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introdução

claudia pedroso

a família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda vida, por isso é 
considerada a base para a formação de qualquer indivíduo, e uma das instituições mais 
antigas.

é o pilar de sustentação para todos, afinal é nela que aprendemos a conviver e interagir com 
o mundo que nos cerca, além de sermos preparados para a vida.

o papel da família vai além de ensinar, é formar indivíduos propiciando o desenvolvimento 
das qualidades humanas (virtudes e forças de caráter), é tornar possível que aprendam a ter 
consciência de si e do mundo, tolerância, paciência, respeito, autoconfiança e que possam 
florescer.

não podemos deixar de ressaltar que o afeto é nosso grande aliado na busca pela saúde 
mental por relações emocionais mais satisfatórias e felizes, pois ele é um dos fatores 
preponderantes que marcam a responsabilidade da família.

no entanto sabemos que o convívio em família pode não ser nada muito fácil, e que certamente 
problemas surgirão, tais como: problemas de comunicação, problemas relacionados com os 
filhos, sexualidade, prioridades familiares versus outras prioridades de algum membro da 
família, etc.

podemos observar que na própria cerimônia de casamento, já se revelam a maioria das 
características, dos conflitos e das complexidades da vida familiar ao longo do tempo, pois 
quando dois adultos planejam o seu casamento, não são apenas indivíduos, mas duas famílias 
com histórias, tradições,expectativas e redes sociais.

tamanha é a complexidade da vida em família, e a ideia da “família da propaganda de 
margarina” não existe, ou seja, acreditar ou aceitar que só um tipo estereotipado é correto 
ou adequado é, no mínimo, um comportamento preconceituoso.

aprender a lidar com a dificuldade de aprendizagem dos filhos; a dependência química de 
um familiar; o estresse nosso de cada dia; filhos que saem de casa para desbravar o mundo; 
a obrigação de casar para cumprir um papel que a sociedade exige; crianças sem limite; a 
chegada dos filhos, a relação conjugal.

o conteúdo apresentado neste e-book foi escrito por onze psicólogas de diversos estados 
do brasil que em parceria resolveram levar até você um rico conteúdo sobre a família, cada 
um tem a sua esperamos contribuir para uma melhor compreensão da vida e do conviver em 
família.
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1. o bebê chegou e agora? aS mudançaS que 
acontecem na família com a chegada doS filhoS

Graziela Becker

 as últimas semanas da gestação parecem que são intermináveis, não é?! a ansiedade 
toma conta de todos, mãe, pai e familiares. a expectativa para a chegada do bebê é enorme, 
pois foram nove meses de preparação para esse momento.

 comigo foi assim, a ansiedade tomou conta da semana que antecedeu o parto. eu 
estava esperando o sinais para o parto normal, as semanas foram passando, os familiares 
e amigos a todo instante mandavam mensagens e ligavam, perguntado se o pietro já tinha 
nascido ou quando nasceria.

 naturalmente eu e meu marido ficamos ainda mais agitados, pois já estávamos com 
a expectativa transbordando. tenho clareza que a preocupação e cuidado das pessoas que 
participam da nossa vida era sincera e com ótima intenção, porém hoje eu percebo que esse
movimento não colaborou para o nossa tranquilidade e paciência que era necessária naquele 
momento, o qual eu havia planejado e me enchido de expectativas para que tudo acontecesse 
conforme a minha vontade.
 
 como nem sempre as coisas acontecem da maneira que gostaríamos, meu filho 
nasceu de cesárea e eu precisei lidar com essa situação, afinal não era bem assim que eu 
havia imaginado o parto. após o nascimento do bebê e os primeiros dias na maternidade, é 
hora de voltar para casa e parece que quando você chega em casa é que realmente cai a ficha, 
sim agora tem alguém que depende 24 horas dos seus cuidados!
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 enquanto estávamos na maternidade, tudo parecia tranquilo e controlado, afinal havia 
uma equipe auxiliando a todo momento, os familiares e amigos faziam visitas rápidas para 
conhecer o bebê e tudo estava bem. ao chegar em casa, principalmente na primeira semana 
nos deparamos com as dificuldades iniciais que começava pela recuperação de uma cirurgia, 
a preocupação com a amamentação, sono, cansaço, tristeza, exaustão, choro e alegria. era 
um misto de sentimentos e sensações.

 esse período pós-parto denominamos de puerpério, o qual a mãe passa por um 
momento emocional muito intenso. durante esse processo acontece também uma alteração 
hormonal muito grande devido ao parto, o que contribui para que a mulher fique mais 
sensível e com as emoções em evidência. o apoio emocional do marido e dos familiares é 
muito importante para a mulher, para que essa etapa seja vivenciada da melhor maneira 
possível.
 
 a família está eufórica e em festa com o bebê, as atenções, mimos, cuidados e 
preocupações se voltam para a criança. a estrutura familiar antes formada somente pelo 
casal se modifica e nem sempre essa mudança é fácil. pois o casal assume novos papéis, se 
tornam mãe e pai, sendo que esse processo acontece de maneira gradativa, de acordo com o 
tempo de cada um.

 no decorrer do meu processo com a maternidade, percebi que o tempo antes disponível 
para mim e para o relacionamento conjugal mudou, muitas situações foram deixadas em 
segundo plano devido a demanda e necessidade que um filho(a) trás com a sua chegada. 
contudo quando identifiquei que também era importante cuidar de mim e do casamento, tive 
a oportunidade de rever onde havia falhado e resgatar na medida do possível o que estava em 
segundo plano. encontrar um novo espaço na rotina que foi alterada para realizar as minhas 
atividades e vontades pessoais.

 para que isso acontecesse, no momento que eu me senti preparada para deixar o bebê, 
consegui utilizar a minha rede de apoio. o que fez completa diferença para o meu bem-estar 
emocional, pois eu estava vivendo o que havia deixado adormecido por um período, que era a 
minha individualidade e cuidado comigo. cuidar de quem cuida contribui para que a mãe volte 
fortalecida e bem para manter a rotina e lidar com as demandas da maternidade.

