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EDITORIAL

Os ditados populares costumam transcrever para a linguagem corriquei-
ra os mais sábios conhecimentos. E está na “boca do povo”, como dizem, 
que “depois da tempestade vem a bonança”. Na última edição de 2018, 
queremos falar sobre como enfrentar a tempestade com mais resiliência e 
como buscar uma bonança que pode ou não ser aquela almejada antes da 
tormenta. 

Você vai conhecer histórias de pessoas que venceram grandes dificuldades 
e entender, a partir de entrevistas com profissionais da Psicologia, os meca-
nismos cerebrais e subjetivos que nos levam a encontrar felicidade mesmo 
antes do fim do túnel. 

A revista também reproduz na íntegra uma reportagem publicada pelo 
portal AzMina sobre a maneira como a loucura foi atribuída às mulheres 
ao longo da história “da histeria na antiguidade, passando pelas bruxas e 
as vítimas de eletrochoque, e chegando às esposas indesejadas internadas 
por maridos nos dias de hoje”. Um texto profundo e que instiga reflexões. 

A edição ainda traz orientações sobre o atendimento online diante da nova 
Resolução CFP nº 011/2018, além do debate sobre a elaboração dos constru-
tos da avaliação psicológica no contexto do trânsito e sobre as boas práti-
cas em avaliação psicológica no âmbito educacional. 

Desejamos a você, Psicóloga e Psicólogo, um excelente final de ano. Em 
2019, estaremos juntos em nossa caminhada por uma Psicologia cada vez 
mais presente na sociedade!

Boa leitura!
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Após um ciclo de reuniões de Planejamento 
Participativo, que percorreram o Estado 
para aproximar as(os) Psicólogas(os) 
do orçamento e das ações do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), 
e da Assembleia Geral Orçamentária, com a 
prestação de contas do ano de 2017, a cate-
goria decidiu os valores da anuidade e das 
taxas para 2019.

Para Pessoa Física (PF), o valor da anuida-
de será de R$ 497,24. A aplicação da corre-
ção do INPC foi de 3,53% e está abaixo do 
teto permitido em APAF 
(Assembleia das Políticas, 
da Administração e das 
Finanças) – R$ 634,22 para 
Pessoa Física.

Este valor pode ser par-
celado em até 05 (cinco) 
vezes (com vencimen-
tos a partir de janeiro) 
ou pago em cota única. 
Psicólogas(os) que opta-
rem por pagar a cota úni-
ca em janeiro terão um 
desconto de 15%.

Além disso, em 2019 ha-
verá a manutenção do 
benefício que concede 
desconto especial de 20% 
para profi ssionais forma-
das(os) há até 24 meses 
– válido apenas para a 
primeira anuidade e pa-
gamento à vista.

Já os valores de anuida-
de para Pessoa Jurídica 
(PJ) variam de acordo com o capital social. 
Empresas com capital social de até R$ 50 
mil pagarão metade da anuidade de Pessoa 
Física (R$ 251,85); acima disso, o valor é fi xo 
em R$ 497,24. Da mesma forma, os valores 
são menores que os estabelecidos como má-
ximo na APAF (de R$ 719,81 a R$ 5.713,33).

Na Assembleia também foram votadas as ta-
xas e emolumentos para o exercício de 2019. 
A proposta apresentada pela gestão foi pela 
manutenção dos valores praticados em 2018:

• Inscrição Pessoa Física/Jurídica: R$ 170,00

• Emissão de 2ª via da CIP: R$ 20,00

• Emissão de Certifi cado Pessoa Jurídica: 
R$ 70,00

Como é defi nida a anuidade?

As anuidades Pessoa 
Física e Pessoa Jurídica 
são defi nidas a partir de 
um estudo orçamentá-
rio que leva em conside-
ração as despesas com 
a manutenção da Sede 
e das Subsedes, a folha 
de pagamentos e outros 
custos como: promoção 
de eventos, manutenção 
das Comissões Especiais 
(Temáticas) e as de Ética, 
Orientação e Fiscalização, 
Comunicação Social e 
Direitos Humanos, realiza-
ção de reuniões plenárias, 
produção de materiais de 
orientação, realização de 
campanhas voltadas à so-
ciedade, acompanhamen-
to de projetos de lei regio-
nais e nacionais, custeio 
de reuniões em instâncias 
do controle social, entre 
outros. 

Além disso, o Conselho Federal de 
Psicologia estabelece um valor máximo 
para a anuidade. A defi nição de quan-
to cada Regional vai cobrar, no entanto, 
acontece durante a Assembleia Geral 
Orçamentária, que em 2018 foi realizada 
no dia 06 de outubro em Curitiba.
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Anuidade 2019 é defi nida após 
reuniões de planejamento 
participativo e prestação de contas

Acompanhe as ações 

Você também pode 
acompanhar as atividades 
do CRP-PR em notícias no 
site e nas redes sociais. 
Além disso, todas as ações 
são relatadas no Portal da 
Transparência.  

Para saber
mais

ANUIDADE PESSOA 
FÍSICA (PF) 

R$ 497,24
(DESCONTO DE 15% PARA 
PAGAMENTO EM JANEIRO) 

REAJUSTE DA ANUIDADE DE 
ACORDO COM INPC

ANUIDADE PESSOA 
JURÍDICA (PJ) 

R$ 251,85
PARA CAPITAL SOCIAL

DE ATÉ R$ 50 MIL

R$ 497,24
PARA FAIXAS MAIORES.

MANUTENÇÃO DAS TAXAS E 
EMOLUMENTOS
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A história do longa-metra-
gem “Felicidade por um fi o” 
(Nappily Ever After, em in-

glês), original da rede de streaming 
Netfl ix, começa com uma cena cor-

riqueira na vida de muitas meninas negras: 
Violet Jones, então com 10 anos, não pode 
entrar em uma piscina porque isso estraga-
ria o alisamento de seus cabelos. Este ensi-
namento foi passado por sua mãe, que por 
sua vez também vivia escrava dos padrões 
de beleza impostos às mulheres (negras). Ao 
longo da trama, a protagonista, já adulta, 
encontrará uma garotinha criada pelo pai 
para ter seus cabelos naturais, exatamente o 
contrário do que aconteceu com ela própria. 

Muitos podem dizer que há outras produ-
ções mais densas e ácidas no que tange à 
questão racial, como “Cara Gente Branca”, 
também da Netfl ix, e que a história da pu-
blicitária negra bem-sucedida não chega 
nem perto de “colocar o dedo na ferida” do 
racismo. No entanto, esse é justamente o 
serviço prestado pelo fi lme: falar de proble-
mas pelos quais toda mulher passa, falar de 
empoderamento feminino, falar de outras 
formas possíveis de viver o amor (próprio e 
ao outro) e de se desenvolver profi ssional-
mente, rompendo com padrões machistas. 

Ao trazer isso de forma mais leve, o longa 
baseado em livro homônimo de Trisha R. 
Thomas faz a crítica aos padrões de bele-
za – e de felicidade – impostos às mulheres 
ainda nos dias de hoje, mas dialoga com um 

amplo público que busca comédias român-
ticas. Falando em romantismo, aliás, um 
outro destaque que alça “Felicidade por um 
fi o” ao rol de obras feministas: a história gira 
em torno de uma mulher que desconstrói, ao 
ritmo de suas transformações capilares – ca-
belo liso, peruca, careca, “crescendo” e “cres-
po” – os ideais de felicidade relacionados ao 
casamento e à realização profi ssional. O ro-
mance é apenas mais uma vivência, não o 
objetivo fi nal. Não vamos contar como o fi l-
me termina, mas vale a pena chegar ao fi m.

O fi lme acerta, também, ao trazer um per-
sonagem masculino que trabalha como 
cabeleireiro – sofrendo, ele próprio, precon-
ceito por sua profi ssão – e tem como ideal 
de vida “mudar o mundo, uma cabeça por 
vez”. Ele é o pai da menina de que falamos 
lá no início, e seu papel é fundamental tan-
to no processo de aceitação de Violet como 
na mensagem de que uma mulher pode 
ter o cabelo que quiser, inclusive o crespo; 
e que a indústria pode continuar a vender 
produtos químicos, mas que as mulheres 
têm direito a escolher opções mais naturais.   

“Felicidade por um fi o” é um fi lme atual, 
que representa as demandas da mulher 
de hoje em dia e instiga refl exões sobre o 
racismo, mas também sobre o machismo 
(e o tão necessário feminismo). Ideal para 
assistir e para indicar a todas as mulheres 
que ainda estão descobrindo seus caminhos 
para serem quem são, descendo do salto e 
pulando na piscina sem medo. 

Felicidade por um Fio, 
2018, Comédia romântica/

Drama, Netfl ix.

bit.ly/2P71pT1

Para assistir 
e indicar
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SAs eleições brasileiras finalizaram 

recentemente e, para além dos 
projetos partidários em disputa, 

tornou-se evidente a necessidade do for-
talecimento da democracia, da ampliação 
de direitos sociais e da importância de 
acolher e deixar-se afetar pelas diferenças. 
Independentemente dos e das governantes 
recentemente eleitas(os), a sociedade bra-
sileira tem como responsabilidade enfren-
tar com maturidade as diferenças que se 
explicitaram no país e buscar soluções em 
conjunto para as mazelas sociais brasileiras.

A Psicologia brasileira, profissão regula-
mentada há menos de 60 anos, consolida-
-se em um dos momentos mais sensíveis da 
vida política recente do país. Encontra uma 
sociedade imersa em violência, medo, desa-
gregação e ódio e em um contexto bastan-
te grave. A desesperança e a resignação dão 
o tom de muitas demandas trazidas pelos 
pacientes e usuários dos serviços psicoló-
gicos e, ao contrário do que a polarização 
política leva a acreditar, há desesperança e 
sensação de perda em todos os lados. 

No entanto, erra quem responsabiliza ape-
nas as eleições em 2018 pelo contexto de 
desagregação social. A crise ética e social 
que vivemos remonta ao aprofundamento 
de uma cultura de individualismo e disputa 
entre as pessoas, às relações sociais atra-
vessadas por violências estruturais como o 
machismo e o racismo, ao aprofundamen-
to das desigualdades e da precarização da 
vida das pessoas. As famílias e as comuni-
dades, espaços que poderiam prover pro-
teção e acolhimento, não necessariamente 
ocupam este lugar. São inúmeros os casos 
de violência doméstica, intrafamiliar e em 
ambientes comunitários, que chegam to-
dos os dias aos consultórios e espaços de 
trabalho da(o) Psicóloga(o).

Neste contexto, que contribuição a 
Psicologia brasileira pode oferecer?

Temos vivido um tempo de esvaziamento 
das palavras, desencarnadas e desresponsa-
bilizadas de sentido, como cartas intercepta-
das que não encontram seus destinatários. 
Têm se tornado mais comuns as ofensas, 

MAIS DO QUE DEFENDER 
AS POLÍTICAS PÚBLICAS, É 
FUNDAMENTAL DEFENDER 
QUE AS PESSOAS TENHAM 
DIREITO A ELAS

POR ASSESSORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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as ameaças, as coerções, as intimidações, 
os constrangimentos: todos operados atra-
vés de palavras. A interação mediada pelas 
redes sociais muitas vezes dificulta (ou im-
pede) que os interlocutores sejam afetados 
pelas reações ao que falam. Ou seja, quando 
há uma violência por parte de uma das par-
tes, as palavras circulam de forma unilateral 
e descomprometida com o impacto que cau-
sam, com as dores que provocam. 

A Psicologia tem, então, possibilidade de fa-
zer emergir novos significados, restituir sen-
tidos, reordenar os afetos. Por meio de uma 
escuta acolhedora reflexiva, a Psicologia 
contribui para que se recupere a profundi-
dade daquilo que se fala. Nossa profissão 
tem condições de problematizar a confliti-
vidade, a violência e até a eliminação (sim-
bólica e física) do Outro como únicas pos-
sibilidades de enfrentamento à diferença. 
A Psicologia pode fazer emergir e circular 
outros afetos, mais potentes, complexos, 
dialógicos, transformadores. 

Além disso, sustentados pelo compromis-
so com o Código de Ética Profissional, a 
Psicologia deve aprofundar a promoção dos 
Direitos Humanos e da pluralidade. Em um 
contexto em que, no conjunto da sociedade, 
os direitos sociais mais básicos parecem per-
der o sentido de serem defendidos – como 
se aquelas e aqueles que necessitam de 
proteção social e cuidado não fossem me-
recedores por qualquer motivo que seja –, a 
Psicologia tem condições de retomar a reali-
dade brasileira como impulsionadora de sua 
ética. Neste sentido, é fundamental recupe-
rar premissas como a liberdade, a dignidade, 
a igualdade e a integridade do ser humano, 
através de uma atuação com responsabilida-
de social, analisando crítica e historicamente 
a realidade política, econômica, social e cul-
tural. Este é o compromisso social da nossa 
profissão em qualquer tempo histórico ou 
conjuntura que venhamos a viver.

