplastia tripla… Estamos falando de amor-próprio! Não se trata 

de uma tarefa fácil (se você deixou de ler isto sem um tom sarcástico, por 

favor, releia com esse tom). Sei que para algumas pessoas que estão lendo 

este livro agora alcançar o amor-próprio parece impossível. Porque o 
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amor-próprio só existe em contos de fadas, em que as princesas estão 

primorosamente bem-vestidas e o príncipe encantado está sempre lá para 

salvar o dia. Encontra-se amor-próprio em campos verdejantes onde uni-

córnios passeiam com liberdade. O amor-próprio parece ser um conceito 

inalcançável, isso porque você é como a pessoa da história que abriu este 

livro: uma pessoa – homem ou mulher, menino ou menina – lutando 

constantemente contra a imagem refletida no espelho.

Quando você encara o espelho e fica enfurecido e enojado com o 

que vê, não consegue sentir nada além de raiva. Você pode ser grande 

ou pequeno: o amor-próprio não é uma fada madrinha que entra voando 

pela janela de quem é magro e corre como uma fugitiva de quem é gordo. 

Não importa o seu tamanho… Amor-próprio é uma escolha, e não é uma 

escolha fácil. Ter amor-próprio dá trabalho, assim como ter qualquer 

relacionamento. Mas, nesse relacionamento, não importa quanto você 

odeie, despreze e insulte a outra pessoa… ela não vai embora. Sendo 

assim, você tem duas opções: escolher amar a si mesmo e propor um 

trabalho de equipe para realizar seus objetivos, ou escolher se odiar e 

passar a vida inteira na fracassada guerra do “eu vou me amar no dia em 

que acordar perfeito”.

Caso tenha escolhido a segunda opção, fica o lembrete: essa é uma 

batalha sem fim. Ainda não inventaram um certificado de “perfeição”. O 

amor-próprio não está à sua espera na linha de chegada. Se escolher esse 

caminho, nunca será bom o bastante para si mesmo. Mas será sempre 

bom o suficiente para si mesmo se optar por trabalhar em equipe e lutar 

para ser a melhor e mais saudável versão de si mesmo. Eu não sei quanto 

a você, mas eu prefiro viver minha vida de maneira plena e feliz a viver 

em agonia, esperando ser abençoada pelo milagre da “perfeição”. Con-

tudo, pode ser uma questão de gosto pessoal.

Mas, então, e agora? Como superar o ciclo de autoaversão, ódio e 

destruição? Bem, eu não tenho todas as respostas. Posso ter 26 anos e ser 

um poço de sabedoria (há, há!), mas a verdade é que não tenho todas as 

respostas. O que posso fazer é compartilhar o que funcionou para mim 

e lhe ensinar o método que usei nos dias em que socar o espelho parecia 
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uma escolha “razoável”. O que sugiro agora é escrever uma carta honesta 

para si mesmo, explicando por que está fazendo o que está fazendo, o 

motivo per que está lutando. E sugiro que guarde essa carta para os dias 

em que sentir que “se eu não valho nada mesmo, para que tanto esforço?”.

Querida Sharee,

Respire fundo. Pense em até onde você chegou. Pense nas 

horas que dedicou à sua saúde. Você realmente acredita que é um 

fracasso? E se a balança não lhe der nenhuma boa notícia dessa 

vez? Ela é uma idiota que nunca esteve do seu lado! Mas você sabe 

quem está do seu lado? Eu.

Eu estou sempre aqui para o que der e vier. Conheço sua dor, 

sinto quando está triste, sinto quando está tão cansada que quer 

desistir de tudo. E não tem problema nenhum se sentir assim. 

Tudo bem estar cansada. Tire um dia de descanso. Ligue para sua 

mãe. Mas não ouse pensar nem por um momento que você é inú-

til e que não conquistou nada! Você começou uma mudança de 

VIDA, não uma mudança de roupa. E uma mudança de vida leva 

tempo! Quando começamos com isso, você sabia que não aconte-

ceria da noite para o dia... Mas vai acontecer. Eu sei que vai.