 Se faz necessário organizar a rotina familiar de uma forma diferente, com a chegada 
do primeiro, segundo, terceiro ou quarto filho.independente da quantidade a família sofrerá 
uma mudança para receber a criança. nem sempre as mudanças são simples, pois cada bebê 
reage deuma maneira e tem necessidades particulares ao chegar no mundo.

 no dia a dia fomos inserindo horários para que o bebê fosse se adaptando ao lar, como 
por exemplo começamos a dar banho sempre no mesmo horário, colocar para dormir, durante 
o dia a claridade era mantida, enfim pequenos detalhes que de certa forma contribuíram 
para que ele fosse compreendendo esse novo ambiente.
  a mudança acontece para todos, para o casal, para a família e principalmente o 
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bebê que até então estava há nove meses na barriga da mãe, um local com características 
completamente diferentes. as mudanças relacionadas a rotina da casa, pois antes funcionava 
de uma forma e com o bebê será de outra, completamente diferente. desde características 
simples como a organização, alimentação, limpeza até as mais complexas como a adaptação 
das relações familiares, pois os novos papéis também são assumidos pelos avós e tios com 
intensidade e de maneira diferente, porém tão importante quanto os demais.

 estar disponível, entender toda essa mudança e manter o equilíbrio emocional não é 
fácil, porém é possível. preparar-se para esse momento durante a gestação irá contribuir 
muito para aceitar as mudanças que estão por vir. essa preparação não é responsabilidade 
só da mãe, mas sim do casal e da família como um todo.

 após minha vivência com a chegada do pietro, percebo o quanto eu não havia me reparado 
para o momento que estava por vir, me preocupei em preparar tudo que era necessário para 
receber o bebê como o enxoval, o quarto, o chá de bebê, a mala da maternidade, roupas 
para o pós-parto, mas não foi suficiente. eu não me preparei emocionalmente para esse 
momento, porém hoje tenho clareza que as minhas expectativas eram imensas e eu de certa 
forma priorizei outras demandas ao invés de me priorizar.

 acredito que as experiências e aprendizagens que eu passei junto com a minha família 
contribuíram muito para que eu pudesse entender esse mundo maternal, vivenciar essas 
mudanças tão profundas, em alguns momentos tão dolorosas mas sempre cheia de vida e 
amor. assim tive a oportunidade de me fortalecer enquanto mulher, esposa, filha, mãe e 
profissional.

 esse processo floresceu e transformou quem eu sou, minha visão de mundo, minhas 
prioridades, meus valores e crenças, me deu a oportunidade de vivenciar o autoconhecimento, 
lidar com dores e alegrias que eu não imaginava sentir. me ensinou muito sobre o sentido da 
vida, precisei me reinventar e redescobrir quem eu era após a maternidade.
 
 acredito que esse processo é sem fim, novos desafios e recomeços vão ser necessários, 
pois o desenvolvimento dos filhos e novas etapas surgirão junto com a oportunidade de 
adquirir novas experiências e aprendizagens.

 a paciência e tranquilidade para passar por esse período são de extrema importância, 
pois os ajustes e adaptações que cada família irá encontrar serão únicas, de acordo com a 
sua identidade e seu funcionamento. por isso, não existe uma regra ou dica do que dá certo 
ou não, a maneira certa é aquela que trará conforto físico e emocional para manter uma boa 
convivência com o seu núcleo familiar.

com carinho, psicóloga graziela
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2. o que você preciSa Saber Sobre 
relacionamento conjugal depoiS da chegada

 doS filhoS.

Elisa Lempek

 durante a relação conjugal, os casais passam por diferentes etapas e cada uma delas 
tem características específicas, além de diferentes oportunidades, desafios e tarefas. dessa 
forma, é fundamental para a manutenção da relação que os cônjuges criem maneiras de lidar 
com as frustrações e as dificuldades que surgirem e também desenvolvam diferentes formas 
de adaptação às mudanças que o relacionamento exige.
 
 o relacionamento não é o mesmo no decorrer da vida conjugal e deve se transformar
segundo as mudanças pessoais e familiares. para que ele seja satisfatório é preciso investir
constantemente, com os cônjuges empenhando-se para que ela seja harmoniosa para ambos.
 
 a chegada de um filho provoca transformações físicas, psicológicas e sociais na vida 
do casal, exigindo uma base segura de apoio, respeito, compreensão e diálogo. os cônjuges 
devem estar preparados para este novo momento, receptivos e predispostos para as 
mudanças.
 
 o casal deve ajustar-se para acolher o novo membro e criar espaço para o papel de pais.
além disso, necessita unir-se nas tarefas de educação dos filhos, nas questões financeiras, 
nos afazeres domésticos e, em especial, na própria preservação da relação conjugal.
 
 o nascimento de um filho, portanto, marca uma nova etapa na vida do casal, exigindo
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uma mudança de perspectiva, reorganização familiar e um aumento de responsabilidade. nos 
primeiros meses de vida do bebê, o casal deve voltar sua atenção quase que exclusivamente 
para os cuidados da criança. esse processo é essencial para a formação do vínculo com o 
bebê e a construção dos papéis de pai e mãe. nesse período, entretanto, pode ocorrer uma 
diminuição na satisfação conjugal devido à redução do tempo disponível para o investimento 
na relação a dois, mas pode haver também um crescimento da parceria e do companheirismo, 
fortalecendo o relacionamento. tudo dependerá da capacidade do casal para enfrentar e 
superar essas mudanças. 
 
 muitas pesquisas indicam que a transição da conjugalidade (ser um casal) para a
parentalidade (ser pai/mãe) pode ser melhor compreendida e elaborada se, antes mesmo da
chegada dos filhos, os parceiros estiverem satisfeitos com seu relacionamento. 

 o ajustamento conjugal, as formas de comunicação e as estratégias de resolução de 
conflitos utilizadas pelo casal influenciam tanto a própria relação, quanto o relacionamento 
de cada um com a criança. ou seja, há um aumento tanto na satisfação conjugal quanto 
na qualidade da realização das tarefas parentais, quando o casal consegue se adaptar às 
mudanças decorrentes da chegadados filhos na vida familiar e busca negociar soluções 
eficazes para os problemas cotidianos. isso significa que bons relacionamentos conjugais 
favorecem a adaptação do casal diante da transição para a parentalidade e a relação entre 
pais e filhos. igualmente, bons relacionamentos entre pais e filhos contribuem para o 
fortalecimento da satisfação conjugal, refletindo positivamente na relação do casal.

você já parou para observar o quanto essas relações se influenciam?

 uma vida conjugal insatisfatória pode causar prejuízos diretos e indiretos tanto para 
os cônjuges quanto para os filhos. os divórcios ocorridos logo após a chegada do primeiro 
filho são os mais frequentemente observados na prática clínica e essa informação nos alerta 
sobre o risco de desgaste em uma relação quando os pais negligenciam a importância de 
cotidianamente viverem como casal. os cônjuges precisam nutrir seu relacionamento para 
garantir a harmonia familiar.

como os casais podem nutrir seu relacionamento? 

 um dos desafios que se impõe aos cônjuges é o de oferecer suporte diante de fatores
estressantes do dia a dia, das frustrações individuais ou do casal. uma boa comunicação se 
faz necessária, assim como a capacidade de cada um dos cônjuges expressar ao outro o que 
pensa e sente, além das suas queixas e expectativas. aliás, deve haver um equilíbrio entre 
as expectativas e a realidade que cada um percebe dentro do relacionamento e da dinâmica 
familiar. os desafios devem ser superáveis em constantes negociações.