Além disso, nossa profissão deve contri-
buir para eliminar quaisquer formas de 

violência, crueldade e opressão. Fazer 
circular a palavra, pela Psicologia, é tam-
bém uma possibilidade de restituição de 
sentidos para a solidariedade, a empatia, 
respeito à alteridade. De superação dos 
mecanismos que promovem e consolidam 
desigualdades. Desta forma, nossa pro-
fissão torna-se agente fundamental na 
defesa de políticas públicas de proteção 
das pessoas ou de reparação por conta de 
seus direitos sociais violados. 

É quase lugar-comum apontar que a 
Psicologia brasileira deve enfrentar o pro-
cesso histórico e sucessivo de desmontes 
das políticas públicas, expressos concreta-
mente nos regimes fiscais austeros e nos 
seus investimentos reduzidos. No entan-
to, um desafio para nossa profissão se dá 
justamente na reconstituição da noção de 
que as pessoas têm direitos: que indepen-
dente de suas escolhas ou das condições 
concretas de suas vidas, qualquer pessoa 
– independentemente de sua identidade – 
tem direito à vida, ao amparo, ao cuidado 
e à escuta de suas questões e demandas. 

Mais do que defender as políticas pú-
blicas, é fundamental defender que as 
pessoas tenham direito a elas. Que o 
Estado, os governos e a sociedade devem 
reconhecer as desigualdades, respeitar as 
diferenças e promover as pluralidades. A 
categoria profissional deve, então, con-
tribuir para que as pessoas, já habituadas 
com a crueldade, a violência e a desespe-
rança, voltem a mirar e se inquietar com 
a violação de direitos, com o sofrimento e 
as mazelas humanas. 

Nosso desafio é imenso. Ainda que sejam 
tempos de defender o óbvio, é essencial 
que Psicólogas e Psicólogos estejam aten-
tas(os) aos Princípios Fundamentais do 
Código de Ética. É neles que devemos an-
corar nossa prática profissional, retomar 
o compromisso ético da profissão em de-
fesa da vida. De todas as vidas, da vida de 
todas as pessoas. 
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Desde a antiguidade, as insatisfações 
femininas foram tratadas como um 
mistério biológico. O que é que havia 

no corpo das mulheres que fazia com que 
elas sofressem angústias e perturbações de 
toda ordem? Na Grécia, Hipócrates, o pai da 
medicina, resgatou e reafirmou uma velha 
teoria: o útero, quando frustrado, “passea-
va” pelo ventre. Esse órgão cavernoso partia, 
pelo labirinto de uma anatomia imperfeita, 
em busca de um lugar mais confortável 
onde se alojar. Era o útero errante a causa 
dos sintomas que se apresentavam: irrita-
ções, espasmos, convulsões, palpitações e 
angústias. A doença foi batizada de histeria 
(do grego Hystéra, que quer dizer: útero).

Mulheres histéricas foram estudadas como 
um caso sério de perturbação mental e físi-
ca ao longo de 600 anos durante os quais a 
ideia se manteve viva. A prescrição variava 
ao longo dos séculos, mas, em quase todos 
os casos, o tratamento sugerido era o casa-
mento e a concepção.

Vinte e quatro séculos se passaram, mas a 
presença de um útero ou a desobediência 
a padrões sociais impostos às mulheres ain-
da justificam estigmas ligados à loucura e 
histeria – e muitas mulheres ainda precisam 
ouvir de seus psiquiatras que “endoidece-
ram” por não terem marido. Mais: especia-
listas entrevistados pela Revista AzMina 
alegam que a medicina está longe de reco-
nhecer que uma das principais causas dos 
transtornos mentais femininos é, sim se-
nhora, o machismo.

O útero viajante e enlouquecido
Mas havia, certa vez, o útero enlouquecido. 
Para Platão, o distúrbio de um útero que 
viajava e se agitava nascia da ausência de 
crianças. A mulher havia sido criada para 
ser mãe. Quando não preenchia esse vazio, 
sua fisiologia provocava sintomas. Mais tar-
de, médicos sugeriram que a estimulação 
genital bastaria para tranquilizar o útero 
ensandecido – e assim nasceria o vibrador.

Da histeria na antiguidade, passando pelas bruxas e as vítimas de eletrocho-
que, e chegando às esposas indesejadas internadas por maridos nos dias de 
hoje. Será que o corpo feminino é mesmo propenso às doenças mentais?
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QUANDO A LOUCURA
É FILHA DO MACHISMO

Reportagem: Fabiane Guimarães

Edição: Nana Queiroz

*matéria originalmente publicada no portal AzMina
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Foi somente mais tarde, no século 19, com 
o surgimento e avanço da psiquiatria, que 
a histeria deixou de ser uma condição abs-
trata atribuída às mulheres e foi alçada à 
categoria de neurose. A tristeza feminina, 
contudo, que agora ganhava o status de 
doença mental, não deixava de ter uma lei-
tura biológica, desta vez ligada aos hormô-
nios. De histéricas, as mulheres passaram a 
loucas e foram confi nadas em manicômios.

A própria loucura, cuja defi nição variou ao 
longo dos séculos, ganhou o rosto da mu-
lher rebelde. A mulher que rejeitava o ró-
tulo social, que não objetivava se casar. A 
mulher que amava outras mulheres. Aquela 
que não queria ser mãe.

“Muitas manifestações de transgressões so-
ciais das mulheres foram e são tidas como 
sintoma”, explica Kyola Vale, psiquiatra espe-
cializada em gênero que trabalha com mulhe-
res há 30 anos. “Nos prontuários como os do 
Hospital Psiquiátrico Juquery – maior hospital 

psiquiátrico do país – é possível encontrar 
anotações muito interessantes, como de 

jovens internadas por serem consideradas 
desobedientes, contestadoras ou por 

falarem muito alto, comportamentos 
não típicos para aquele mo-

mento. Vemos isso do fi nal 
do século 19 até hoje”.

A maior parte dos casos 
médicos tratados e re-
latados na literatura 

entre o fi nal do sé-
culo 18 e o século 
19 eram femininos. 

Tanto tempo de-
pois, o quadro não é 

tão diferente: são 
elas que sofrem 
mais de depres-
são e ansiedade, e 
são consideradas 
mais suscetíveis 
a tais transtornos 

mentais, conforme 
a Organização Mundial 

da Saúde (OMS).

Mas por qual motivo isso aconte-
ce? Estariam os gregos corretos? 
Será que o corpo feminino tem, de 
fato, uma propensão às angústias?
Segundo Valeska Zanello, doutora em psi-
cologia e especialista em saúde mental e 
gênero da UnB (Universidade de Brasília), 
a medicina ainda falha em buscar as ver-
dadeiras causas do sofrimento feminino 
e aposta em justifi cativas simples, apenas 
biológicas. A explicação padrão é a de que, 
por sofrerem mais com variações hormo-
nais, como menopausa e gravidez, as mu-
lheres acabariam mais suscetíveis a episó-
dios depressivos. “Culpam-se os hormônios 
e ignoram-se várias agressões, como estu-
pro e violência doméstica, que não são vis-
tas como geradoras de sofrimento. Ao ouvir 
a vida dessas mulheres, os psiquiatras não 
perguntam e não levam em conta o horror 
vivido por elas”, conta.

A psicoterapeuta americana e autora do 
livro “Women and madness” (Mulheres e 
Loucura), Phyllis Chesler, acrescenta que a 
própria estrutura patriarcal faz com que as 
mulheres desenvolvam distúrbios mentais.

“Mulheres estão sobrecarregadas 
pelo traba lho e recebem sa lários me-
nores. Elas podem ocupar os cargos 
mais poderosos ou aqueles com menor 
pagamento, sempre terão um traba-
lho interminável. Quando chegarem 
em casa, elas ainda vão ter que co-
zinhar o jantar, lavar a louça, as 
roupas e cuidar da casa. Só isso já 
pode deprimir a lguém”, defende.

“Se as mulheres são vistas como cidadãs 
de segunda classe até por suas mães, se 
são levadas a trabalhar em ambientes 
hostis, se são tratadas injustamente, se 
sofrem abusos de seus primos e irmãos, 
isso pode levá-las a desenvolver depres-
são, ansiedade, paranoia, insônia, etc. Os 
efeitos a longo prazo do assédio e da vio-
lência sexual que as garotas e mulheres 
sofrem constituem, sim, uma experiência 
traumática”, conclui.
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Além disso, tudo pode ser uma questão de 
mais casos reportados. Chesler explica que 
as mulheres são mais propensas e abertas 
a procurar ajuda e falar sobre seus proble-
mas, o que pode explicar o fato de serem, 
nas estatísticas de transtornos mentais, 
maioria, enquanto os homens tendem a 
se calarem e fecharem-se num casulo de 
fortaleza dissimulada. Um indicativo que 
corrobora sua teoria é o fato de homens 
serem a maioria entre os suicidas, mesmo 
sem nunca frequentarem os divãs dos psicó-
logos. Segundo a OMS, uma média de 800 
mil pessoas se matam no mundo. Na maior 
parte dos países, a taxa média de morte 
masculina é de 15 para 100 mil, enquanto, 
no caso das mulheres, é de 9 para 100 mil.

No Brasil, os homens também são maioria 
entre os suicidas. Paradoxalmente, contudo, 
a maioria das tentativas são de mulheres. 
A explicação dos profissionais é simples: o 
grau de letalidade do suicídio tentado pelos 
homens, por conta do meio empregado, é 
maior. Além disso, em muitos casos, a tenta-
tiva de suicídio feminina é apenas um pedido 
de socorro, conforme destaca Kyola. “Com 
muita frequência as mulheres que sofreram 
violência doméstica e sexual tentam se ma-
tar. É um grito de socorro, uma tentativa de 
sumir com o problema”, explica.

“Eu me sint o sufocada e isso bagunça 
minha mente”

Rosa* fala como se quisesse arrancar, pelo 
verbo, as coisas que lhe doem na alma. Aos 
49 anos, trabalha em uma cooperativa de 
lixo na periferia do Distrito Federal e des-
tila o sofrimento de sua vida para quem 
quiser ouvir – embora poucos queiram. “As 
pessoas me dizem: você fala demais da sua 
vida. Mas eu preciso conversar. Senão eu 
fico entalada”, diz.

As memórias vão se amontoando, empilha-
das pela rapidez das palavras. Lembranças 
do marido abusivo, com quem ficou casada 
por quase quinze anos. Um marido que be-
bia e a agredia – violências cotidianas que 
ela diminui, culpa a própria agressividade. 

“Ele revidava. Eu dei um tapa nele, ele me 
deu uns murros na boca”, relativiza. “Passei 
um ano dormindo com ele, ‘cedendo’ pra 
ele com o travesseiro na cara sem querer. 
Sabe o que é se entregar durante um ano 
para uma pessoa com nojo? Eu tinha raiva, 
eu tinha nojo dele”, desabafa.

Mesmo sem amar o marido abusivo, Rosa 
temia ir embora. É que sabia para onde iria 
voltar: a casa dos pais, uma prisão antiga, 
na qual hoje se vê obrigada a viver. O pai 
diabético, de 78 anos, tem uma das pernas 
amputadas e está prestes a perder a outra. 
A mãe tem 74 e é esquizofrênica. Embora te-
nha quatro irmãos, Rosa é a única que cuida 
dos dois, agora que voltou a ser “solteira”. 
Leva ao médico, dá banho, faz comida e 
trabalha. Nos últimos tempos, tem se sen-
tido nervosa e sobrecarregada, motivo pelo 
qual procurou apoio de um grupo terapêu-
tico em Brasília.

O pai, figura autoritária central de sua vida, 
defende que ela procure um psiquiatra. Diz 
que ela está ficando “doida”. Doida como a 
mãe. “Não preciso de remédio. Eu só quero 
sair, quero viver a vida. Eu não sou feliz. Eu 
só me sinto sufocada e isso bagunça a mi-
nha mente”, ela explica.

Rosa é perseguida pela dor. Pelo fantasma 
antigo de uma depressão que começou com 
a morte do filho mais novo, aos sete meses 
de idade. Um bebê que já nasceu com um 
defeito congênito no coração e não resistiu. 
Ela se lembra bem do dia em que, tomada 
pelo desespero, foi ao cemitério e tentou 
abrir com as mãos a cova diminuta.

