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Como identificar um costume nocivo e 
mudá-lo para o seu próprio bem

Mudança de

RECOMEÇO
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N ÃO, NÃO... ESTA REPOR-
TAGEM NÃO FALA SOBRE 
O FILME HOMÔNIMO 
ESTRELADO PELA ATRIZ 
WHOOPI GOLDBERG, em 

1992, mas bem que poderia ser! Assim como 
sua personagem – inicialmente, uma cantora 
da noite –, todos nós estamos sujeitos a 
mudar nossos hábitos e rotinas, seja porque 
desejamos nos livrar de um vício, ganhar 
mais tempo no dia a dia, melhorar a alimen-
tação ou fugir de um gângster, como é o 
caso da personagem que se muda para um 
convento e acaba gostando da nova vida.

Contudo, para que um hábito seja trans-
formado, é preciso entender como ele 
surge em nossas vidas e de que maneira 
nos influencia cotidianamente, de forma 
negativa ou positiva.

A CONSTRUÇÃO DE UM HÁBITO
Todas as manhãs, milhões de pessoas 

acordam e levantam pelo mesmo lado da 
cama. Vão até a cozinha, preparam o café da 
manhã com o que normalmente costumam 
comer. Em seguida, acordam os filhos ou 
cônjuges. Depois, vestem a roupa que irão 
ao trabalho naquele dia, ou mesmo o uni-
forme. Escovam os dentes, conferem se os 
pequenos já comeram as torradas, colocam 
todos no carro e os levam à escola. E tudo 
feito sem “pensar”. Pode parecer estranho, 
mas é assim que nosso cérebro funciona.

Imagine o trabalho que o corpo humano 
teria para pensar em cada ação: “hoje, vou 
levantar pelo lado esquerdo da cama”, 
“agora, preciso descer a escada degrau por 
degrau” ou ainda “devo ligar a torradeira na 
tomada de 110V e esperar que aqueça (ou 
acenda a luz verde) para colocar os pães”. Fo
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Daria um enorme trabalho, não é mesmo? 
Pense, por um momento, quão cansados 
ficaríamos ao fim do dia. Por isso, a evolução 
propiciou um mecanismo, dentro de nossos 
cérebros, que permite gastarmos menos 
energia com ações rotineiras.

NÚCLEOS DA BASE
Formados pela massa cinzenta (compos-

ta por células nervosas, axônios, dendritos, 
entre outros componentes neurais), os 
núcleos da base – ou gânglios 
basais – localizam-se nas 
regiões inferiores do 
cérebro, próximos ao 
tálamo. Na década 
de 1990, cientistas 
do Instituto de Tec-
nologia de Massa-
chusetts (MIT), nos 
Estados Unidos, 
descobriram que 
essa pequena parte 
do cérebro era essen-
cial para recordar padrões 
e agir com base neles, ou 
seja, armazenava hábitos.

De acordo com o jornalista Charles 
Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito - 
Por Que Fazemos o Que Fazemos na Vida 
e Nos Negócios, “este processo – em que 
o cérebro converte uma sequência de ações 
numa rotina automática – é conhecido como 
chunking (agrupamento) e está na raiz de 
como os hábitos se formam. Há dezenas 
– se não centenas – de blocos (chunks) 
comportamentais dos quais dependemos 
todos os dias. Alguns são simples: você 
automaticamente põe a pasta de dente na 
escova antes de colocá-la na boca”.

“O segredo 
para mudar 
e não desistir 
é encontrar 
prazer em cada 
escolha”
Monica Motta, coach

No filme Mudança 
de Hábito, Deloris (Whoopi 

Goldberg) abandona a vida como 
cantora para fugir de um gângster que 

deseja assassiná-la. Ela aca-
ba entrando no programa de 

proteção de testemunhas do 
FBI e resolve se esconder em 
um convento de São Fran-
cisco, na Califórnia. Aos 

poucos, muda os hábi-
tos do coral do lugar e 

faz novas amizades 
com as freiras.
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Naturalmente, com o intuito de poupar 
esforço e energia, o cérebro tenta transfor-
mar rotinas em hábitos. E isso é um grande 
avanço, já que podemos nos dedicar a outras 
descobertas – como a invenção de naves 
espaciais – em vez de pensarmos no que 
devemos fazer para andar.

LADO NEGATIVO
Embora essa capacidade mental tenha 

permitido grandes avanços científicos, tam-
bém propiciou a criação de hábitos nocivos 
à vida humana. Como preservar esforço 
mental pode possibilitar o desligamento 
do cérebro em um momento errado, nossos 
núcleos de base desenvolveram um siste-
ma para definir qual hábito deve assumir 
o controle. Assim, quando notamos uma 
deixa específica, praticamos a mesma rotina 
e esperamos por uma recompensa.