 pequenos gestos no dia a dia contribuem para preservar e cultivar a relação: a divisão
equilibrada de tarefas e responsabilidades, demonstrações de afeto e gentileza, carinho e
cumplicidade, e intenção e vontade de fazer o bem ao outro. trata-se de aproveitar as 
pequenas oportunidades da nova rotina para reinventar a relação a dois.
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 o casal deve, gradativamente, ir criando maiores oportunidades para investir na 
relação a dois, respeitando o ritmo que a nova rotina familiar exige, mas sem esperar tempo 
demais. muitos casais relatam um tempo de espera vinculado ao desenvolvimento da criança 
para reinvestir na relação: quando a criança estiver maior, quando começar a falar ou quando 
entrar na escola, por exemplo. é importante um alerta sobre isso. a criança não pode ser uma 
desculpa para que a mãe ou o pai deixem de investir em outros papéis, inclusive na retomada 
da relação conjugal. Se isso acontecer, talvez seja o momento de um diálogo franco e sincero 
do casal sobre como está relacionamento e, em alguns casos, a busca por ajuda profissional.

como o psicólogo pode ajudar?

 o psicólogo pode auxiliar o casal a desenvolver as habilidades necessárias para 
equilibrar e conciliar o relacionamento conjugal e as funções de pai e mãe para que o 
relacionamento familiar seja percebido como uma fonte de bem-estar e satisfação para 
todos os membros.

 mas como identificar as necessidades do casal ou da família para o desenvolvimento
das habilidades necessárias para um relacionamento mais satisfatório?

 esse é um processo muito particular a cada casal, pois cada família tem uma história
única, singular. nesse caso, é importante que essa avaliação seja realizada com o psicólogo 
e o casal, ou com o cônjuge que deseja iniciar um processo de mudanças.
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3. criançaS no comando: aS conSequenciaS
 da infantolatria

Jeniffer Mendonça
 
estar numa família é se deparar com diversas situações, características e nomes diversos. 
alguns conhecidos e outras nem tantos. o termo infantolatria é um deles e algumas famílias 
só conhecem quando as crianças fazem parte desse meio. eu mesma nunca tinha ouvido 
falar, só na graduação e com mais firmeza quando meu sobrinho nasceu.

mas antes de falar sobre, vamos fazer um teste rápido.

• Seu filho(a) determina quais as atividades e as refeições que devem ser feitas na casa? 
• As músicas mais tocadas no carro e os programas assistidos em casa são de 
determinação da criança, como galinha pintadinha e patatí e patatá, dora e outros 
desenhos? 
• Os passeios e a rotina de casa devem acompanhar os gostos exclusivos das crianças, 
sem espaço para os adultos? 

Se você se identificou e respondeu sim e essas perguntas, você pode estar vivenciando um 
fenômeno bem comum nos dias de hoje: infantolatria. mas tenha calma.
Se você nunca ouviu esse nome, não se preocupe. o termo é novo. e significa o ato de amar o 
filho a ponto de não enxergar limites e submeter a todoS os gostos.

é deixar que ela comande todas as ações da casa e da família.

uma idolatria, paixão excessiva por um objeto, nesse caso a criança. costumamos dizer que 
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a época da infância foi a mais feliz e sentimos até vontade de voltar no tempo em que não 
tínhamos nenhuma preocupação e a vida era só brincadeira.  

porém, algumas pessoas tem essa vontade de forma obsessiva e um desejo de retorno e a 
criança passa a representar a sua inscrição imaginária, e elas nem percebem o que estão 
fazendo.

vivemos em uma constante correria e os pais se dão conta de que tem dado pouca ou nenhuma 
atenção aos filhos devido a sobrecarga de trabalho e outros afazeres. nesse curto período 
de tempo, eles procuram se esforçar para dar atenção às crianças e para suprir a sua culpa, 
fazem suas vontades de forma excessiva e distorcida, confundido com amor. quem nunca se 
viu em uma situação dessas? é mais comum do que se pensa.

não é errado, porém tudo deve ser feito com limites.

quando a família decide ter um bebê, é esperado que ela viva em função da criança para que 
seja decifrado e compreendido e assim atender as suas necessidades. lembro-me quando 
meu sobrinho nasceu e toda a rotina de casa havia mudado. o dia estava programado mas a 
chegada dele, embora já fosse esperada, mudou toda a programação. 

mesmo não estando vivenciando a maternidade, minha rotina também havia sido alterada 
em função dele. não podia falar alto, lavava as roupinhas e passado a licença paternidade, 
auxiliava minha irmã nos seus cuidados. era  um ser de total dependência para sobreviver.  

o bebê recém-chegado necessita de um adulto experiente para exercer o papel de 
responsáveis pela sua educação e com maturidades para acolher as características da 
infância. geralmente, a mãe torna-se mais sobrecarregada por possibilitar a alimentação. e 
tudo isso modifica os planos e a relação entre os membros da família.

esse excesso de atenção deve persistir até os dois anos de idade. nesse período é esperado 
que a criança tenha um desenvolvimento suficiente para perceber a existência de um mundo 
à sua volta, no qual as pessoas têm interesses e necessidades diferentes dos dela.  

nessa idade também, a criança já deve ter noção de limites e de suportar a frustação de não 
ter tudo o que deseja. 

porém, quando o excesso de atenção não finaliza, os pais acabam por estender essa dedicação 
de forma exagerada pela criança e sem que percebam, passam a maior parte do seu tempo 
em função dela. 

óbvio que a atenção aos filhos é importante para o seu desenvolvimento cognitivo e afetivo, 
mas é necessário que essa criança tenha também o seu espaço para crescer e limites. 

quando os pais estendem essa dedicação exagerada e não adequa a criança com a realidade 
que a cerca, a infantolatria ganha espaço. e sem que percebam, passam a maior parte do seu 
tempo em função do filho, afetando assim em alguns aspectos de suas vidas. 

o lazer não atende as necessidades de todos, sendo apenas de caráter infantil; nas férias ou 
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final de semana ela determina o restaurante que vão comer, o hotel; shopping só se for para 
as lojas ou departamento infantil. 
a rotina é adaptada unicamente para os filhos, sem hora certa de dormir, sem hora para 
comer, estudar, brincar e afazeres obrigatórios. 

o cardápio do jantar já foi decidido por ela: pizza. Sentar-se à mesa para fazer a refeição só 
se ela quiser, pois o sofá e a cama são uma boa opção também. na escola, não consegue se 
entender com os colegas pois tudo deve ser apenas de sua vontade.  

assistir um filme ou ouvir músicas que passam longe de ter sons animados e coloridos passa 
a ser uma ideia impossível. fazer maratona de seriados é um luxo. 

os pais não conseguem mais conversar enquanto os filhos estão acordados, pois eles exigem 
muito que não permite que aconteça coisas que ela não tenha participação. Sair sem a 
presença dos filhos? a sós ou entre amigos? nem pensar, ele não aguentaria.

esses são alguns de tantos exemplos vividos e obviamente você percebeu que essa dinâmica 
não é saudável para a família, o casal e nem para a criança. elas simplesmente determinam 
como deve ser o ambiente, não admitem serem contrariadas e os pais se tornam súditos e 
submissos. 