Com as mãos sujas de terra, odiou 
a Deus. Naquela profunda ausência, 
começou a rejeitar o fi lho maior, de 
oit o anos, que ainda precisava dela.

“Olhava para aquele filho e via nele um 
estranho”, conta. “Só queria o outro. O 
que morreu”.

Ela garante que aprendeu a lidar com o luto 
e ganhou também forças para deixar o ca-
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samento abusivo. Mas admite que dentro 
dela, lá no íntimo, mora uma inquietação: 
o medo de fi car louca como a mãe. “Minha 
mãe já viveu em vários hospícios. Eu sei 
que, se eu não cuidar, eu vou fi car igual a 
ela. Eu não escuto vozes nem nada. Mas fi co 
nervosa”, assombra-se.

Rosa tem uma teoria a respeito da esquizo-
frenia desenvolvida pela mãe após a gravi-
dez. “Ela teve resguardo quebrado”, resu-
me, com a simplicidade de quem conhece 
o horror. “Meu pai bateu nela quando ela 
teve a gente. Ele bebia muito na época. 
Crescemos em creche. Mas ela não é fácil, 
não. Me xinga muito. Me chama de puta. Eu 
tento me controlar”.

Para Rosa, a doença em questão não pode 
ser catalogada pela medicina. É um pro-
blema espiritual. A maldição que ela teme 
ter herdado: a loucura que nasce de uma 
longa lista de tristezas. “Mas eu não escuto 
vozes”, repete.

E repete.

De bruxas a doentes mentais
Em “A História da Loucura”, o fi lósofo fran-
cês Michel Foucault explica que a experi-
ência do sofrimento psíquico foi encarada 
de diversas formas ao longo da História do 
mundo ocidental. A própria defi nição do 
que era loucura foi se transfi gurando con-
forme a época histórica. Na Idade Média, 
por exemplo, os sintomas de alucinação 
foram atrelados à possessão demoníaca, 
gerando uma cruzada contra os hereges, 
aqueles com comportamento “desviante”, 
que eram queimados nas fogueiras. As mu-
lheres, sobretudo quando não cumpriam 
os papéis sociais esperados, eram conside-
radas bruxas.

Foi somente com o surgimento da psiquia-
tria que a racionalidade sobrepôs-se ao dis-
curso mítico-religioso. Ao ser considerado 
“doente mental”, o louco foi submetido ao 
isolamento e ao silêncio. E a voz das mulhe-
res, já tão emudecida, foi o principal alvo.

“A história da psiquiatria é feita de 
homens fa lando sobre mulheres lou-
cas”, conta Valeska Zanello. 

“A princípio, a ‘solução’ encontrada por 
eles foi utilizar eletrochoque e gelo na 
vagina. Foi só durante a primeira e se-
gunda guerras que houve um avanço na 
psicoterapia, pois os homens voltaram 
imensamente fragilizados dos confl itos e 
passaram a ser os pacientes. Então houve 
alguma humanização do tratamento. Ou 
seja, somente quando os homens sofrem 
há melhora no quadro”.

A psiquiatra Kyola Vale destaca, ainda, que 
a produção de medicamentos para ansie-
dade e ataques de pânico, por exemplo, só 
se desenvolveu em um contexto de guer-
ra, da necessidade de manter os soldados 
“sãos”. “Isso prova como as mulheres não 
eram relevantes. A mulher pode fi car do-
ente, porque fi ca em casa ou é internada. 
Os homens têm que ir para o front. Eles 
precisam melhorar”, opina.

Mulheres eram internadas em manicômios 
pelos mais variados motivos, como gostar 
de sexo, não obedecer ao marido, não que-
rer ter fi lhos. No Brasil, não foi diferente. 
Em seu livro “Holocausto Brasileiro”, a jor-
nalista Daniela Arbex resgata os horrores 
das internações compulsórias no hospício 
de Barbacena, interior de Minas Gerais, no 
começo do século 20. Nos registros narra-
dos pela jornalista estão casos em que me-
ninas foram internadas por terem engravi-
dado de homens casados, homens casados 
que internavam as esposas que não mais 
desejavam e mulheres que perdiam a vir-
gindade antes do casamento.

O quadro das clínicas psiquiátricas, hoje, 
não é tão diferente. Segundo Valeska, há 
imenso despreparo e preconceito dos pro-
fi ssionais, que não só ignoram a origem do 
sofrimento feminino, como dão margens 
para todo tipo de abusos. “As clínicas não 
estão preparadas. E o que posso dizer é 
que, no caso das mulheres que estão sob 
surto, o risco é muito grande de abuso se-
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xual. E mesmo se a mulher denuncia que 
sofreu abuso, como todo mundo tem a 
tendência de desqualificar a fala do louco, 
ela não é levada a sério e se torna muito 
mais vulnerável”, conta.

“É porque você não é casada”

Sabrina* foi diagnosticada com esquizofre-
nia há sete anos e já foi internada em clíni-
cas psiquiátricas por pelo menos sete vezes. 
Em uma de suas internações, em uma clíni-
ca no Espírito Santo, teve as roupas arran-
cadas por dois enfermeiros, que a forçaram 
a entrar no chuveiro, a despir-se de dignida-
de enquanto se banhava. O episódio ficou 
gravado em sua memória e ainda arranca 
lágrimas. “Eu mordia, cuspia, gritava, mas 
eles eram mais fortes do que eu. Era muita 
vergonha de se ver nua na frente de dois 
homens desconhecidos”, relata.

Hoje, Sabrina mora em Brasília e participa 
ativamente da luta antimanicomial junto 
ao Congresso. Pertencente à classe média, 
loira, de olhos claros, ela enxerga o enor-
me abismo social e racial no tratamento 
das doenças mentais: na maioria dos ca-
sos, os indivíduos internados na rede pú-
blica são negros e pobres. “No Hospital de 
Base, certa vez, um enfermeiro me disse: 
você é muito bonita para estar aqui. Eles 
são muito preconceituosos, naturalizam o 
racismo”, lamenta.

Durante a busca por um tratamento para 
sua doença, Sabrina recebeu também ex-
plicações que a deixaram completamente 
boquiaberta.

“Já me disseram que eu era esqui-
zofrênica porque precisava de sexo. 
Um psiquiatra também me fa lou que 
o meu problema era que eu não era 
casada”, conta.

O melhor apoio não foi encontrado nas clíni-
cas particulares ou nos consultórios psiqui-
átricos particulares, e sim no Caps (Centro 
de Atenção Psicossocial), que fornece aten-
dimento público multidisciplinar em saú-

de mental, coordenado 
pelo Ministério da Saúde. 
Hoje, é a principal 
porta de entrada do 
SUS (Serviço Único 
de Saúde) para tra-
tamento das doenças 
mentais. Segundo o ór-
gão, existem no Brasil 
2.549 Caps. No ano pas-
sado, foram 14 milhões de 
atendimentos em saúde mental.

“Se minha família soubesse da 
existência desse lugar, com certeza teria me 
levado lá antes. O tratamento ali funciona 
porque é baseado na liberdade. A pessoa não 
precisa ficar isolada. O atendimento é 
receptivo”, avalia Sabrina.

“Eu não sei o que é meu”
Daniela* tem 21 anos e é uma 
jovem estudante de biologia. 
O olhar congelado em algum 
ponto do horizonte denuncia 
uma calma que ela diz não sa-
ber se é dela ou “dos remédios”. 
Seus primeiros surtos depressivos 
ocorreram aos 16 anos. Desde en-
tão, já passou por pelo menos seis psi-
cólogos e psiquiatras e tomou 20 medi-
camentos diferentes. Seu diagnóstico final 
foi de transtorno bipolar e depressão. No 
ano passado, ela tentou o suicídio.

No começo de 2018, após um surto psi-
cótico, foi internada em uma clínica psi-
quiátrica, experiência que ela não tem 
palavras para qualificar. “Eles acham que 
a gente é totalmente incapaz”, conta. A 
garota logo percebeu que, na clínica, ha-
via a divisão dos pacientes em dois ter-
renos: um feminino e outro masculino. 
“Curiosamente, o terreno masculino tinha 
tudo. Mesa de sinuca, totó. No nosso, só 
havia bancos. Porque a gente só sabe con-
versar”, ironiza.

Daniela, que encontrou no feminismo 
uma ferramenta de compreensão do 
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mundo, consegue entender alguns dos 
mecanismos que contribuíram para seu 
sofrimento, e quais deles só existiram por 
ser mulher.

Após t omar um medicamento que a fez 
engordar 30 kg, por exemplo, precisou 
lidar com transt ornos a limentares.

“Sempre tive a autoestima baixa, nunca fui 
magrinha e por isso sofria bullying e pre-
conceito muito grandes. As exigências so-
ciais para homens e mulheres são diferen-
tes. Você precisa sair arrumada, ser bonita. 
Por isso teve uma época em que eu tentei 
negar minha feminilidade, esconder o meu 
corpo”, relembra.

Mas há uma parte do sofrimento que ela 
prefere não partilhar. Alguma coisa que-
brada, soterrada, dentro dos olhos fi xos: 
a parte sobre relacionamentos amorosos. 
“Prefi ro não falar sobre isso”, pede.

O amor que enlouquece
Para além das pressões sociais e violên-

cias diversas, a principal queixa femi-
nina nos consultórios de psicologia 

ainda é, conforme 
Valeska Zanello, 
amorosa. O amor 

é, para grande par-
te das mulheres, 

um fator de identi-
dade. Escolher um 

homem – na maioria 
dos casos – e ser amada 

por ele passa a ser uma meta 
de vida. Quando esse ideal é 

rompido ou não atingido, 
vem acompanhado de dor e 

frustração, que com frequên-
cia culminam em episódios 

depressivos.

Larissa* conhece bem 
a natureza desse amor 

que enlouquece e inca-
pacita. A eminente ad-

vogada de 34 anos, com 

uma brilhante trajetória em defesa dos 
direitos das mulheres, fi cou presa em um 
relacionamento que hoje considera abusi-
vo. “Namorei por quatro anos. Quando me 
casei, ele parecia um príncipe. Mas logo no 
primeiro ano de casamento tive uma crise 
de depressão. Ele era materialista, egoísta, 
me colocava para baixo. Passado um tem-
po, eu percebi que estava me fazendo mal. 
Quando ele me mandou ir embora, eu fui e 
nunca mais voltei”, relata.

Após o divórcio, depois de se reerguer 
fi nanceiramente e voltar ao trabalho, 
Larissa acabou se envolvendo com três ho-
mens casados em sequência. O último, ao 
qual ela amou desesperadamente, foi tam-
bém o homem que a destruiu.

“Ele fazia tudo por mim, estava comigo 
24 horas por dia, passou a sair de casa 
nos fi ns de semana para fi car comigo”, re-
lembra. O romance quase perfeito durou 
até o momento em que esse homem ide-
al contou que a mulher estava grávida e 
escolheu a esposa. Desolada, Larissa caiu 
em profunda depressão, que culminou em 
uma tentativa de suicídio. “Eu não queria 
morrer, mas queria apagar. Tomei vários 
comprimidos de Rivotril com uísque. Uma 
amiga me levou para o hospital, onde fi z 
lavagem estomacal. Ele não falava mais 
comigo”, conta.

“Eu sentia um sofrimento absurdo, pa-
recia que tinha arrancado algo de 
mim. A dor não passava. Não passava”.

Larissa fi cou internada em clínicas psi-
quiátricas duas vezes. Conheceu pessoas, 
quebrou preconceitos próprios, e continua 
lutando. “Não vou dizer que atribuo tudo 
a um relacionamento abusivo. Mas o rela-
cionamento abusivo te ajuda a desestabili-
zar, te deixa a um ponto em que você nem 
acredita mais em você mesma. O agressor é 
muito astuto e fala de uma forma que você 
se sente sempre culpada”, defi ne.

Hoje, a advogada faz acompanhamento 
terapêutico e toma quatro tipos de 
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medicamentos diferentes. Ela, sobretudo, 
não julga. “As pessoas que cometem 
suicídio, que se machucam, não podem ser 
julgadas. Ninguém sabe o que elas estão 
passando, e sentindo”, afi rma.

Mudanças lentas e imperceptíveis
Conforme a professora Valeska Zanello, a 
perspectiva de gênero ainda não é abor-
dada nos tratamentos psiquiátricos. O 
sofrimento feminino permanece desqua-
lifi cado e, pior, ainda existem internações 
questionáveis.