Sharee, estou sempre aqui com você. Vou lutar ao seu lado, 

chorar ao seu lado, e também vou queimar algumas calorias ao 

seu lado. Mas, por favor, me prometa que vai cuidar de você e de 

mim. Não posso fazer isso sem você. Não quero te perder e nos 

perder nessa jornada. Não é uma questão de aparência (embora 

a ideia de usar blusinhas curtas algum dia seja maravilhosa). Isso 

é uma coisa importante para o resto de nossa vida: ser saudável. 

Sentir-se bem, não se preocupar com o peso.

Aperte os cintos, porque será uma longa jornada. Mas você 

não precisa fazer isso sozinha. Você tem a mim, a Deus, a sua 

família, Dre, amigos… Você não está sozinha. Você vai conseguir.

Ame-se e ame sempre,

Sharee
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Escreva uma carta a si mesmo. Aproveite essa oportunidade para 

investigar quais são suas metas. Quais são seus objetivos? Que tipo de 

vida você quer construir? De que tipo de encorajamento vai precisar ao 

longo do caminho? Escreva tudo isso. E use depois. Use essa carta nos 

dias de tempestade, quando o carro atolar e você achar que só pode ser 

um sinal de que sua vida empacou para sempre. Porque, quando come-

çarmos a percorrer a jornada, você verá que há dias exatamente assim, e 

que eles não dão as caras apenas uma vez. Ao longo deste livro, você terá 

a oportunidade de refletir sobre sua própria vida e a jornada que está 

empreendendo. Este livro conta minhas experiências e meus fracassos. 

Meu objetivo é fazer com que minha história consiga inspirá-lo a iniciar 

sua própria jornada.
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Um Passeio pelo Fundo do Poço

Todo mundo tem um ponto de virada. Aquele momento na vida em 

que a gente percebe que quer mudar. Esse momento costuma chegar 

quando a dor de permanecermos os mesmos se torna maior do que 

a dor da mudança. Às vezes, é preciso mais do que um momento para 

entendermos a dor de nosso estado atual. Para algumas pessoas, o fundo 

do poço é ser humilhado em público por estranhos que comentam seu peso 

ou criticam o que você come. Para outros, o ponto mais baixo é sofrer um 

bullying implacável por parte dos colegas. Alguns chegam ao limite quando 

um namorado ou uma namorada resolve ir embora por já não aceitar seu 

peso. Problemas de saúde, articulações deterioradas, pressão familiar, 

“encorajamento” do cônjuge… Todo mundo tem seu ponto de virada. 

Aquele momento em que você decide que basta, chega, já deu. Aquele 

momento em que você está tão por baixo que a única saída é para cima. 

Eu tive um momento assim na minha vida. No meu caso, atingir o 

fundo do poço depois de ter caído do precipício. Eu achava que o preci-

pício seria meu ponto mais baixo, mas a vida tem um jeito engraçado de 

realmente lhe dar um safanão quando você precisa. Meu despertador 

cósmico, meu fundo do poço, meu martírio adolescente ocorreu depois 

de já ter começado minha jornada de perda de peso. Já havia começado 

a caminhada rumo ao Grande Monte de Perda de Peso quando me tornei 
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excessivamente confiante, aproximei-me demais do precipício e dei com 

a cara nas pedras.

O primeiro dia de aula se aproximava feito um foguete. Aquele seria 

meu último ano do ensino médio. Não podia nem acreditar que em 180 

dias estaria oficialmente formada! Uma das melhores coisas de iniciar um 

novo ano letivo é comprar roupas novas. Todo ano eu ia ao shopping 

center com minha mãe para comprar tênis, mochila, roupas e material 

escolar… Tudo novinho em folha. Naquele ano, minha mãe e eu chega-

mos animadas e começamos a explorar várias lojas. Aos poucos, foi se 

estabelecendo um padrão: as lojas que meus amigos frequentavam já não 

tinham roupa do meu tamanho. Eu tinha 17 anos e vestia manequim 54. 

Depois de se frustrar em uma série de lojas, minha mãe viu uma 

vitrine que exibia manequins mais corpulentos. Chegando lá, encontramos 

uma loja inteira com roupas do meu tamanho – na verdade, essa loja não 

tinha nada menor do que 46. Minha mãe escolheu alguns jeans para mim, 

eu peguei algumas camisas e voltei para o provador. Vesti uma calça jeans, 

uma camisa e chamei minha mãe para me dizer o que achava. 