parece exagero falando dessa forma, mas os pais precisam tocar a vida pra frente e seu 
filho não deixa de ser a coisa mais importante. Só é preciso existir um equilíbrio para que 
ambos não fiquem tão estressados, se culpando a todo momento e tenham esse tempo após 
o período de dependência do bebê. e que a criança possa crescer mais autoconfiante.

ainda há aqueles que não se percebem nessa condição ou pensam o contrário e percebem 
que deixar as crianças mais livres estimulam a autonomia e a segurança de lidar com adultos 
já que suas opiniões serão levadas em conta. 

os especialistas na área da infância afirmam ao contrário e que o ato permissivo sem limites 
pode criar uma falsa sensação de poder e que futuramente a criança poderá se sentir 
insegura e carente de uma referência na sua formação. com isso, poderão culpar os pais 
pela negligência e esse é apenas um exemplo da consequência da infantolatria. as crianças 
que comandam as famílias ainda:

• Poderá formar uma personalidade narcisista sem base emocional e assim tornam-
se jovens frustrados quando encarar a realidade. 
• Necessitaram de aprovação constante e vontade de controlar pessoas e situações 
sem importa-se com os outros.
• Poderá desenvolver algum transtorno de humor, como a depressão quando perceber 
que as coisas nem sempre funcionam como ela espera.
• Podem sentir dificuldades de socialização com amigos e familiares.
• Insegurança nos aspectos pessoal e profissional.
• Acham que o mundo tem que parar para ouvi-la, e não consegue imaginar que isso 
pode não acontecer.
• Não está preparada para lidar com qualquer tipo de frustração da vida.
•Dificuldade de relacionamento.      
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o filho não é o centro porque quer, mas porque o adulto permite.

é importante salientar de que a criança não escolhe agir assim. ela apenas busca segurança 
e amor dos pais que, com medo de perder o amor do filho, permitem tudo. muitas vezes, 
os adultos não reconhecem seus desejos, seus sentimento de culpa e quando querem 
recompensar suas faltas, suas emoções podem se atropelar e a criança torna-se a mais 
afetada.

por isso é importante os pais saberem do que estão sentindo em relação aos seus filhos e 
caso sintam dificuldade, é importante buscar ajuda.

diante desse cenário, as crianças são vistas como problemas e passam a ser rotuladas de 
forma distorcida.

como posso evitar que a infantolatria?

quando as crianças reinam no ambiente familiar, há um colapso e as hierarquias não existem 
mais. os pais passam a ser os filhos e as crianças são conseguem mais cumprir uma rotina 
que poderia trazer mais estabilidade e segurança. 

para que você não seja uma vitima, é importante focar no seu papel na casa. Se você é pai, 
tem que exercer o papel de pai. 

Se você é mãe, tem que exercer seu papel de mãe.

e os filhos, cabem a ser educados. 

e que esse cuidadores também tenham outros interesses, não só na criança, para que ela 
consiga se sentir pertencente a uma família e não dona dela.
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4. como a família pode contribuir com Seu filho que
apreSenta dificuldade  de aprendizagem

Rosângela Francisca Silva

 a família tem grande poder de estimular ou desestimular a criança nos relacionamentos 
e em todos os aspectos de sua vida - escolar, psicológico, cognitivos . portanto, os recursos 
que a família oferece ao filho podem ser decisivos para enfrentar as dificuldades.

 os  diagnósticos de dificuldade de aprendizagem nem sempre estão relacionados 
a déficits cognitivos e/ou pedagógicos. muitas vezes o diagnóstico de dificuldade de 
aprendizagem inclui problemas de ordem emocional. 

 no que concerne aos fatores emocionais, os problemas de aprendizagem estão 
ligados a falha no processo de pensamento, e esse processo acontece a partir dos primeiros 
vínculos do bebê com seus cuidadores, do afeto, dos cuidados básicos, da responsividade às 
necessidades do bebê que  são os formadores da capacidade de pensar da criança. quando  
acontece falhas nesses  fatores, poderá surgir dificuldades de aprendizagem. a criança só 
aprende quando confia, quando tem segurança nos seus familiares e cuidadores. 

 podemos observar que  crianças que apresentam  problemas de aprendizagem tem em 
suas famílias assuntos que são segredos, como, mortes , doenças, suicídios, adoção quando a 
situação não é revelada conscientemente. outros fatores importantes são as reações a crises 
situacionais que a criança possa estar enfrentando. exemplo: separação dos pais, morte de 
alguma pessoa querida, doença em algum familiar, entrada na adolescência.

 diante deste contexto, os professores são agentes muito importantes já que o aluno 
pode estar precisando de uma atenção especial, ele pode ajudar a encontrar meios para 
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que o fracasso escolar não se estabeleça já que trás muito sofrimento para a criança e o 
adolescente. 

 nas Séries iniciais deve-se analisar se a criança está construindo de maneira 
satisfatória, seu aprendizado. aprender não significa decorar ou mesmo exercitar situações 
prontas, aprender significa estabelecer relações e a partir destas reconstruir novos 
conhecimentos. propor atividades que desenvolvam o aprendizado, é uma tarefa tanto da 
escola como da família e ambas necessitam de apoio para fornecer os subsídios necessários 
ao desenvolvimento das dimensões intelectual e afetiva em relação a aprendizagem.a 
criança que enfrenta o fracasso escolar é tida como “desligada”, “preguiçosa” e é tratada, 
muitas vezes, com menosprezo pelo professor, geralmente é deixada de lado. assim, sente-
se a única responsável por sua incapacidade, tornando-se apática e indiferente ao que 
se passa ao seu redor. fica privada de sentir o prazer da descoberta, da criatividade, do 
enriquecimento pessoal. normalmente, os pais não sabem como ajudá-la, e apoiando-se na 
opinião da professora, também responsabilizam a criança pelo problema.
 
 a capacidade de enfrentamento dessa situação por parte da criança, depende 
principalmente das condições da família e da própria criança. muitas vezes, a família ignora, 
ou têm uma noção precária, que seu papel é significativo no suporte que deve oferecer aos 
seus filhos para torná-los capazes de obter o sucesso escolar. para que a criança exponha 
suas frustrações, ela precisa sentir-se segura em relação à sua família. a criança só terá 
confiança em falar sobre suas derrotas ao sentir-se aceita e orientada dentro de um convívio 
saudável na relação parental.  Somente em famílias onde há diálogo e aceitação, ou seja, 
famílias organizadas, esse processo se dá de forma tranqüila e equilibrada.