“Eu mesma vi, quando trabalhava em hos-
pital psiquiátrico, serem internadas pelos 
maridos mulheres que, na verdade, não es-
tavam doentes. Os maridos é que queriam 
se livrar delas. A palavra dos homens nun-
ca é colocada em xeque”, lamenta.

A médica Kyola Vale ressalta que, de uma 
forma geral, o acolhimento às diferenças 
de gênero exige uma formação mais am-
pliada do que nossa psiquiatria tem hoje. 
“Historicamente, a psiquiatria se afastou 
de disciplinas como a história, a sociologia 
e a antropologia, e deu as mãos apenas à 
neurociência, à farmacologia”, lamenta.

Phyllis Chesler, que recentemente lançou 
uma versão atualizada de seu livro nos 
Estados Unidos, vê alguns progressos. 
“Existem, agora, terapeutas feministas e 
um grande entendimento no campo de 
saúde mental de que a violência sexual e 
a discriminação constituem um sério trau-
ma. Porém, as mulheres ainda são mais 
rapidamente consideradas ‘loucas’, ou têm 
menos credibilidade em entrevistas de em-
prego. Nós fi zemos progressos. Mas não o 
sufi ciente”, avalia.

Reduzida a um jargão para desqualifi car 
atitudes femininas, a loucura permanece 
como uma sombra de gênero. E as mu-
lheres que erguem a voz, com seus úteros 
fi xos no abdômen, ganham logo a defi ni-
ção, agora pela força do adjetivo: conti-
nuam histéricas.

‘Loucas’ de desobediência
Algumas tinham doenças mentais, outras 
só cometeram a ‘loucura’ de questionar 
padrões machistas – mas todas mudaram 
a história.

Joana, a Louca (de amor)

Filha de reis católicos espanhóis, Joana de 
Castela entrou para a história da coroa es-
panhola como A Louca. Casada com Felipe, 
o Belo – para fi rmar aliança política com 
a Áustria, no século 16 – sofreu com as 
crises constantes de infi delidade do mari-
do. Por ciúmes, tinha verdadeiros acessos. 
Recusava-se a comer, a ir à missa e a comun-
gar, dormia no chão, perseguia as concubi-
nas de Felipe (reza a lenda que chegou a 
retalhar o rosto de uma delas). Acabou afas-
tada do trono e enclausurada no castelo de 
Tordesilhas pelo resto da vida.

D. Maria, outra rainha louca

A mãe do rei português regente D. João VI 
(aquele que veio ao Brasil fugindo das in-
vasões napoleónicas) teve uma vida de so-
frimentos que, lentamente, afetaram seu 
estado mental. D. Maria era descrita como 
uma mulher de “rosto delicado, propensa à 
melancolia”. Seu governo foi marcado por 
crises, tanto pessoais quanto políticas: a 
morte do marido, de seu primeiro fi lho e a 
queda do absolutismo na França contribu-
íram particularmente para uma “profunda 
tristeza” que acabou por afastá-la do tro-
no em 1792.

Joana d ’Arc

Heroína da França, guerreira, santa, lou-
ca ou tudo isso? Joana d’Arc ainda é um 
mistério para a psiquiatria e mesmo para 
historiadores. Nascida em 1412, a campo-
nesa começou a ouvir vozes aos 13 anos. 
Mais tarde, essas vozes a mandariam ao 
campo de batalha, para coroar o príncipe 
Carlos e salvar a França da dominação in-
glesa. Liderando um exército, conseguiu 
importantes vitórias, mas foi capturada 
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pela Inglaterra e queimada na fogueira em 
1432, acusada de bruxaria e de se vestir de 
homem. Mais tarde, no século XIX, foi ca-
nonizada e virou uma das santas padroei-
ras da França.

Maura Lopes Cançado

Poucos conhecem a história da escri-
tora mineira Maura Lopes Cançado. 
Esquizofrênica na mesma medida em que 
talentosa, escreveu dois livros nos anos 
1960, período em que esteve internada 
em manicômios: “Hospício é Deus” e “O 
sofredor do ver”. Sua primeira internação, 
aliás, foi voluntária: pediu para entrar aos 
18, com delírios de grandeza e tendências 
suicidas. Em “Hospício é Deus” fez uma es-
pécie de autobiografia de sua vida dramá-
tica, que chocou a sociedade à época – aos 
14, Maura era casada. Aos 15, divorciada e 

com um filho. Ela relata em seus livros os 
abusos sexuais sofridos na infância por em-
pregados da família e a brutalidade do tra-
tamento psiquiátrico da época. Somente 
agora sua obra começa a ser alvo de estu-
dos pelo Brasil.

Dilma Rousseff

Alvo de um longo e desgastante processo 
de impeachment em 2016, a ex-presiden-
te Dilma Rousseff teve seu estado mental 
esmiuçado em uma longa reportagem 
de capa da “Revista Istoé”. A reportagem 
destacava as explosões nervosas de Dilma 
no período e atestava que, fora de si, a ex-
-presidente não tinha “condições de gover-
nar”. A revista chegou a comparar Dilma 
com “D. Maria I”, mostrando que, séculos 
depois, o estado mental das mulheres no 
poder ainda é colocado em xeque. 

A matéria foi publicada 
originalmente no portal 

AzMina: 

https://azmina.com.br/
especiais/quando-a-loucu-

ra-e-filha-do-machismo/

Para saber 
mais

O suicídio no Brasil
de 2011  a 2016

62.804
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suicídio

21%
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73%
homens

69%
mulheres

31%
homens

48.204
tentativas
de suicídio

31%
mulheres

26%
homens

14.354
reincidências na

tentativa de suicídio
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Um garoto de apenas sete anos que 
vivia em uma pequena vila no Sudão 
com sua mãe, pai e irmãos vê tudo 

se perder quando uma guerra civil explode 
em seu país e ele, órfão de mãe e separado 
do pai, torna-se um dos 10 mil Meninos 
Perdidos do Sudão, lutando para sobreviver 
em meio a duas guerras civis por quase uma 
década. A salvação parece um oásis ao fi nal 
de uma jornada pelo deserto rumo à Etiópia, 
“passando pelos ossos de adultos e crianças 
que não sobreviveram à árdua viagem”. Após 
ser adotado por uma voluntária britânica, 
“começa uma nova jornada que o levaria à 
música e ao sucesso que o tornaria um cantor 
conhecido no mundo todo”, segundo trechos 
da sinopse da autobiografi a de Emmanuel 
Jal, “Filho da guerra: a história de um menino 
soldado” (A boy soldier's story, em inglês).

A curta sinopse não revela todos os detalhes, 
mas possibilita imaginar a intensidade de 
um dos mais extremos limites a que o ser hu-
mano pode chegar diante da necessidade de 
superar os medos e incertezas das mudan-
ças no curso de sua vida. Não conhecemos 
muitos meninos sudaneses que cruzaram o 
deserto, mas certamente conhecemos mui-
tas pessoas que se separaram, que não pas-
saram no vestibular, que não conseguiram 
engravidar, que lutaram contra um câncer, 

que precisaram se mudar para outra cidade 
ou outro país, que perderam contato com 
os pais, que, enfi m, precisaram aceitar as 
mudanças, superar seus medos e se adaptar 
para que seus sonhos um dia virassem pro-
jetos, e projetos virassem realidade ou, sim-
plesmente, para mudar de sonhos e tornar 
as novas metas igualmente satisfatórias.

É o caso de Liza Mohana Cavalheiro, que tri-
lhou um caminho tortuoso antes de passar 
[até o fechamento desta revista] na primeira 
fase do curso de Geologia na Universidade 
Federal do Paraná – ela ainda escolheu 
Engenharia Ambiental e Biomédica para o 
processo seletivo de outras instituições. É o 
caso, também, de Haroldo Nater, Zilmara 
Santos e Beatriz*, três pacientes da Fundação 
Pró-Renal, em Curitiba, que encararam as di-
fíceis mudanças de uma doença grave e se 
redescobriram. Redescobriram a vida. 

Não se trata, aqui, de fazer uma ode à lite-
ratura de autoajuda. Esta matéria pretende 
esquadrinhar os percursos e mecanismos 
que levam as pessoas, cada uma a sua ma-
neira, a superar seus traumas, suas dores e 
suas perdas, e por que, muitas vezes, estas 
pessoas saem mais fortalecidas de suas lu-
tas. “Estes processos podem ser comparados 
a uma atenção seletiva. A pessoa, quando 
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passa por uma adversidade, passa a se condi-
cionar a ver mais as coisas boas e também se 
sente mais preparada para outras situações. 
Você ressignifica a sua vida com o que ficou”, 
explica a Neuropsicóloga Camila Maia de 
Oliveira Borges Paraná (CRP-08/11213), con-
selheira do Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná (CRP-PR). 

Para a Psicóloga Elisa Mara Ribeiro da Silva 
(CRP-08/03543), também conselheira do CRP-
PR, nestes momentos de crise é necessário 
deixar de nomear “culpas” ou “causas” e bus-
car as possibilidades. Segundo ela, na pers-
pectiva clínica, a(o) profissional de Psicologia 
irá trabalhar para auxiliar o paciente a utili-
zar-se daquele momento de crise para seguir 
em frente com uma nova visão, ressignifican-
do aquele acontecimento. “No consultório 
trabalhamos com a ideia de seguir em frente, 
ou por outro caminho, ou naquele mesmo ca-
minho, mas de uma outra forma”, explicou. 
“Ajudamos a verificar que a questão princi-
pal não é por que isto ocorreu comigo e sim 
como vou viver daqui pra frente com isto. E 
como essa experiência pode trazer um novo 
patamar, uma nova perspectiva ou um cresci-
mento”, completou. 

No entanto, isso não quer dizer que basta 
querer. Ao conversar com tantas pessoas 

que nos contaram suas histórias, o que 
se percebe é que o mantra “foco, 

força e fé” – frase muito utiliza-
da em nossa sociedade – tem 

um quê de realidade, mas é 
bastante insuficiente para 
descrever os percursos da 
resiliência e da superação. 

As diferentes histórias aqui 
relatadas têm uma coisa 

em comum: o caminho 
rumo à concretização 
de um sonho ou à supe-

ração de uma dificuldade 
ficou muito mais fácil porque 
alguém estava lá, alguém es-
cutou aquelas pessoas e deu 
apoio quando necessário – 

seja um familiar, uma(um) 
Psicóloga(o) ou mesmo 

um desconhecido. “A rede de apoio aumen-
ta significativamente a nossa resiliência”, 
atesta Camila. “Emoção e cognição estão 
inter-relacionadas.” 

Além disso, às vezes alguns elementos po-
dem minar a “força” preconizada pelo dito 
popular. É o caso da depressão e da ansie-
dade e também de outras condições como 
o TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) 
e o Transtorno do Espectro Autista. Isso 
pode tornar o estabelecimento de metas 
e a permanência no projeto mais difíceis. 
“Nestes casos, é preciso fazer um trabalho 
multidisciplinar, às vezes com o uso de me-
dicamentos, para desenvolver ou resgatar 
esta capacidade cerebral de ser resiliente”, 
explica Camila. 

Já a “fé” pode estar presente – tanto na 
vida ou em um futuro melhor como em 
uma religião – mas ela precisa fazer sen-
tido. Se não fizer, tudo bem. É o caso de 
Zilmara Santos, que encontrou na espiritu-
alidade um conforto nos momentos mais 
difíceis, ainda que não se identifique com 
uma religião específica. Já Beatriz, que se-
gue uma religião, questionou-se, ao final 
do processo e com as mudanças positivas 
em sua vida, se a lição da vida “não poderia 
ter vindo em forma de amor, e não de dor”. 
Cada um encontra seus caminhos e nunca é 
demais lembrar que não cabe à Psicologia 
impor um jeito “certo” (para ler mais sobre 
o tema, veja a Revista Contato, edição 113).

A resiliência vem da infância

Segunda a Neuropsicóloga Camila Maia 
de Oliveira Borges Paraná, a habilidade de 
mudar e lidar com a frustração deve ser 
trabalhada desde a infância. Isso porque 
a flexibilidade cognitiva (ou flexibilidade 
mental) é um dos componentes da função 
executiva do cérebro, atrelada ao córtex 
pré-frontal. “Esta função é bem impor-
tante para que a gente consiga alcançar 
objetivos, mudar o curso de uma ação, 
inibir comportamentos e pensamentos, 
ou seja, para que possamos nos adaptar às 
demandas do ambiente”, explica. “Elas só 
vão estar totalmente maduras no final da 
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adolescência. Por isso as crianças são mais 
impulsivas, não se planejam e não conse-
guem fl exibilizar”, complementa. Com o 
envelhecimento, esta região do cérebro vai 
declinando e os idosos têm maior difi cul-
dade de adaptação.