Quando minha mãe entrou no provador, comecei a chorar. Ela tam-

bém explodiu em lágrimas. Aquele dia inteiro fora emocionalmente des-

gastante para ambas. A saga de ir de loja em loja constatando que nada 

cabia... Eu tinha 17 anos e o único lugar com calças jeans grandes o 

bastante para mim era uma loja plus size para mulheres adultas.

Entre lágrimas, eu disse: 

— Mãe, eu não quero comprar estas roupas de tia.

Nós duas nos sentamos e choramos no provador.

Foi nessa hora que eu levei um safanão da vida: chorando em um 

provador enquanto minha mãe tentava montar meu guarda-roupa para o 

último ano letivo. Esse momento não foi difícil apenas para mim, mas 

também para minha mãe. Ela ficou com o coração partido em me ver tão 

desolada e frustrada por causa do peso. Ver a filha que ela conhecia tão 

bem e que sabia ser adorável por dentro e por fora tão desanimada e 

arrasada... Dias depois, minha mãe veio com a ideia de entrarmos as duas 
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em um programa de emagrecimento com reuniões semanais e vários 

materiais de apoio.

Antes de continuar, deixe-me falar um pouco sobre minha mãe. Ela 

usa manequim 38; é franzina e magra. Viciada em academia há anos, ela 

deu, inclusive, aulas de ginástica durante suas três gestações. Minha mãe 

é linda, extrovertida, inteligente e incrivelmente saudável. Meu pai é ativo, 

bonito e excepcionalmente inteligente. Ele é piloto, então, note que esta-

mos falando de um desses caras com um QI de gênio. Tendo em vista 

essa curadoria genética, eu deveria estar com a vida assegurada. Essa 

herança genética explica minha irmã – loira platinada, alta, enormes olhos 

azuis, naturalmente magra. Também explica meu irmão – alto, bronzeado, 

bonito e abençoado com o típico metabolismo de adolescente. Eu era 

uma anomalia mesmo dentro da minha própria família.

Então minha mãe veio com essa ideia de “nós” fazermos esse pro-

grama de perda de peso. Havia um grupo que se reunia não muito longe 

de onde a gente morava. Eu não sabia muito sobre o programa, mas 

estava disposta a tentar qualquer coisa naquele momento. Minha mãe 

queria me apoiar e tinha uns “dois quilinhos teimosos que vinha tentando 

perder”. E foi assim que adentramos a primeira reunião: eu com mais de 

45 quilos de sobrepeso e ela com seus dois quilinhos teimosos. 

Eu estava bem nervosa com aquela ideia. Não sabia o que esperar. 

Não sabia nem sobre o que gente que queria perder peso ficava conver-

sando. Entramos, achamos dois assentos vagos e nos sentamos. Algumas 

pessoas se apresentaram e perguntaram como estávamos. Minutos depois, 

uma mulher esfuziante de alegria entrou na sala e começou a reunião. 

O encontro começou com os participantes contando o que haviam 

feito de bom. Alguns tinham conseguido perder peso, outros falavam 

sobre os exercícios que haviam feito. A atmosfera era de apoio e boas 

vibrações. Conforme mais gente compartilhava seus relatos da semana, 

fui correndo o olhar pela sala e vi uma mulher muito magrinha sentada 

em uma das cadeiras. Ela tinha um cabelo muito comprido, que chegava 

à metade da coxa, e usava uma camiseta branca bastante folgada. Fiquei 
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surpresa em ver uma moça tão pequena naquele lugar e pensei comigo 

mesma: Como uma mulher tão pequenina pode precisar perder peso?

Durante toda a reunião, continuei olhando e pensando no porquê de 

ela estar em uma reunião de um programa de emagrecimento. Ela era tão 

fininha. Quando faltavam 10 minutos para a reunião terminar, a mulher que 

liderava o encontro disse que naquele dia um membro receberia um prêmio 

muito especial. Essa pessoa tinha conquistado o título de membro vitalício, 

conferido àqueles que não apenas alcançam seu objetivo como conseguem 

manter o peso almejado por um período específico de tempo. Antes de 

anunciar o nome do premiado, a oradora disse que essa pessoa havia per-

dido mais de 45 quilos e que estava inclusive usando uma camiseta para 

mostrar sua foto de “antes”. Ela anunciou o nome, e a mulher magra com 

o cabelo muito comprido caminhou até a frente para receber o prêmio.