 em  famílias saudáveis, a diferenciação individual e a coesão grupal são garantidas 
pelo equilíbrio dinâmico estabelecido entre os mecanismos de diversificação e estabilização 
o sujeito em desenvolvimento, tratando-se de uma criança ou adolescente, quando acuado 
retirase para o seu mundo individual e não tem maturidade adequada para lidar com esse 
tipo de situação. nesse momento o sistema está abalado e o grupo incapaz de reconhecer 
seus conflitos. Somente a família que desenvolve o hábito de conversar e expor as situações 
vivenciadas saberá trabalhar com a verdade.
 
 a falta de comunicação proporciona o aparecimento de meias verdades, pois a 
desconfiança e o desconhecimento das possíveis ações frente à exposição da verdade dá 
lugar à insegurança e confusão ao se tomar decisões sobre a forma de agir. ninguém retribui 
carinho com agressão.
 
 o ser humano busca refúgio em quem o compreenda e ofereça gestos de amor, de 
aceitação.  assim, o lar deve ser um lugar de aconchego e harmonia, com isso, não quero 
dizer que não haverá discórdia, porém o amor e a maturidade familiar serão os responsáveis 
pelas escolhas e estruturação psíquica e social. crianças, ou adolescentes, que não possuem 
a confiança necessária na família irão esconder seus fracassos. isso é grave, pois a família 
deve ser conhecedora de todas as situações que os afligem. Situações como esta, fazem os 
problemas pessoais da criança, ou do adolescente, piorarem. “ a felicidade é um sentimento 
que aparece quando as coisas estão indo bem para nós”. logo, é importante que a família 
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esteja atenta, pois assim como a felicidade é facilmente percebida, o sentimento de tristeza 
também é visível. penso que desta forma poderemos, tanto escola como família, dar a atenção 
necessária ao educando. 

 os processos que permitem a transmissão efetiva do conhecimento são os da 
aprendizagem. uma criança só aprende algo a partir do outro, da relação com o mundo e, 
portanto, com o outro. isto é, dessas experiências com o outro, ela será capaz de modificar 
numa reconstrução própria, utilizando seus sentimentos e a sua cognição, a fim de se 
apropriar do conhecimento que vai adquirindo nessas relações. desta forma, observamos 
que a apropriação do conhecimento não é passiva.

 ao nos relacionarmos no ensinar e no aprender, o fazemos ora com o outro, como 
ensinante ou como aprendente, ora consigo mesmo como aprendente, ora com o conhecimento 
como um terceiro, de maneira própria. de acordo com o modo singular que uma pessoa se 
relaciona com o conhecimento, pode haver algo que se repete e algo que muda ao longo da 
vida. “a modalidade de aprendizagem é um molde relacional, armado entre a mãe como 
ensinante e o filho como aprendente, que continua construindo-se nas posteriores relações 
entre personagens aprendentes e ensinantes ao longo de toda a vida”.

 a modalidade de aprendizagem de um sujeito se constrói pelo modo como os ensinantes 
reconheceram e desejaram a criança como sujeito aprendente e a significação que o grupo 
familiar deu ao ato de conhecer. portanto, percebemos a importância da relação primeira 
do sujeito com sua mãe e sua família na formação de sua modalidade de aprendizagem. as 
possibilidades de se construir uma ou outra modalidade de aprendizagem estão intimamente 
ligadas com o tipo de investimento do outro como ensinante. esse outro vai influenciar na 
formação da modalidade de aprendizagem do aprendente, mas não vai determiná-la de 
forma permanente, uma vez que a modalidade de aprendizagem opera como uma matriz que 
está em permanente reconstrução, onde novas aprendizagens a todo tempo são incluídas e 
transformam a matriz com o uso.

 um dos indicadores de “problema de aprendizagem” é a modalidade que se congela, se 
enrijece, perde a capacidade de transformação, assim, a figura do ensinante é fundamental. 
não se pode pensar em aprendizagem sem ensinante. ensinar e aprender estão entrelaçados, 
um está relacionado ao outro. o ensinante entrega algo, mas o aprendente necessita inventá-
lo de novo, para apropriar-se daquilo.

 ensinantes são os pais, os irmãos, os tios, os avós e demais integrantes da família, 
como também os professores e os amigos na escola. os objetos e máquinas podem chegar a 
ter função de ensinante, mas a pessoa ensinante, com todas as suas características próprias, 
é prioritária porque, segundo fernandez13, “mais importante do que o conteúdo ensinado 
é o molde relacional que vai se imprimindo na subjetividade do aprendente”. os primeiros 
ensinantes - sobretudo a família - podem favorecer, perturbar ou destruir a produção de 
espaços de autoria de pensamento nas crianças.

 a necessidade de destacar o principal grupo social onde o sujeito está inserido - o grupo 
familiar - deve-se à crença de que os principais ensinantes são os pais. a família constrói as 
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bases de uma organização, de um modo de aprender. este modo  pode variar no decorrer da 
história do sujeito, de acordo com os diferentes vínculos estabelecidos em suas relações, o 
tipo de circulação do conhecimento na família constitui terreno propício para formação de 
um determinado tipo de modalidade de aprendizagem. além disso, a família representa a 
primeira importante possibilidade de promover a “base segura” ,tão necessária ao indivíduo 
no transcorrer de sua vida.

 no contexto atual da família, existe uma série de implicações e causass para o 
aumento dos chamados problemas de aprendizagem das crianças e adolescentes, que se 
cruzam, se interpenetram. nos interessou avaliar, nesse quadro complexo, o modo como os 
pais interagem com os filhos, enquanto sujeitos ensinantes e aprendentes.

 a base fornecida pela família, como vimos anteriormente, se for uma base 
segura, proverá a criança de instrumentos facilitadores da autoria de pensamento e, 
conseqüentemente, implicará na formação de modalidades de aprendizagem sadias.
 
 o reconhecimento da autoria de pensamento nasce no meio familiar,  destacamos 
a importância da capacidade dos pais relativizarem-se perante as diferenças que os filhos 
apresentam, por meio de demonstrações de respeito e de amor aos filhos como são e como 
se expressam, nas suas particularidades.

 a dimensão da alteridade na família não significa concordar com tudo ou aprovar tudo, 
mas respeitar as diferenças, buscar compreendê-las na atitude dos filhos e, quanto possível, 
buscar aprender algo sobre “esse outro”. muitos pais querem anular a diferença para se 
sentirem melhor, pois a entendem como deficiência, e inclusive agem de forma intrusiva, 
tomando decisões pelos filhos, a partir de suas convicções sobre o que seria melhor ou pior 
para eles, o que os faria felizes. muitos conflitos nascem exatamente nesse ato de apropriação 
indevida da conduta e da forma de ser dos filhos. entretanto, o conflito é inerente à família.