O treino desta região do cérebro aconte-
ce quando os pais ou adultos responsáveis 
conseguem dizer mais “nãos” para a crian-
ça, impondo limites e lidando, eles próprios, 
com a frustração dos pequenos. Colocar si-
tuações-problema para a criança resolver 
também pode ser muito benéfi co para o de-
senvolvimento da tomada de decisão. “Hoje 
em dia os pais fi cam muito tempo fora de 
casa e, quando estão com os fi lhos, sentem 
culpa ao dizer ‘não’. Pais culpados tendem a 
frustrar menos as crianças. Há também pais 
que querem ‘fazer pelos fi lhos’, resolvendo 
seus problemas e limitando o desenvolvi-
mento da criança”, alerta. 

A Psicóloga Elisa concorda com esta pers-
pectiva. Para ela, nós vivemos em uma 
sociedade na qual estar contente o tempo 
todo e garantir que os fi lhos estejam satis-
feitos em tudo e a todo o momento é uma 
meta. "Não aprendemos a lidar com a dor. 
Antes parte da vida, agora a dor e o luto 
são coisas a serem evitadas a todo custo. 
O que não é possível, uma vez que a dor é 
parte de estar vivo”, conta. 

Isso se aplica, segundo ela , tanto às gran-
des decepções quanto àquelas pequenas 
frustrações do dia a dia e usa uma metáfora 
para a situação que costuma se repetir nos 
consultórios. “Algumas vezes, o paciente 
comenta que parece que sua vida está em 
tom pastel, como se fosse uma obrigação 
ter o tempo todo cores vibrantes. Se não é 
vibrante, não é normal. Então, eu pergun-
to: quando aprendemos que tons pastéis 
não são normais? Há belíssimos quadros 
em tons pastéis”, exemplifi ca.

O olhar do outro

Outra questão que interfere em nossa 
capacidade de aceitar os problemas e os 
erros de percurso é a forma como lidamos 

com a internet. “A tecnologia vem para 
ajudar, mas ao mesmo tempo atrapalha 
muito. A gente se sente muito mais cobra-
do, muito mais exigente com nós mesmos 
do que acontecia antigamente. Há uma 
distorção entre o que eu penso que tenho 
que fazer e o que eu penso que o outro 
espera”, analisa Camila. O excesso de in-
formações também traz mais difi culdade 
para gerenciar os confl itos, já que o cére-
bro está mais sobrecarregado.

A melhor estratégia para um jovem ou 
adulto se tornar mais resiliente frente às 
frustações é, de acordo com a profi ssio-
nal, a psicoterapia. Ali, é possível desen-
volver o autoconhecimento e avaliar os 
desejos. Com isso, a pessoa vai revendo 
algumas questões e pode lidar melhor 
com as mudanças da vida. “Por que eu te-
nho que conseguir? Por que eu tenho que 
conseguir neste tempo que talvez seja o 
tempo do outro? Por que eu estou me co-
brando tanto? A autorrefl exão e o auto-
monitoramento das emoções vão ajudar 
a entender melhor as questões”, afi rma 
Camila, reforçando que qualquer aborda-
gem da Psicologia pode ajudar as pessoas 
nesta compreensão. 

Ser integral

Outra estratégia é nos conscientizarmos e 
nos apropriarmos dos sentimentos, positi-
vos ou não. Afi nal, como diz Jung, “só aqui-
lo que somos realmente tem o poder de nos 
curar”.  “Se eu não sei lidar com a tristeza, 
com a dor, eu tenho que me livrar disso. Eu 
preciso não sentir, eu quero sumir. Algumas 
vezes, essa dor é tanta que, como não pos-
so me livrar dela, eu me livro de mim”, aler-
ta Elisa Silva. 

“Então um dos pontos essenciais é reco-
nhecer que aquilo que eu sinto faz parte de 
mim. É meu. A alegria que sinto e a dor que 
sinto são minhas. E elas vão ocorrer e vão se 
suceder durante a vida. Perceber isto tam-
bém facilita a compreensão de que o outro 
tem as suas dores e as suas alegrias, não 
sendo possível comparar esses sentimentos, 
já que são únicos”, completa a Psicóloga. 
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Sempre que sentia vontade de desistir do 
seu sonho de estudar e ter uma carreira, 
Liza Mohana Cavalheiro, hoje com 23 anos 
de idade, lia uma cartinha enviada por um 
desconhecido quando ela ainda era uma 
menina de 13 anos. O texto veio acompa-
nhando um kit com material escolar, pre-
sente enviado pelo “Papai Noel” Vanderlei 
Nemitz em 2008, em uma ação incentivada 
pelos Correios para fazer um Natal mais feliz 
para crianças em vulnerabilidade social. 

Liza não era a melhor aluna, segundo ela mes-
ma conta, mas a escola era o seu refúgio para 
sair da dura realidade em casa. A escola e a 
cartinha. “O presente era lindo, eu lembro até 
hoje. Mas, o que tornou aquele presente dife-
rente dos outros que ganhei em anos anterio-
res foi que alguém se preocupou comigo, es-
creveu e perguntou sobre mim”, relata a hoje 
vestibulanda Liza. 

Tanto que encontrar Vanderlei se tornou uma 
meta que rendeu muitas buscas na internet. 
“Ele me pediu para responder, dizer como eu 
estava, e disse que se um dia pudesse queria 
me conhecer. Mas eu não fazia a menor ideia 
de como fazer isso. Eu encontrei o Vanderlei 
no melhor momento para fazer isso, porque 
pude dizer que eu estou bem e consegui su-
perar muitas difi culdades”, conta. 

Por uma daquelas casualidades que a vida 
nos proporciona, ele é professor de 

Matemática no mesmo curso pré-
-vestibular escolhido por Liza, 

mas só se encontraram por 
um e-mail que ela localizou 
– “nem Facebook ele tinha”, 
contou achando graça. O 
professor não esconde a 
felicidade de ter participa-

do dessa caminhada, mes-
mo sem saber. “Por alguns 

anos eu peguei as cartinhas 
dos Correios e sempre dava 

prioridade para os pedidos de 
material escolar, porque acredi-

to que o conhecimento é o bem 
mais precioso em nossas vidas. 

Saber que ela conseguiu estudar e, por coin-
cidência, escolheu engenharia como uma das 
opções, foi uma surpresa e ao mesmo tempo 
me deu uma sensação de estar fazendo a coi-
sa certa”, conta.

O caminho de Liza até um curso pré-vesti-
bular em 2018 não foi fácil. Passou por um 
abrigo junto com o irmão mais novo, foi 
morar com tios que não os tratavam bem, 
viu a mãe adoecer e ser diagnosticada com 
esquizofrenia, precisou sair de casa ao as-
sumir seu relacionamento homossexual. 
Conseguiu um trabalho aqui, outro ali, o 
que a permitiu aos poucos montar uma casa 
com tudo a que tinha direito, “até aqueles 
quadrinhos de por na parede”, com Karem 
Gabrieli Guimarães, sua namorada. Em 2018, 
então, organizaram-se fi nanceiramente, 
“deixaram todo o dinheiro no melhor cursi-
nho” e partiram rumo à universidade. 

Ela relembra um detalhe especial na carta 
de dez anos atrás: “Tinha uma frase ali que 
eu nunca esqueci: ‘podem tirar tudo de você, 
menos o conhecimento que você adquirir’. 
Isso me dava forças para continuar lutando 
pelo meu sonho”. O sonho agora está mais 
próximo de se tornar realidade. Liza foi 
aprovada na primeira fase da Universidade 
Federal do Paraná para o curso de geologia 
e Karem, que também tem 23 anos e passou 
por situações igualmente difíceis, vai disputar 
a segunda fase no curso de engenharia de 
bioprocessos. Engenharia também é a opção 
de Liza pelo Sisu – ela optou por Ambiental 
ou Biomédica e espera conquistar uma vaga 
com bolsa em uma universidade particular. 

O que parece um fi nal feliz é apenas o início 
de uma nova fase. Outros desafi os virão. As 
duas meninas ainda precisam encontrar seus 
caminhos para cursar a universidade, conse-
guir dinheiro para sustentar a casa ao longo 
destes anos de curso diurno, encontrar um 
emprego em suas áreas. Mas, elas já sabem 
que podem contar uma com a outra. E po-
dem contar com os conhecimentos adquiri-
dos. Aqueles que, segundo o “Papai Noel” 
Vanderlei, nunca poderão tirar da gente.

LI
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A pedagoga Zilmara Santos, de 54 anos, 
está há um ano afastada da escola onde 
trabalhou como professora por quase 25 
anos. Isso porque as crianças do 1º ao 5º 
ano exigiam mais energia do que seu corpo 
era capaz de oferecer após a descoberta de 
uma doença renal. Logo que Zilmara desco-
briu a doença, tinha uma viagem marcada e 
embarcou em um cruzeiro com uma amiga, 
sob protestos dos familiares. Mas a viagem 
era importante para ela, em um momen-
to de grandes mudanças em sua vida. “Eu 
sempre gostei de fi car sozinha, de repensar 
a vida”, conta. 

Ainda assim, os primeiros momentos não 
foram fáceis. A alimentação e a rotina 
mudaram radicalmente e o corpo já não 
tinha a mesma disposição para sair. “Eu só 
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chorava. Não sabia o que fazer. Até que eu 
fui para a Psicóloga, sem ela acho que não 
teria sobrevivido”, relembra a professora. 

Hoje ela ainda aguarda um transplante, 
mas já vê o lado positivo de tudo que 
passou: tem mais tempo para cuidar de si 
mesma - e até de ir ao shopping em dia de 
semana - e já faz planos para uma nova 
viagem. “Quero ir para a Itália sozinha”, diz 
com um sorriso no rosto e mudando com-
pletamente o tom na voz, que passa a ser 
empolgante. Nessas aventuras solitárias, 
fi cam o namorado e a irmã. Mas se enga-
na quem pensa que as pessoas mais pro-
ximas não são importantes para Zilmara. 
São justamente eles que dão força para 
ela continuar sonhando. “Eles nunca me 
abandonaram!” 
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Grávida de quatro meses e pós-doutoranda 
na área farmacêutica, Beatriz, hoje com 39 
anos de idade, estava voltando de uma via-
gem quando foi para o hospital com pressão 
alta. Só saiu de lá dois meses depois com 10% 
da função renal. Além da perda do bebê, um 
sonho acalentado por muitos anos, muitos 
medos a atormentavam enquanto recebia 
poucas certezas dos médicos. Teria como 
continuar trabalhando? Seu marido ainda fi -
caria com ela se não pudesse mais ter fi lhos? 
Conseguiria sobreviver à doença? “Eu já fazia 
terapia desde os 18 anos e acho que isso me 
ajudou muito neste período”, conta. 

Beatriz ganhou alta do hospital, mas a vida 
seguiria ainda muito diferente. As sessões de 
hemodiálise a deixaram muito debilitada – le-
vou alguns meses para voltar gradualmente 
à universidade –, os familiares mais próximos 
não chegaram a ter condições de doar um rim 
e a espera na fi la foi longa. Enquanto isso, a 
pesquisadora relata que passou por um perío-
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do com uma “sensação de morte, sem alegria 
ou tristeza”, em que “não planejava nada”. 
A Psicóloga que a atendia na Fundação Pró-
Renal e alguns medicamentos indicados por 
um Psiquiatra a ajudaram neste momento. 

Atualmente, após realizar o transplante re-
nal, Beatriz não somente retomou sua ca-
pacidade de sonhar como passou a ter um 
olhar diferente sobre a vida. O casamento de 
dez anos está fortalecido – “ele fi cou ao meu 
lado o tempo todo” –, o tão desejado fi lho 
agora está sendo aguardado em uma fi la de 
adoção e as pesquisas estão sendo retoma-
das com todo o fôlego. “Eu descobri um fun-
go de onde se pode extrair uma substância 
que, um dia, poderá substituir um remédio 
muito caro de que precisei e o SUS não paga. 
Já cadastrei um projeto de pesquisa sobre 
isso para meu próximo pós-doutorado”, 
conta, entusiasmada. “Hoje a fi nalidade das 
minhas pesquisas não é mais só o currículo, 
elas têm um signifi cado.”

Talvez um dia você compre um livro e leia 
uma história parecida com a que vai ser 
contada aqui. Isso porque o advogado 
Haroldo Nater, de 55 anos, descobriu seu 
talento literário e prepara sua primeira 
obra de fi cção, “mas com elementos au-
tobiográfi cos”. Haroldo descobriu uma ne-
frite crônica em um exame de rotina, pois 
não tinha sintomas. “O médico disse que 

tive sorte, mais um pouco e po-
deria ser tarde demais”, lembra.