Fiquei boquiaberta. Ela era tão pequena! Como poderia ter perdido 

45 quilos?! A premiada foi convidada a contar como se sentia antes e 

depois da perda de peso e compartilhou uma história que eu jamais 

esquecerei. Aquele foi o seu ponto de virada, o seu fundo do poço.

Certa manhã ela estava em uma loja de donuts comprando guloseimas 

para dividir com os colegas de trabalho. Quando virou as costas, ouviu 

um grupo de homens dizendo: “Nossa, espero que tenha sobrado algum 

donut pra gente”; em seguida, tiraram sarro do peso dela. Esse foi seu 

ponto de virada. A partir disso, ela começou o processo que a levou a 

eliminar 45 quilos e a estar ali naquele dia com uma camiseta imensa com 

sua foto de “antes” estampada.

Quando a reunião terminou, estava admirada e sentindo que podia 

fazer o mesmo que ela. Perder peso já não parecia algo tão assustador 

depois de ter passado horas em uma sala cheia de gente que encarava 

aquele desafio todos os dias. Estava animada para participar. Depois do 

encontro, minha mãe e eu fomos direto para a mercearia. Quando con-

cluímos nosso registro no programa, recebemos vários materiais de apoio 

com informações e dicas sobre o processo de perda de peso inicial. Usa-

mos o modelo de lista de compras que nos ofereceram para guiar nossas 

escolhas e nos divertimos muito no mercadinho, provavelmente mais do 
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que alguém deveria se divertir fazendo compras. Estávamos tão animadas. 

Pela primeira vez na vida, senti que podia perder peso, que seria capaz 

de alcançar meus objetivos. Poderia ficar parecida com minha mãe e 

minha irmã. Minha mãe também sentiu isso. Ela sentiu que talvez tivés-

semos acabado de encontrar a chave para o meu sucesso; que talvez 

tivéssemos encontrado o programa certo que me ajudaria a perder o 

sobrepeso. Uma onda de energia positiva tomou conta do nosso passeio 

ao mercado. Enquanto procurávamos tudo o que estava na lista, a gente 

ria sem parar.

Ao chegar em casa, guardamos a comida em vasilhas separadas e 

etiquetadas com informações sobre o tamanho das porções que eu deve-

ria comer. Parecia tão fácil. Eu sabia exatamente quanto precisava comer 

todos os dias e tudo estava pronto e acessível para que eu apenas pegasse 

e levasse comigo. Os tempos em que eu ficava me perguntando o que 

deveria comer e me sentindo culpada por acabar recorrendo ao fast-food 

haviam ficado para trás. Eu tinha tudo de que precisava: a comida certa, 

os materiais, as reuniões do grupo de apoio e pais maravilhosos. Frequen-

tava as reuniões semanais e via meu peso diminuir lentamente. Dois meses 

depois, já tinha perdido quase cinco quilos. Sentia-me feliz, realizada, 

orgulhosa de mim. Tinha enfim desvendado a charada da perda de peso. 

Possuía as ferramentas, a confiança e a atitude adequadas para atingir meu 

objetivo final. Estava com cinco quilos a menos e me sentia incrível. 

Nas semanas seguintes, minha frequência no grupo começou a dimi-

nuir e, no terceiro mês, eu já não participava das reuniões. Não precisava 

mais delas; tinha perdido cinco quilos. Com certeza já tinha dominado 

todos os truques do emagrecimento e estava no caminho certo para des-

filar na praia de fio-dental. A perda de peso já era uma parte de mim, eu 

sabia exatamente o que fazer para chegar aonde queria. Os tempos de 

dúvida e desafio tinham acabado… Por isso, achei que já não precisava 

fazer o mesmo esforço. Meu corpo estava no “modo perda de peso” para 

que eu pudesse sentar, relaxar e aproveitar o processo como se fosse uma 

telespectadora daquilo tudo. Sabe essa história toda de perder peso? Eu 

tinha dominado o assunto.
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