 “a divergência de idéias é uma necessidade a quaisquer grupos ou pessoas que 
desejam crescimento real. onde todos pensam uniformemente há campo para dissimulação 
e fragilidade de elos emocionais para relações sadias”. portanto, um dos desafios da família 
contemporânea é aprender a conviver em regime de diversidade e devolver o “outro” 
a si mesmo na busca de seus caminhos, favorecendo sua autonomia. a família ensinante 
alteritária possibilita ao aprendente conectar-se com o desejo de conhecer.

 os pais que foram educados para manter o “outro” (filho) - pensando como eles 
pensam, escolhendo por suas escolhas, opinando conforme seus padrões de pensamento 
e agindo de conformidade com sua avaliação de certo e errado - promovem o regime de 
submissão nas relações, implicando dificuldades no desabrochar da autoria de pensamento. 
São comportamentos que limitam a capacidade da criança de ser responsável por seus atos.

 concluindo, as percepções, sentimentos e atitudes da família  sobre os filhos com 
dificuldades de aprendizagem são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades da 
criança,outra característica da família  é o esforço que fazem para auxiliar os filhos, levando-
os para os atendimentos de psicologia, neurologista e fonoaudiologia. isso demonstra que 
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elas têm consciência das dificuldades escolares de seus filhos. essa ajuda pode ser em 
incentivos e valorização do comportamento, como elogios, ou por meio de cobranças das 
tarefas escolares. portanto, isso certamente tende a amenizar tais dificuldades, e a criança 
também se sente acompanhada e amparada.

 fica evidente, também, o apoio da rede e a interlocução com a escola e professores 
como facilitadores da postura da família para acolher as dificuldades apresentadas pelas 
crianças. diante de todos esses fatos, é possível concluir que o apoio da família e da escola é de 
suma importância para o crescimento da criança que apresenta dificuldade da aprendizagem, 
fazendo com que ela sinta-se estimulada e capaz.
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5. família, porque você não me entende?

Sandra Stefanes

 Sempre me perguntam se existe cura para a ansiedade e costumo dizer que todos nós 
somos pessoas ansiosas. e, minha resposta é, não, nós sempre seremos ansiosos e um pouco 
de ansiedade é normal. o problema é que a ansiedade demais nos prejudica, nos impede de 
viver o aqui e agora e nos deixa escravos de nós mesmos, pois nos faz atropelar as coisas 
causando muito sofrimento físico e psicológico.

 atualmente, o brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de 
ansiedade no mundo, segundo estimativas da organização mundial da Saúde (omS) 9,3% dos 
brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. 

 existem alguns tipos de ansiedade e eu irei focar neste capítulo o transtorno da 
ansiedade generalizada, visto que é o mais frequente entre todos os tipos de ansiedade. 

 o transtorno de ansiedade generalizada é diagnosticado quando alguém sofre de 
preocupação excessiva e de ansiedade na maior parte do tempo, durante um período de 6 
meses, aliado a pelo menos três dos seguintes sintomas:

• Inquietação, irritabilidade, sensação de nervosismo ou de estar à beira de um ataque 
de nervos, fadiga, tensão muscular, dificuldade de concentração, ou a mente dá um 
branco, problemas para dormir ou continuar dormindo, ou ter sono agitado.
• Impaciência, facilidade em se distrair, ser exageradamente sensível a críticas, 
sensação de pavor ou pânico, respiração rápida e curta, palidez, suores, tremor, 
sensação de desmaio, palpitações, dor de cabeça, tontura, agulhadas e formigamento 
no corpo, boca seca, perda de apetite, sede excessiva, urinar em excesso, dor de 
estômago, náusea, diarreia, menstruação dolorosa ou em falta, perda da libido, 
ataques de pânico.
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 então, você pode imaginar o quanto sofre uma pessoa ansiosa. Se coloque no lugar dela 
por alguns minutos e você vai conseguir entender que isso não é nenhuma frescura, falta do 
que fazer ou que a pessoa vive procurando por doenças. estes são alguns dos pensamentos 
que as pessoas próximas da pessoa ansiosa pensam e falam sobre a ansiedade. a falta ou 
a mínima informação sobre esse transtorno é o que se percebe em atendimentos clínicos, 
principalmente entre os familiares ou amigos, dessas pessoas.

 controlar a ansiedade é muito mais do que terapias alternativas, da psicoterapia, da 
hipnose, da psiquiatria ou dos remédios. a melhora da ansiedade é uma busca diária em 
casa, no trabalho e na convivência com a família. a mudança de hábitos ajuda no tratamento 
dos transtornos de ansiedade e são os familiares que tem um papel superimportante como 
fonte de apoio, na busca constante pela melhora dos sintomas.

 inúmeras pessoas com ansiedade já ouviram críticas ou um diagnóstico equivocado 
de um familiar. Muitas pessoas já ouviram frases do tipo: ʺvocê precisa arrumar algo para 
fazer”, ʺisso é falta de trabalhoʺ, ʺisso pode ser uma doença graveʺ e etc. 
 
 os especialistas em ansiedade concordam que a ajuda da família é imprescindível, mas 
não com esse tipo de pensamento. os familiares não fazem por mal tendo esta atitude, mas 
sim, é por total falta de conhecimento sobre ansiedade. mesmo que, atualmente a ansiedade 
tenha tido mais exposição na mídia, não é tão conhecida e, diversas vezes, é confundida com 
outra doença. portanto, é muito importante que, não apenas as pessoas ansiosas tenham 
informações sobre os transtornos, é necessário que os familiares também tenham acesso e 
interesse por essas informações.

 a ansiedade, bem como todos os transtornos psiquiátricos, não está no semblante de 
ninguém, é muito comum a família entender como fraqueza moral ou falta de personalidade.
diante disso, formulei dicas simples, mas essenciais para os familiares das pessoas ansiosas 
saberem lidar com a situação.

 não pense em doença grave e incentive a pessoa com crise de ansiedade a procurar 
um médico para tirar a dúvida de que seja uma doença cardíaca ou qualquer outra doença. 
procure alimentar pensamentos positivos e sem medos, pois uma maneira de auxiliar uma 
pessoa em crise é acalmá-la e perguntar o que está sentindo e qual é o seu medo.

 não há nada mais cruel do que dizer para uma pessoa ansiosa que é falta de trabalho. em 
muitos casos, a ansiedade está ligada a algum trauma e não começa do nada. um especialista 
encontrará o tratamento adequado para ajudar a pessoa ansiosa, pois é um transtorno muito 
estudado atualmente e muitas pessoas sofrem com a ansiedade mundialmente.

 você que é da família, procure conhecer muito mais sobre a ansiedade, a síndrome do 
pânico e também sobre a depressão para conversar sobre o que está acontecendo. a pessoa 
ansiosa precisa de apoio para entender o que está acontecendo com o seu corpo e a sua 
mente, e nada melhor do que alguém da família para perguntar se está tudo bem ou como ele 
está se sentindo para perceber que não está sozinho nesta jornada.

 o maior mito é de que os profissionais da psiquiatria ou da psicologia são para loucos. 
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em algum momento da história do mundo esse mito foi construído, mas é algo totalmente 
equivocado, pois são justamente esses especialistas que podem ajudar de várias formas a 
pessoa ansiosa a lidar com a ansiedade.

 depois que você entender melhor como acontecem esses transtornos e como os 
profissionais podem ajudar, participe mais da vida do seu familiar com ansiedade, incentivando 
o tratamento sem pressionar, acompanhe a rotina dele e converse mais sobre o que está 
acontecendo.

 mas cuidado, existe muita diferença entre acompanhar a rotina do ansioso e 
superprotegê-lo. não é necessário dizer a pessoa o que ela tem que fazer o tempo todo, pois 
isso pode aumentar a sensação de ansiedade. ele escolhe o que quer fazer, simplesmente 
caminhe junto com o seu familiar.