A sorte veio também de 
outras formas. Além de 
estreitar os laços com 
uma irmã, que vai doar o 
rim ainda em 2018, redes-
cobriu amizades e fi cou 
mais próximo das três fi -
lhas gêmeas, de 27 anos. 
Também o trabalho, sua 
prioridade nos últimos 
31 anos, passou a ocupar 

um espaço um pouco menor, ainda que im-
portante. Atualmente, ele dedica parte do 
tempo para ajudar quem precisa entrar na 
justiça pedindo medicamentos que o SUS 
não paga. “Eu descobri um SUS que fun-
ciona, que tem uma boa estrutura. Mas, 
conviver com pessoas muito pobres me fez 
ver uma outra realidade e isso me fez mais 
tolerante, a ouvir mais o outro, percebendo 
o outro de verdade”, relata.

Haroldo diz que, logo que descobriu a doen-
ça, teve um período depressivo e a atua-
ção no escritório de advocacia o “salvou 
da depressão”. O trabalho e a Psicologia. 
“Conversar com a Psicóloga durante a he-
modiálise ajuda a passar o tempo e tam-
bém a ver os aspectos positivos do que eu 
estava passando, a ver que não estava tudo 
perdido”, relata. “Toda a minha vida mudou 
depois desta doença. Quero me curar, mas 
não quero voltar a ser a pessoa de antes. 
Hoje sou mais maduro.” 
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É possível ser feliz, mesmo diante de adver-
sidades da vida? Se não há resposta única 
para a pergunta, o Psicólogo Jorge Trevisol 
(CRP-07/11755), estudioso do tema, pode 
dar algumas dicas. O mestre pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma (Itália) 
e doutor em Educação pela PUC de Porto 
Alegre (RS) veio a Curitiba para o III Congresso 
Internacional de Felicidade realizado no co-
meço de novembro. Na oportunidade, o pro-
fi ssional recebeu a reportagem da Revista 
Contato para uma entrevista exclusiva sobre 
o tema, que você confere a seguir:

Revista Contato: Qual é o conceito de fe-
licidade atual? 

Jorge Trevisol: Felicidade é uma palavra com 
dimensões psicológica, fi losófi ca e espiritual, 
muito mais profunda do que estar contente 
com algo que eu alcancei. Na Filosofi a, a felici-
dade fi cou muito atrelada ao sentido da vida. 
Os existencialistas não falaram explicitamente 
de felicidade, mas do prazer ou da falta de sen-
tido da vida. Observando todo esse movimen-
to da nossa época é possível perceber que as 
pessoas são ávidas por felicidade. No entanto, 
na maior parte das vezes, elas buscam apenas 
o prazer como uma mediação imediata e mui-
to rápida, o que difere da felicidade.
Eu acredito que, se eu descobrir meu pro-
pósito de vida e estiver dentro dele, vou 
colher a felicidade mesmo quando não es-
tou contente. Por exemplo, há dias em que 
me sentirei desconfortável, mas não infeliz. 
Vou reconhecer o desconforto como um 
sinal que me avisa que alguma coisa não 
está adequada, de que estou vivendo fora 
do que entendo ser o meu propósito.

Ser feliz é também um exercício: de ouvir, 
reconhecer e se apresentar aquilo que é es-
sencial para você, que você mais gosta de fa-
zer, de experimentar. Nessa época, a maioria 
das pessoas não está feliz porque não está 
dentro de si mesma. Elas vivem em qualquer 
lugar, menos em si mesmas. Elas habitam as 
coisas, o mundo, as preocupações, o imedia-
tismo de fatos que têm que ser resolvidos, 
histórias que têm que ser acabadas. É por 
isso que muitas pessoas têm medo de fi car 

sozinhas. Porque quando estou só aparece 
justamente aquilo que mais eu tenho, que é 
esse buraco na alma, que vem pelo fato de 
eu não habitar dentro de mim.

Seria preciso compreender que o descon-
forto, as experiências difíceis também 
têm um signifi cado e não são o oposto da 
felicidade?

Exatamente. E onde está a saída disso? Na 
tomada de consciência. Nessa época, está 
bem quem consciência de si tem. Está em um 
dos melhores momentos quem está presente 
integralmente naquele instante, que enten-
de como aproveitar a crise para dar um salto 
que vai além. Em outras palavras, nós vive-
mos numa época de desconforto semelhante 
ao que acontece no parto, mas, sem ele você 
não nasceria. E esse mundo de desconforto 
dessa época irá gerar um mundo maravilhoso 
que teremos em algumas décadas: um mun-
do de conexão. As pessoas vão se estressar de 
fi car longe de si, vão se angustiar ao extremo 
pelo fato de não se habitar. E aí elas vão no-
tar que apesar de ter tudo na mão, em um ce-
lular, elas não têm nada no coração, porque 
isso vai além de qualquer tipo de comunica-
ção. Ou eu me abraço ou eu me perco.  

Falamos da felicidade como essa expe-
riência individual, subjetiva. Como o se-
nhor vê a felicidade ligada ao senso de 
comunidade?

Eu vivi cerca de cinco meses em Angola, em 
um período no qual o país estava em guerra 
e as pessoas mal tinham o que comer. Nessa 
época, eu estudava na Itália e na Europa as 
pessoas tinham tudo de que precisavam. No 
entanto, as pessoas mais sorridentes que en-
contrei estavam na África e não na Europa. 
Por quê? Porque em um país como Angola, ou 
você se agrega às pessoas e vem para perto 
daquilo que você simplesmente tem e é, ou 
você morre. Ali dá para compreender que, se 
nós não estivermos juntos, vivendo uma ex-
periência profunda, não sairemos da solidão 
do afeto, muito menos dessa solidão em re-
lação ao planeta, onde parece que tudo nos 
escapa das mãos. É preciso estar conectado e 

EM BUSCA DA FELICIDADE
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com pessoas muito amorosas. Ficar perto de 
pessoas muito parecidas com aquilo que nós 
somos e aquilo que gostaríamos de ser.

A solidão da qual você fala pode ser um 
ponto importante sobretudo para as al-
tas taxas de suicídio observadas em paí-
ses muito ricos e desenvolvidos nas quais 
as difi culdades materiais não são tão pre-
sentes? Há um paradoxo no qual a gen-
te pensa que se tiver mais dinheiro será 
mais feliz?

Vivemos boa parte do tempo em uma ilusão. 
Aos dez, doze anos, vamos nos desconectan-
do de quem somos e inventamos uma cara, 
estabelecemos o que é ser bem ou malsuce-
dido na vida e passamos a correr atrás de di-
nheiro, bens materiais, de status social. Mas, 
muitas vezes, não é o que eu gostaria, nem o 
que eu desejo. No fundo, eu precisaria poder 
estar muito mais profundamente comigo. Na 
minha perspectiva, a felicidade não é fruto 
de ter coisas e sim de uma aproximação pro-

funda e honesta com o próprio ser. Quanto 
mais eu me aproximo do meu ser, através da 
consciência, percebo quem eu sou e do que 
eu realmente preciso. Porque aquilo de que 
eu mais preciso dentro eu vou encontrar fora.

Neste contexto, o que podemos dizer 
para quem está se sentindo infeliz? 

O principal que precisamos fazer é observar 
o desconforto não como desgraça, mas um 
aviso de que a estrada pode não ser essa. O 
segundo ponto é fi car atento para não se 
identifi car demais com as coisas ou com as 
situações, não permanecer polarizado. Estar 
no presente e se cuidar bastante. E uma últi-
ma coisa: uma crise é sempre uma espécie de 
túnel no qual a gente não tem o que fazer, 
só ir para a frente. No túnel a gente toma 
consciência da estreiteza do caminho, chama 
as pessoas queridas para perto e busca uma 
grande luz para que esse túnel seja ilumina-
do, indo em frente, porque é depois dele que 
eu vou encontrar aquilo que me espera.
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No Brasil, a(o) Psicóloga(o) avalia 
motoristas para direção de veículos 
desde antes da regulamentação 

da profi ssão, infl uência de outros países 
que realizavam a avaliação psicotécnica  
desde o início do século XX. Hoje em dia, 
fora o Brasil, somente Espanha e Portugal 
mantém a avaliação para conceder a 
carteira de habilitação a motoristas; os 
demais países passaram a investir em 
pesquisas e intervenção no intuito de 
contribuir de uma forma mais efetiva para 
a diminuição das tragédias viárias que 
têm dizimado três mil pessoas por dia no 
mundo, de acordo com dados de 2015 da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Neste sentido, a Psicologia do Trânsito no 
Brasil tem sua grande representação pro-
fi ssional ligada a Psicólogas(os) atuando 
em avaliação psicológica: números de uma 

pesquisa publicada pelo Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) em 2012 indicam 15 mil 
profi ssionais nesta área. No entanto, a con-
tribuição científi ca na área é escassa, sem 
produção de conhecimento que assegure 
que a avaliação é preditiva do compor-
tamento disfuncional no trânsito, o qual 
pode causar mortes.

Uma das limitações do trabalho na área 
da avaliação para Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) está no fato de as(os) 
Psicólogas(os) não terem opção de testes 
validados e com critérios importantes para 
o trânsito – infração e evento (ou acidente) 
de trânsito (Gunther et al., 2017) – já que o 
que ocorre no trânsito não é um caso in-
controlável da natureza e, sim, um even-
to que teve em mais de 90% dos casos o 
fator humano envolvido (Montoro, Alonso, 
Esteban & Toledo, 2000). 
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O QUE MUDAR NA
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
NO CONTEXTO DO TRÂNSITO?
Por Sandra C. B. Martins (CRP-08/12213), mestre em Psicologia pela UFPR, presidente 
ABRAPSIT-PR, coordenadora do Núcleo de Avaliação Psicológica no Trânsito (NAPTRAN) e 
colaboradora do CRP-PR
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Estudos que buscaram evidências de vali-
dade da avaliação realizada – Rozestraten 
(1986), Duarte (2001), Silva (2008), Sampaio 
(2012) e Martins (2018) – não encontraram 
diferenças estatisticamente signifi cativas 
entre os desempenhos nos testes e os gru-
pos de infração e evento de trânsito. Ou 
seja, ter uma classifi cação inferior ou su-
perior em atenção concentrada, por exem-
plo, não apontou quem será o motorista 
que se envolverá em eventos no trânsito. 

No entanto, não se pretende aqui travar 
uma batalha iconoclástica contra a avalia-
ção psicológica no contexto do trânsito, 
mas chamar a atenção das(os) profi ssio-
nais da área para que utilizem instrumen-
tos com validade de critério conforme 
orienta a normativa CFP nº 009/2011. 
Para isso, terão que reclamar aos edito-
res e aos responsáveis pela construção de 
instrumentos psicológicos para que nos 
ofereçam testes elaborados a partir de 
amostras representativas da população e 
que a sua produção cumpra requisitos de 
validade e fi dedignidade. 

Além disso, as editoras devem ter o es-
mero de produzir tabelas normativas 
com motoristas infratores e com envol-
vimento em evento de trânsito próprios 
das várias regiões do país – o que temos 
hoje no mercado são avaliações realiza-
das com instrumentos que fazem a medi-
da da atenção, raciocínio, memória, etc., 
mas não apontam quem será o avaliado 
que apresentará comportamento de risco, 
tampouco qual desempenho nos testes é 
ideal para esse apontamento (se alto ou 
baixo desempenho). Além disso, são reali-
zados com amostras por conveniência que 
podem ser enviesadas, comprometendo a 
generalização dos resultados para a popu-
lação de interesse.

Não é justo que a maior parcela de profi s-
sionais da Psicologia do Trânsito que atua 
em avaliação psicológica seja julgada por 
realizar um trabalho sem cientifi cidade 

ao seguir normativas que dão autonomia 
sobre a escolha dos instrumentos, quan-
do é o rol de testes que compraram que 
não fornece o que precisam para realizar 
com excelência suas avaliações e impedir 
que motoristas com chances de matar ino-
centes sejam liberados. Isso não exime, é 
claro, a(o) Psicóloga(o) de buscar instru-
mentos compatíveis para a avaliação que 
realizará, além de qualifi cação constante 
que possibilite a compreensão do processo 
de avaliação psicológica, o qual vai além 
de somente testar – outra defi ciência da 
área (Silva, 2008; Rueda & Mognon, 2017). 