“Esse processo, dentro dos nossos cére-
bros, é um loop de três estágios. Primeiro, 
há uma deixa, um estímulo que manda 
seu cérebro entrar em modo automático, 
e indica qual hábito ele deve usar. Depois, 
há a rotina, que pode ser física, mental ou 
emocional. Finalmente, há uma recompen-
sa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a 
pena memorizar este loop específico para 
o futuro”, explica Duhigg.

De acordo com a coach Monica Motta, 
“o hábito parece simples, mas, a médio e 
longo prazo, pode mudar completamente 
a vida de alguém, seja na própria felicida-
de, na sua saúde, emoção, produção e até 
estado financeiro”.

Assim, depois de um dia estressante no 
trabalho, por exemplo, você tem o hábito 
de comer um chocolate após o jantar. No 
entanto, isso está fazendo com que ganhe 
mais peso a cada semana. Sua deixa pode 

ser lavar a louça depois da refeição ou 
guardar o último prato no armário. Logo, 
pratica a mesma rotina de abrir a geladeira 
e procurar pelo chocolate. E a recompensa? 
Pode estar no sabor e na sensação de prazer 
após um dia estressante. Mas se você ficou 
preocupado, a boa notícia é: hábitos podem 
ser ignorados, alterados e substituídos!

PRIMEIRO PASSO: CONSCIÊNCIA
A descoberta de que você está repetindo 

a mesma ação ajuda a lutar contra um hábito 
nocivo e encontrar novas rotinas. “Tornar 
consciente é o primeiro passo”, destaca 
Monica Motta.

Nesse sentido, deve-se refletir sobre 
os benefícios e malefícios sobre aspectos 
da saúde, relações pessoais, sociais, pro-
fissionais e emocionais. Contudo, apenas 
ser consciente do que está acontecendo 
não é o suficiente para encarar a mudança 
e entrar em ação.

Geralmente, como uma primeira etapa, 
indivíduos fazem uma espécie de checklist – 
lista de itens a cumprir – e escrevem o que 
desejam mudar. “Anotar é um condiciona-
mento que nos propomos para informar ao 
cérebro o desejo de agir, mas não basta ser 
uma lista de afazeres ou como as promessas 
que fazemos para o início do ano, é preciso 
transpor, para escrita, ações condicionadas 
à execução. Ao invés de escrever vou ema-
grecer, traduza no desejo, no querer, por 
exemplo: eu vou percorrer o percurso X a 
pé todos os dias. Então, vou cumprir essa 
meta”, explica a coach.

PORÉM, COMO IDENTIFICAR?
Antes de partir para a mudança, é preciso 

aceitar que algo está errado e identificar 
quais são os hábitos nocivos que precisam Fo
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“Para que uma 
rotina nova se 

mantenha, é 
preciso entender 

a causa da 
transformação 

e ter certeza de 
que aquilo faz 

parte de um 
desejo particular”

RECOMEÇO
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ser substituídos ou quais rotinas precisam 
ser alteradas. De acordo com a coach Nany 
Martins, um exemplo a ser citado é o vício 
em redes sociais e celulares.

Segundo uma pesquisa realizada em 
2015 pela empresa de auditoria Deloitte, 
com duas mil pessoas entre 18 e 55 anos, 
57% dos brasileiros que possuem smar-
tphones verificam seus aparelhos menos 
de cinco minutos após levantarem da cama. 
Sendo que 35% desse número olha o apa-
relho imediatamente ao acordar. O estudo 
ainda apontou que, em média, os usuários 
checavam os celulares 78 vezes por dia.

Não é preciso muito para notar que os 
aparelhos e as notificações de redes sociais 
são capazes de atrapalhar nossa rotina de 
trabalho ou o convívio social. Ainda segun-
do Nany Martins, “quando você começa 
a perceber que, em alguma área da sua 
vida, alguém está questionando o fato de 
passar muito tempo no celular e tem aquela 
sensação de que está sendo roubado, ou 
‘nossa, eu tinha um monte de coisa para 
fazer e não consegui concluir’, é nessa hora 
que provavelmente o aparelho está rou-
bando o seu tempo, o seu convívio social, 
sua intimidade com cônjuge, namorado, 
família e amigos”.