 Se coloque à disposição para ajuda-lo dizendo que quando houver uma crise você pode 
chamá-la para que não se sinta sozinha.

 tenha cuidado com as críticas, pense antes de falar, porque algumas críticas são 
nocivas ao tratamento, como por exemplo ʺas crises ainda não acabaram?ʺ; ʺvocê está 
fazendo algo erradoʺ; ʺesse tratamento não está te ajudandoʺ; ʺvocê vai perder muita coisa 
na sua vida com essa ansiedadeʺ.

 Se você da família não entende como alguém com ansiedade se sente, dificilmente 
saberá o que falar e como ajudar, por isso busque informações sempre. a maior dificuldade 
da pessoa ansiosa é que a família a entenda e saiba o que ela está passando com as crises 
de ansiedade, e, caso seja difícil entender, que pelo menos esteja do seu lado, sem críticas e 
julgamentos.
 
 Sem o apoio familiar, fica difícil seguir sozinho em busca da própria melhora, pois 
quem sofre com a ansiedade, assim como todo ser social, precisa se sentir protegido, 
amparado e cuidado; porque assim fortalece a autoestima e faz seguir em frente sabendo 
que tem alguém do seu lado que te apoia incondicionalmente.



23

6. dependência química: a família também adoece!

Rosana Liliam Vieira de Oliveira

 “toda forma de vício é ruim, 
não importa que seja droga,

 álcool ou idealismo. ” 
(carl jung)

 atualmente ouvir falar sobre drogas, dependência química já se tornou habitual 
a praticamente todas as pessoas. já não é mais segredo para quase ninguém os riscos e 
consequências que o uso abusivo de drogas traz ao usuário, sociedade e família. mas, por 
que apesar de tanta informação muitos ainda caem nessa armadilha? as pessoas, por vezes, 
acreditam que isso vai ou está ocorrendo na casa do vizinho do lado, de um parente ou amigo, 
mas nunca em seus lares com algum ente querido. caem na ilusão de que esse problema pode 
ocorrer apenas com os outros e em suas famílias jamais. a percepção que muitas pessoas 
ainda têm é de que os usuários de drogas são de famílias problemáticas, sem estrutura, com 
pais ou cuidadores que não souberam orientar e educar seus filhos, porém nem sempre é 
assim. 
 
 mas o que é droga? é qualquer substância natural ou sintética que tem a capacidade 
de alterar a função dos organismos vivos, trazendo como resultado mudanças fisiológicas 
ou de comportamento. entre tantas drogas estão a maconha, o crack, heroína, morfina, 
ecstasy, cocaína, lSd, etc. não podendo deixar de citar o álcool e o cigarro, que, mesmo 
socialmente aceitos não deixam de ser drogas e que matam também. e, não menos perigosos 
os comprimidos que podem ser comprados facilmente nas farmácias. a droga muitas vezes é 
usada para fugir da realidade, para não encarar os problemas, uma válvula de escape. pode 
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surgir do consumo dessas drogas uma dependência química ou psicológica.
 
 a dependência química é uma doença que não escolhe religião, classe social, raça 
ou lugar. ela existe nas favelas, nas mansões, nos morros, nas ruas, como também dentro 
de qualquer família. é uma doença crônica (doenças crônicas não tem cura, mas podem 
ser mantidas sob controle) , progressiva e se não for controlada a tempo pode ser fatal. 
a frequência de consumo da droga, a quantidade, estado de saúde da pessoa, condições 
ambientais, genéticas e psicossocias são elementos que colaboram para o desenvolvimento 
da dependência química. mesmo com todos esses fatores, com tratamento adequado e 
determinação, é possível conseguir levar uma vida mais saudável.

 as razões que conduzem à dependência química são muitas, cada pessoa tem os 
seus motivos. a dependência química escraviza, domina a vida do adicto fazendo com ele 
prefira a droga acima de praticamente tudo em sua vida. e, nem sempre essa sua condição 
é compreendida por aquele que não é um dependente químico, pois está percebendo a 
autodestruição do outro, e ainda assim não abandona o vício. o dependente se apega ao 
“prazer” que a droga lhe dá tão rapidamente e passa a não dar importância a todas as outras 
formas saudáveis de prazer.

 quem não tem a predisposição para desenvolver a dependência química, conforme o 
que experimentar, talvez fará uso algumas vezes, por algum tempo e depois para por conta 
própria. contudo, se essa mesma pessoa tiver a predisposição, a sua vida vai se transformar, 
vai entrar em um caminho de “prazer” altamente destruidor. é impossível permanecermos 
de braços cruzados diante de uma doença tão grave.

 resentemente ouvi o seguinte relato de uma mãe de um dependente químico: “tentei 
esconder do meu marido, dos familiares mais próximos e tinha pânico só em pensar que um 
vizinho descobrisse. passei a monitorá-lo 24 horas por dia, vivia o tempo todo tensa com 
medo de que ele usasse. tentava controlar seu comportamento, suas ações e reações, com 
quem falava ao celular. minha vida se tornou essa tensão constante. quando acordava já 
pensava no que iria fazer para impedir que se drogasse. não tinha mais vida própria. assumi 
todas a responsabilidade pelos atos do meu filho, pois achava que assim estava o ajudando. 
cheguei ao ponto de ter crises de pânico, de desespero, não conseguia nem  dormir. fiquei 
tão mal que passei a fazer uso de antidepressivos, e remédios para dormir. não aguentei a 
pressão do meu filho e cedi às suas chantagens e falsos acordos ou trocas disso ou daquilo 
por sua palavra que largaria o vício. no desespero de perdê-lo ainda mais para o mundo das 
drogas deixei usar em casa para que não ficasse em situação de risco e nem expusesse a 
família. tive medo dos julgamentos, de acharem que não soube cuidar e orientar.” 

 no relato percebemos uma relação doentia que não favorecia a mãe e muito menos 
o filho. para o dependente químico é ruim, pois sua mãe facilitava e encobertava seu vício; 
tal atitude o distanciava ainda mais da busca pela ajuda. essa mãe, muito provavelmente, 
se sentia culpada pelas ações de seu filho e se responsabilizando por elas. nessa relação 
com seu filho dependente químico, essa mãe passou por momentos de negação, depressão, 
negociação, raiva, facilitação, exaustão e aceitação. com todo esse comportamento a mãe 
achava que estava ajudando seu filho, mas na realidade não estava se permitindo enxergar 
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que em sua família existia um dependente químico e uma codependente química. 