Feitas essas considerações, espera-se que 
nesse momento histórico de 2018, em que 
vários testes estão tendo seus estudos de 
validação revistos pelo SATEPSI, possa-
mos ser brindados com publicações que 
atendam às necessidades da área. Além 
disso, é urgente a revisão das Resoluções 
do CONTRAN e CFP, visto que há pontos 
mal explicados que terminam por con-
tribuir para a falta de padronização na 
tomada de decisão das(os) profi ssionais, 
fragilizando ainda mais o trabalho. 

A legislação precisa ter real possibilidade de 
cumprimento e, acima de tudo, apontar o 
rumo para a construção do tão necessário 
perfi l do motorista que pratique a direção 
segura com os parâmetros de cada constru-
to. Atualmente, as resoluções dispõem que 
o motorista deverá ser capaz de apresen-
tar Tomada de Informação, Processamento 
de Informação, Tomada de Decisão, 
Comportamento e Traços de Personalidade, 
mas não explicitam o quanto!

Finalmente, é premente que estudos lon-
gitudinais sejam realizados com motoris-
tas infratores e não infratores, com e sem 
envolvimento em eventos de trânsito, 
para então termos as medidas de quanto 
um e outro grupo apresenta nos diversos 
construtos avaliados e, assim, possamos 
ter validade preditiva de eventos externos 
importantes para o trânsito.

bit.ly/2rjZDnS

Para consultar as referên-
cias bibliográfi cas citadas 

no texto, acesse: 

www.crppr.org.br/
revista-contato/

Para saber 
mais
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Boas Práticas em 
Avaliação Psicológica
Contexto da educação

A relação da Psicologia com a educa-
ção revela uma história que permeia 
não somente o surgimento do status 

profi ssional da Psicologia como também as 
transformações que fortaleceram o seu cará-
ter investigativo enquanto ciência. 

Quando nos referimos à educação nos colo-
camos diante de uma ordem de fatores que 
demandam o entendimento de diferentes es-
paços e agentes, os quais atuam a partir de 
um referencial próprio de compreensão das 
normas, valores e regras de uma sociedade. 
Portanto, entender esta complexidade é para 
a Psicologia uma tarefa genuína, que permite 
a construção de um conhecimento acerca da 
diversidade de fenômenos psicológicos que 
envolvem a aprendizagem e o desenvolvi-
mento humanos, sejam cognitivos, afetivos 
ou socioculturais.

A Psicologia nesse contexto tem papel fun-
damental de buscar subsídios que facilitem a 
ação de educadores diante da construção da 
aprendizagem, seja de conteúdos sistemáti-
cos ou assistemáticos. Ocupa-se, portanto, do 
sujeito em seu processo de aquisição do co-
nhecimento inserido em diferentes sistemas 
que lhe servem de referência e o capacitam 
em suas relações intra e interpessoais.

Os espaços e práticas da Psicologia no contex-
to da educação incluem, além das escolas, ou-
tras instituições com propostas educacionais, 
tais como clínicas especializadas, consultorias 
a órgãos que necessitam de compreensão so-
bre os processos de aprendizagem (Sebrae, 
Sesi, etc.), equipes de assessorias com proje-
tos para escolas; serviços públicos de saúde 
e educação; trabalhos de extensão universi-
tária e projetos de pesquisa em empresas e 
ONGs, promovendo a educação permanente 
e a educação no (e pelo) trabalho.

Como a(o) Psicóloga(o) que atua em uma 
escola regular desenvolve o processo de 
avaliação psicológica?

A(O) Psicóloga(o) que atua neste contexto 
busca identifi car as singularidades do proces-
so de aprendizagem do sujeito cognoscente 
nas dimensões funcional, afetiva e sociocul-
tural, para então realizar o planejamento e 
ação interventiva específi ca. 

A função da(o) Psicóloga(o) que atua em 
uma escola é pautada na promoção da saú-
de da comunidade escolar a partir de tra-
balhos preventivos que visem à transforma-
ção pessoal e social com foco na promoção 
da aprendizagem. Assim, é fundamental 
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Caderno de Psicologia 
Escolar/Educacional, de 
Ana Maria Cassins et al, 
publicado pela Gráfi ca e 
Editora Unifi cado (Curiti-
ba) em 2007.

Saiba mais no link abaixo:

bit.ly/2SaoJ4e

Para saber
mais
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que sua prática em processos de avaliação 
psicológica individuais ou de grupo se ca-
racterize por ações avaliativas preliminares 
que permitam a identifi cação das deman-
das e encaminhamentos para profi ssionais 
externos ou para programas de intervenção 
na escola. Estes encaminhamentos podem 
ser para diferentes modalidades de avalia-
ção psicológica (psicodiagnóstico, psico-
pedagógica e neuropsicológica) ou para  
intervenções no contexto escolar, seja de 
orientação para professores e equipe técni-
co-administrativa, seja para grupos de alu-
nos, ou ainda para famílias e comunidade.

Que instrumentos e técnicas a(o) 
Psicóloga(o) pode utilizar em processos 
de avaliação psicológica na escola?

A(O) Psicóloga(o) pode usar métodos, 
técnicas e instrumentos psicológicos 
identifi cados por fontes de informações 
fundamentais e fontes de informações com-
plementares, conforme Resolução CFP nº 
09/2018. Entrevistas, protocolos de obser-
vação, dinâmicas de grupo e outros recursos 
podem ser utilizados, desde que estejam 
cientifi camente respaldados pelos pressu-
postos teóricos da Psicologia. 

Em relação ao teste psicológico, orienta-se 
que a(o) Psicóloga(o) analise com cuidado o 
uso deste instrumento no contexto escolar, 
tendo em vista todas as prerrogativas téc-
nicas e éticas para o seu uso. Considerando 
tempo, espaço, atualização, característi-
cas de vínculo que se estabelece entre a(o) 
Psicóloga(o) e os estudantes no contexto 
escolar, entende-se que o teste psicológico 
deve ser evitado nos processos de avaliação 
psicológica preliminar neste contexto.

Quando a(o) Psicóloga(o) atua em consul-
tório clínico, também pode atuar no cam-
po da educação? 

É muito comum Psicólogas(os) que atuam 
em consultórios receberem uma solicitação 
de avaliação psicológica com a demanda 
específi ca de difi culdades de aprendiza-
gem, identifi cação de altas habilidades ou 
de diagnóstico de transtornos ou síndro-
mes. Não se pode criar uma hegemonia 
afi rmando que sua atuação é no contexto 

da educação. A constância de seu objetivo 
na sua prática, que muitas vezes é deter-
minado por uma formação específi ca (por 
exemplo a psicopedagogia), bem como por 
sua experiência, pode caracterizá-lo como 
um profi ssional que atua no contexto da 
educação, mas seu espaço é o consultório 
particular ou clínicas multiprofi ssionais. 

Há diferença entre um psicodiagnóstico e 
uma avaliação com foco psicopedagógico?

Neste caso é importante que a(o) 
Psicóloga(o) tenha bem defi nida a demanda 
para que consiga estabelecer uma diferença 
entre um psicodiagnóstico (processo de ava-
liação com propósitos clínicos que avalia a 
dinâmica da personalidade) e uma avaliação 
como foco psicopedagógico, que tem uma 
proposta voltada a avaliar a funcionalidade 
do processo de aprendizagem, que se carac-
teriza por uma conduta da personalidade. 

A(O) Psicóloga(o) neste processo de ava-
liação poderá utilizar uma diversidade de 
fontes fundamentais – inclusive o teste psi-
cológico – e complementares no seu pro-
cesso de avaliação. O importante é que a(o) 
profi ssional tenha defi nidos seus objetivos 
e consiga identifi car os fenômenos psicoló-
gicos que precisam ser avaliados, para que 
a escolha dos instrumentos e técnicas seja 
adequada e realize este processo com todo 
o rigor metodológico, técnico e ético.

E nas escolas especiais, como a(o) 
Psicóloga(o) atua em relação à avaliação 
psicológica?

Há uma diversidade de funções da(o) 
Psicóloga(o) que atua em escolas especiais, 
sendo que, por vezes, a demanda é de inter-
venção clínica junto às crianças, adolescentes 
e adultos com necessidades especiais e tam-
bém atendimento às suas famílias, sem inter-
ferência nas questões pedagógicas. 

Por outro lado, as demandas normalmente 
estão relacionadas à aplicação de testes de 
inteligência com o objetivo de identifi cação 
quantitativa do funcionamento intelectual, 
com a fi nalidade de encaminhar para os aten-
dimentos especializados, descaracterizando 
o processo de avaliação psicológica.

bit.ly/2JyBphv
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A Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COF) se apresenta 
para dar ciência acerca da revoga-

ção da Resolução CFP nº 11/2012 e da vi-
gência da atual Resolução CFP nº 11/2018, 
que apresenta diretrizes sobre atendimen-
tos psicológicos realizados por meios tec-
nológicos de comunicação a distância – 
como Skype, e-mail, sites, aplicativos, etc. 

O que muda com a Resolução CFP nº 
11/2018?

A nova resolução, em vigência desde 10 
de novembro de 2018, elimina a necessi-
dade de cadastramento de um site junto 
ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
e reafi rma à(ao) profi ssional a responsa-
bilidade da prestar um atendimento ade-
quado e de acordo com as normativas 
da profi ssão, a partir do cadastro da(o) 
própria(o) profi ssional através do site 
www.e-psi.cfp.org.br.

A T E N D I M E N T O  A  D I S T Â N C I A :

N O V A  R E S O L U Ç Ã O
POR COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O e-Psi apresenta a lista das(os) profi s-
sionais que estão autorizadas(os) pelos 
Conselhos de Psicologia a prestarem ser-
viços psicológicos online. Se a(o) profi s-
sional não estiver listada(o), ela(e) não 
está autorizada(o) a prestar esse serviço, 
sendo considerada falta disciplinar a pres-
tação de serviços a distância sem a prévia 
autorização.

As principais alterações trazidas pela 
Resolução CFP nº 11/2018 na prática pro-
fi ssional da(o) Psicóloga(o) são:

 • Cadastro de Psicólogas(os): Toda(o)  
Psicóloga(o) que prestar atendimentos 
a distância deverá solicitar cadastro e 
autorização (enquanto Pessoa Física) 
para a prestação de tal serviço atra-
vés do site E-Psi. A análise se dará pelo 
Conselho Regional correspondente e 
habilitará a(o) profi ssional, de forma 
nominal, a prestar serviços a distância; 
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• Serviços possíveis: a Resolução pre-
vê a prestação de consultas ou atendi-
mentos psicológicos (inclusive psicote-
rapia) e manterá a possibilidade de a(o) 
Psicóloga(o) atuar com processos de sele-
ção de pessoal, de utilizar instrumentos 
psicológicos regulamentados para tal fi-
nalidade e de realizar supervisão técnica 
nos mais diversos contextos de atuação 
da(o) Psicóloga(o).

• Limite de sessões: não há prazo mí-
nimo ou máximo para o atendimento, 
sendo que anteriormente era estabele-
cido um máximo de 20 atendimentos. 
Compreende-se que cabe à(ao) profis-
sional identificar o período necessário 
para a prestação do serviço psicológico 
a partir das especificidades da deman-
da recebida. Caso necessário, caberá 
à(ao) Psicóloga(o) identificar e decidir 
pelo encaminhamento do paciente a 
serviços presenciais psicológicos e/ou 
de outros profissionais.

• Atendimento a crianças e adoles-
centes: permanecerá a possibilidade de 
atendimento a este público, desde que 
com o consentimento expresso de, ao 
menos, um dos responsáveis legais, e 
mediante a avaliação de viabilidade téc-
nica por parte da(o) Psicóloga(o) para a 
prestação deste serviço.

• Públicos contraindicados: estão ve-
dados os atendimentos em casos de 
emergência e desastre e de indivíduos 
ou grupos em situações de violação de 
direitos ou de violências tipificadas. As 
demandas deverão ser atendidas por pro-
fissionais e equipes de forma presencial.

De acordo com a Presidente da COF, Psicóloga 
Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/01494) 
“é importante frisar que a respectiva resolu-
ção respeitará a autonomia e reiterará a res-
ponsabilidade da(o) Psicóloga(o) em garantir 
um serviço de qualidade, fundamentado na 
ciência psicológica, respeitando os direitos do 
usuário e em conformidade com o Código de 
Ética e demais resoluções da Psicologia”.

Quem tem o site credenciado pela 
Resolução CFP nº 011/2012 pode continu-
ar atendendo?

O credenciamento de sites não está mais 
disponível. No entanto, quem possui um 
selo poderá utilizá-lo até a o fim da vi-
gência, mas a(o) profissional responsá-
vel pelo selo precisa se cadastrar como 
Pessoa Física no E-Psi para continuar 
prestando serviços online.