O mesmo acontece com indivíduos que 
se dedicam em um grau absurdo ao tra-
balho, procurando status, mas usando a 
justificativa de que querem o melhor para a 
própria família. “A pessoa está trabalhando 
demais quando fica muito estressada, en-
tão começa a gritar com todos no trânsito, 
desenvolve ansiedade, a insônia começa 
a aparecer, ou quando chega em casa e 
mal consegue tomar um banho”, descreve 
Martins. Essas são apenas algumas formas 
de identificar hábitos nocivos antes que 

provoquem graves problemas de saúde, 
como ataques cardíacos e depressão.

DESCOBRINDO A PRÓPRIA RAZÃO
É normal que algumas pessoas abando-

nem a mudança no meio do caminho, por 
exemplo, uma dieta, apesar do desejo de 
emagrecer. Porém, qual é o motivo por trás 
dessa recaída? “O segredo para mudar e 
não desistir é encontrar prazer em cada es-
colha. O primeiro ponto é tornar consciente 
o porquê da ação. Por que eu preciso inserir 
ou mudar esse hábito? Esse porque é seu 
de verdade ou é uma exigência do meio, 
alguma vaidade? Esse é um dos motivos 
que levam a pessoa a desistir ou abando-
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nar um hábito, pois é guiada por regras e 
não pela forma que melhor se adequa sua 
personalidade e até capacidade, assim a 
ação perde o sentido e termina em mais 
uma tentativa frustrada de implementar 
o hábito”, explica a coach Monica Motta.

Para que uma rotina nova se mantenha, 
é preciso entender a causa da transforma-
ção e ter certeza de que aquilo faz parte 
de um desejo particular, não motivado na 
beleza do corpo de uma atriz ou um ator 
que alegou emagrecer dez quilos em um 
mês com uma dieta milagrosa. “As pes-
soas estão sempre buscando recompensas 
rápidas, não estão dispostas a passarem 
pela dificuldade, querem que as coisas 
sejam fáceis”, destaca Nany sobre um dos 
motivos que pode justificar a frustração e 
o abandono da mudança de hábito.

O segundo aspecto que pode ser um 
vilão contra o estabelecimento de novas 
rotinas, de acordo com Monica, são os 
objetivos que definimos. “Ao invés de es-
tabelecer uma meta real, estabeleço que 
preciso ler dois livros por mês, quando posso 
iniciar com metas menores de ler de duas a 
três páginas por dia. É de extrema impor-
tância, para estabelecer novos hábitos ou 
eliminá-los, que conheça suas capacidades 
de entrega”, afirma.

EM COMUNIDADE
Um último ponto que Charles Duhigg 

expõe em seu livro é que, para que uma 
rotina continue alterada, é preciso ter fé na 
mudança. O que, segundo o autor, na maior 
parte das vezes, só surge com a ajuda de um 
grupo, como é o caso da organização Alcoó-
licos Anônimos e seu trabalho para manter 
indivíduos afastados do vício, criando um 

apoio grupal (em reuniões ou cada pessoa 
em contato direto com seu conselheiro) e 
a fé na transformação.

Na perspectiva do jornalista, “se você 
quer mudar um hábito, precisa encontrar 
uma rotina alternativa, e suas chances de 
sucesso aumentam drasticamente quando 
você se compromete a mudar como parte 
de um grupo. A fé é essencial e cresce a 
partir de uma experiência comunitária, mes-
mo que esta comunidade possua apenas 
duas pessoas”.

CONSULTORIAS  

Monica Motta, coach de carreira e produtividade, formada 
pelo Instituto Brasileiro de Coaching, e autora do livro 
Crise para Alguns, Solução para Outros (Editora Conquista); 
Nany Martins, coach e proprietária da empresa Awee4Life, 
especializada na transformação de rotinas que leva a 
um alto nível de desempenho por meio do coaching e 
mentoring.

FONTES  

Livro O Poder do Hábito - Por Que Fazemos o Que Fazemos 
na Vida e Nos Negócios (Editora Objetiva), escrito pelo 
jornalista Charles Duhigg.

QUATRO PASSOS PARA A MUDANÇA!

1. Identifique a rotina: o que você sem-
pre faz? Seja comer um chocolate ou 
fumar.

2. Experimente outras recompensas, 
como é o caso de dentes brancos (sem 
cigarro) e livre de cáries devido ao 
doce.

3. Isole a deixa: descubra o que te lem-
bra que é preciso fumar (o fim de uma 
refeição, o término de uma atividade, 
entre outros) ou comer o chocolate 
(por exemplo, a louça lavada depois 
do jantar).

4. Tenha um plano: saiba o que quer e tra-
ce saídas para caso volte à rotina anterior.

RECOMEÇO
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