Em caso de dúvidas, consulte o Guia de 
Orientação no site do CRP-PR ou entre em 
contato com a COF.
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MEU ILUSTRE 
DESCONHECIDO

No contexto de sala de aula, ocor-
re constantemente a interação 
professor-aluno, momento fér-

til no qual, dependendo dos mestres da 
Psicologia que o docente trouxer a bai-
la, o brainstorm é inevitável e aqueles 
tantos minutos de hora-aula se tornam 
atemporais. Nesta interação, pautada na 
construção do conhecimento científico, 
acontecem algumas nuances que reque-
rem cuidados e um deles acende uma luz 
vermelha: o sigilo no relato de casos em 
sala de aula.

Garantir o anonimato é fator sine qua 
non. 

No dia a dia, ao relatarmos situações vivi-
das, fazemos uso de “N” substantivos e até 
adjetivos quando nos referimos ao prota-
gonista da nossa história. Em um bate-pa-
po é comum lançarmos mão de um “amigo 
imaginário” para especularmos, esclarecer-
mos dúvidas ou curiosidades, garantindo a 
tal privacidade, até porque a história de 
livro aberto serve para a vida dos outros e 
não para a nossa, portanto, ao mantermos 
sigilo da identidade, em detrimento pró-
prio ou daquele indivíduo, para atingir o 
objetivo, sendo curiosidade ou não, passa-
mos a considerar que a ética está presente 
ou até é inerente.

Seria diferente, então, ao relatarmos um 
caso para ilustrarmos um aprendizado?

Ao ouvirmos um relato de um caso real, acon-
tecem repetidas vezes de nos identificarmos, 
fato natural que ocorre durante toda a for-
mação. Na disciplina de psicopatologia, por 
exemplo, chegamos a ficar de cabelo em pé, 
com tamanha gama de sintomas que reco-
nhecemos. Na vida não é diferente. Para estes 
acontecimentos podemos justificar e ilustrar 
com vários conceitos. Freud que o diga!

Então, durante o relato em um ambiente edu-
cativo, a privacidade deve ser garantida. É um 
momento único no qual algumas vidas se cru-
zam e aquele “estranho” que nos é apresenta-
do vem contribuir, enriquecer o nosso saber. 
A aquisição de conhecimento que nos foi pro-
porcionada merece no mínimo consideração: 
não a pro forma, mas a verdadeira conside-
ração, com apreço, deferência, acatamento, 
contemplação da existência.

A máxima é verdadeira: trate o outro como 
você quer ser tratado, refira-se ao outro 
como você quer ser referido, cuide, pague, 
sorria, respeite e, quando for possível, ad-
mire! Ouça com critério, assimile, entenda 
com discernimento e prudência a história do 
fulano, sicrano, beltrano e relate com mis-
tério, onde quem quer que seja ou esteja, 
indague: quem é este ilustre desconhecido?

POR COMISSÃO DE ÉTICA

“Só aquilo que somos tem o poder de nos curar.” Carl Gustav Jung

Afinal, o sigilo e a ética são fundamentais e cabem nas relações humanas.
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Com fulcro no art. 79, parágrafo 1º e em obediência ao acórdão do Egrégio Conselho Regional 
de Psicologia, nos autos do Processo CRP-08 no 021/2014, fi ca a Psicóloga Psic. Juscelina Maria 
Monica Dompsin de Moraes, 08/00884, segundo dispõe o Artigo 69, alínea “a” do Código de 
Processamento Disciplinar (Resolução CFP 006/2007), ADVERTIDA por infração disciplinar, con-
soante disposto no Art. 26 e 27, ambos incisos I, da Lei 5.766/71, por infração ao Artigo 1º, alíne-
as “c” e “k” e Artigo 2º, alíneas “g”, “h” e “j”; Artigo 12 do Código de Ética Profi ssional. 

TERMO DE ADVERTÊNCIA

Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos:

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza 
desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na 
ciência psicológica, na ética e na legislação profi ssional.

k) Sugerir de serviços de outros psicólogos, sempre que por motivos justifi cáveis, não puderem ser 
continuados pelo profi ssional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho.

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

g) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científi ca. 

h) Interferir na validade e fi dedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados 
ou fazer declarações falsas.

j) Estabelecer com pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que 
possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado.

Art. 12 – Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofi ssional, o psicólogo registrará 
apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

Outrossim, conforme prescreve o Artigo 80, do Código de Processamento Disciplinar, a penalidade 
imposta será anotada em seu prontuário.

Curitiba, 05 de outubro de 2018.

Psic. João Baptista Fortes de Oliveira, (CRP-08/00173)
Conselheiro Presidente

Em cumprimento ao Artigo 80, § 1º do Código de Processamento Disciplinar, o Conselho Regional de 
Psicologia - 8ª Região torna público:



CONTATO 120 | 33

10
º 

CO
RE

P 
E 

10
º 

CN
P 

COMEÇA O PROCESSO
DE PREPARAÇÃO PARA OS 
CONGRESSOS REGIONAIS E 
NACIONAL DA PSICOLOGIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária

Em agosto de 2019, Psicólogas e 
Psicólogos de todo o Brasil escolherão 
novas chapas de representantes para 

os Conselhos Regionais e para o Conselho 
Federal de Psicologia. Antes do processo 
eleitoral, porém, os Conselhos de cada 
Estado promoverão um longo processo 
democrático, do qual você pode fazer parte, 
para defi nir as diretrizes que nortearão os 
três anos da gestão. 

No Paraná, a agenda dos chamados Pré-
COREPs começou em outubro de 2018 e vai até 
março do próximo ano. Toda(o) Psicóloga(o) 
com registro ativo e situação fi nanceira regu-
lar junto ao CRP-PR (adimplente) pode par-
ticipar de um Pré-COREP, instância na qual 
se debatem questões relativas à Psicologia 
como ciência e profi ssão, e se candidatar a 
ser delegada(o) no 10º COREP (Congresso 
Regional da Psicologia do Paraná). Também 
podem participar estudantes de Psicologia, 
convidadas(os) e observadoras(es). O direito 
a voz é garantido a toda(o) Psicóloga(o) e o 
direito a voto é restrito a um Pré-Congresso 
da escolha da(o) profi ssional.

Também é possível enviar propostas online 
para serem apreciadas no Pré-COREP de es-
colha da(o) Psicóloga(o) – as propostas apro-
vadas em cada região são levadas a discus-
são pelas(os) delegadas(os) no 10º COREP, 
marcado para acontecer nos dias 30 e 31 de 

março de 2019 em Curitiba; neste momen-
to são escolhidas as propostas paranaenses 
para o 10º Congresso Nacional da Psicologia 
(CNP), que será realizado em Brasília-DF en-
tre os dias 30 de maio e 02 de junho.

As discussões e propostas, desde esta etapa, 
devem estar alinhadas ao tema do 10º CNP: 
O (im)pertinente compromisso social da 
Psicologia na resistência ao Estado de ex-
ceção e nas redes de relações políticas, eco-
nômicas sociais e culturais. Dentro desta te-
mática, as propostas devem estar alinhadas 
a um dos três eixos defi nidos pelo regula-
mento do 10º CNP: Organização democráti-
ca e representativa do Sistema Conselhos; O 
diálogo da Psicologia com a sociedade brasi-
leira e suas relações com a democracia e di-
reitos humanos; e Do Exercício Profi ssional.

Eleições

O processo eleitoral para escolher as(os) 30 
novas(os) conselheiras do CRP-PR começa-
rá em 18 de janeiro e o registro das chapas 
será feito até o fi nal do 10º COREP. Já o regis-
tro das chapas que concorrem ao Conselho 
Federal de Psicologia pode ser feita até o 
encerramento da etapa nacional.  A eleição 
acontecerá por meio eletrônico de 23 a 27 de 
agosto e presencial no dia 27 de agosto de 
2019. Mais informações serão disponibiliza-
das em breve no site www.crppr.org.br. 

Confi ra o cronograma dos 
Pré-COREPs no Paraná, os 
regulamentos e formulário 
para envio de proposta no 
site www.crppr.org.br ou 
acessando o link 

Para saber
mais

O Presidente do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR), cumprindo as 
determinações que lhe são conferidas pela Lei 
5.766 de 20 de dezembro de 1971, CONVOCA 
as(os) Psicólogas(os) do Estado do Paraná para 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser 

realizada no dia 18 de janeiro de 2019, na sede 
do CRP-PR (Avenida São José, 699 – Bairro 
Cristo Rei – Curitiba/PR), às 14h em primei-
ra convocação com 2/3 (dois terços) de seus 
membros e, às 14h30, em segunda convocação 
com qualquer número de psicólogas(os) pre-

sentes, com a seguinte ordem do dia: a) 
defl agrar o processo eleitoral de 2019; 
b) obter indicação de nomes para com-
por a Comissão Regional Eleitoral (CRE), 
conforme Art. 18 do Regimento Eleitoral 
(Resolução CFP n° 016/2018).

Curitiba, 08 de dezembro de 2018. Psic. João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/00173)
Conselheiro Presidente
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MULHERES EM MÚLTIPLAS 
JORNADAS DE TRABALHO 

E PRODUÇÃO DE 
SUBJETIVIDADE

POR SANDRA CRISTINE MACHADO MOSELLO (CRP-08/ 18391), baseado no livro "Mulheres 
em múltiplas jornadas de trabalho e produção de subjetividade", da editoria Calligraphie.

A partir da escuta clínica orientada 
pela psicanálise, percebi a angústia 
de mulheres em múltiplas jornadas 

de trabalho. Senti necessidade de me de-
bruçar sobre a questão para compreender a 
subjetividade feminina neste cenário. Como 
as mulheres – mães, esposas e profi ssionais 
– são atravessadas pelo mundo do trabalho 
formal e pelas exigências que regem esta vi-
vência em nossa época? 

A escuta psicanalítica e a pesquisa de mes-
trado em Psicologia Social me levaram ao 
relato de mulheres e à invenção de cada 
uma na busca pelo que é possível fazer. 
Percorri a história da inserção da mulher no 
mercado de trabalho: há uma infl uência do 
gênero na divisão do trabalho constituída 
socialmente, conforme o contexto cultural 
vigente em cada época.

O estudo mostrou como as mulheres foram, 
ao longo dos tempos, descritas e infl uen-
ciadas pelos discursos sociais, científi cos e 
religiosos, que estabeleciam e continuam 
estabelecendo um comportamento espera-
do para os padrões e necessidades de cada 
momento histórico. Sem dúvidas, a mulher 
conquistou direitos e ampliou signifi cativa-
mente seu espaço na vida pública e privada. 
Uma reinvenção que teve seu início muitas 
vezes no mais íntimo de cada mulher, uma 
reinvenção subjetiva.  

Em meio às múltiplas jornadas de trabalho, 
surgem questões importantes no campo das 
emoções. Muito se falou sobre o “tempo”, 
revelando as autocobranças e o sentimen-
to de culpa das mulheres. A mulher cresceu 
profi ssionalmente, tornou-se importante no 

mercado de trabalho, mas ainda é a primeira 
a perceber as atividades do cotidiano fami-
liar como de sua obrigação e responsabili-
dade. Então, observa-se que há um acúmulo 
de funções que pode gerar sobrecarga e di-
fi culdades em sua saúde e na vida pessoal. 

Em alguns casos, a mulher percebe sua ati-
vidade profi ssional remunerada como o seu 
tempo, um tempo que é só dela, mas, jus-
tamente por ser só dela, torna-se responsá-
vel por sua ausência na família e nas suas 
obrigações, gerando uma dívida simbólica, a 
juros altíssimos. Conquistar o direito de “tra-
balhar fora” é quase buscar subsídio em um 
agiota emocional.  

A “divisão subjetiva” vivenciada por muitas 
mulheres de hoje é o solo fértil para o sur-
gimento de autocobranças, angústia e frus-
trações, seguidas por um mar de “Emoções”. 
Este fato mereceu uma atenção particular 
devido à difi culdade que as entrevistadas 
apresentaram em reconhecer e nomear as 
próprias emoções. 

O intuito do estudo não se deteve apenas 
em buscar respostas, mas, sobretudo, em 
apontar algumas questões que nos condu-
zam a uma refl exão sobre o feminino na 
atualidade. Concluo podendo afi rmar que 
há uma grande necessidade de prosseguir 
com a ampliação da discussão sobre a rea-
lidade deste cenário e da importância na 
criação de espaços que promovam a fala 
das mulheres. Propiciando um lugar no qual 
cada mulher possa realizar o movimento 
dialético que possibilite a travessia deste lu-
gar de mulheres faladas para um lugar de 
sujeitos falantes, que dizem de si.
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