 a dependência química é uma doença que envolve a família inteira. com ela vem o 
desejo incontrolável de usar droga, a necessidade de cada vez usar maiores quantidades, 
perde-se o controle de parar. todas as ações e reações do dependente tem seus resultados 
sobre os mais próximos e principalmente sobre a sua família, transformando-a em 
codependente dessa situação. a família adoece emocionalmente com a convivência com o 
dependente, passando a ter necessidade de tratamento também para conseguir lidar com 
suas emoções, sentimentos em relação ao momento vivido. 

 a codependência que aflige o familiar é uma doença emocional, comportamental, 
crônica, progressiva e fatal se não for controlada. com a necessidade extrema de controlar 
e modificar as ações e reações do dependente químico, o codependente que não se cuidar, 
cada vez mais vai adoecendo. é uma doença grave, se não for tratada, o familiar pode chegar 
ao ponto de não conseguir viver sem um dependente químico para “controlar suas ações”. 
isso acontece porque seria como se o dependente químico fosse a droga do codependente. a 
família não se tratando, certamente a recuperação do dependente químico não será eficaz. 
a codependência faz com que o familiar deixe seu papel real dentro da família em função 
do depenente químico, que, abre mão de todas as suas funções dentro do núcleo familiar. 
o codependente vive em função do dependente o tempo todo. a relação familiar torna-
se adoecida, pois o codependente acaba querendo controlar as ações e reações do outro, 
o que é praticamente impossível. Se por alguma razão o codependente tiver necessidade 
de se afastar do dependente químico, já se desespera com medo que ele caia, permanece 
apreensivo sem lugar. pega o celular e começa a ligar, e se por algum motivo, cair em caixa 
postal entra em pânico, coração acelera, perde o rumo, e começa as ligações intermináveis. 
existem inúmeras famílias que passam por essa situação, e que muito provavelmente, nem 
perceberam que se tornaram codependentes.

 apresentam-se na codependência sintomas como estresse, hipertensão arterial, 
distúrbio no ritimo intestinal, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, perda da libido, 
impotência, diabetes, gastrite, ansiedade, depressão, angústia, baixa autoestima, pena, culpa, 
insegurança, fobias (síndrome do pânico), compulsão (trabalho, jogo, compras, comida), 
suicídio. e mesmo com tantos sintomas físicos e psicológicos o codependente deixa de cuidar 
de si por medo de nesse momento o dependente químico se drogar, não cuida de si pra 
cuidar do outro. o familiar codependente se anula, sua rotina é equilibrada de acordo como 
o outro está, ou seja, o dependente químico estando bem o codependente também estará. 
é fundamental preocupar-se com a família como um todo e não apenas com o dependente 
químico, um acompanhamento psicológico apropriado pode ser eficaz nesse período que a 
família passa.

 em muitos casos o comportamento do codependente é, descontroladamente, ficar 
vigiando tudo que diz respeito ao dependente químico, faz uma revista geral em seus bolsos, 
olha se seus olhos estão vermelhos, cheira suas roupas, olha seu quarto por inteiro, tudo 
o que se pode imaginar e mais um pouco é vistoriado. quando o dependente químico sai de 
casa, fica preocupado, nervoso, tenso, não dorme, não come e não vê a hora que ele volte 
para perceber que está bem ou vivo. contudo, se o dependente químico está em casa, muitas 
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vezes, a relação é carregada de brigas por qualquer motivo. Se pararmos para pensar não 
conseguimos controlar nossas próprias vidas, não sabemos o que irá nos acontecer daqui 
um minuto, se estaremos vivos ou bem. como vamos conseguir controlar a vida de uma 
outra pessoa? não vamos. o codependente precisa entender, mas não é fácil, que necessita 
prosseguir com a sua vida, com a sua rotina, independentemente de seu familiar dependente 
químico, sendo feliz e produtivo. existe vida ainda, apesar de ter um ente querido doente.

 a codependência química tem tratamento. é possível a mudança de todos esses 
sentimentos conflituosos. o familiar que passa por essa condição de codependência, com ajuda 
qualificada, pode compreender suas limitações com relação a seu ente querido dependente 
químico. de início é fundamental a informação e conseguir enxergar que o seu familiar é 
portador da doença da dependência química; e o codependente não tem nenhuma culpa por 
ele ter nascido com essa predisposição. alguém pode se considerar culpado, envergonhado, 
ter raiva por um filho nascer com diabetes, asma, rinite ou com alguma deficiência física? 
o tratamento da codependência ajuda o paciente a se reencontrar, a encarar de frente a 
realidade que a droga deixou em sua família, a lidar com esse momento tão delicado seu 
e de seu familiar, a colocar limites entendendo até onde se pode ir para ajudar alguém e 
principalmente que a sobriedade do outro não depende somente do outro.

 para que se possa ajudar alguém é necessário saber se ele quer ser ajudado, que 
solicite ajuda pelos motivos que forem. o familiar precisa estar em condições para auxilia-
lo. por isso é importante o tratamento da codependência para o tratamento do dependente 
químico. quando o familiar entender esse processo todo que ele passa na codependência, já 
não ter mais raiva, culpa, vergonha, estando bem psicológica e fisicamente, há possibilidade de 
sua ajuda ao dependente químico ser muito mais eficaz. de outro modo quando o dependente 
químico procurar ajuda, o codependente não estará em condições de lhe dar o suporte que 
sua família deveria ter.
 
 mesmo com as muitas dificuldades existentes o dependente químico pode escolher 
trilhar no caminho da recuperação. não desista de seu familiar, busque ajuda, procure um 
grupo de apoio, um acompanhamento psicológico que possa te orientar sobre o assunto, 
busque se informar para se fortalecer. ninguém quer ter um familiar nas drogas. lute para 
se reestruturar, amparar e ajudar o seu familiar, dê valor a importância desse vínculo.
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7. coração no mundo

                 Júlia B. Benedini

 “a única coisa que ele sabia era que o mundo era muito maior que as quatro paredes 
do seu quarto ou até mesmo que a sua casa, cidade ou estado, e ele queria muito explorar; 
queria conhecer os cheiros, os sabores e as aventuras que a vida lhe reservava longe dali! ”

 olá, meu nome é júlia, sou psicóloga e idealizadora dos projetos bate papo com 
pensamentos e põe na bagagem. fascinada por viagens e outras culturas, em 2008 tomei 
uma decisão que virou minha vida de cabeça para baixo: eu queria fazer intercâmbio. esta 
pode parecer uma decisão simples, principalmente para quem vai fazer o intercâmbio, mas 
e quem fica? e os pais, irmãos, as vezes namorado (a), como ficam? neste capítulo vou te 
mostrar como a decisão de morar fora pode interferir na família, e a importância de uma 
orientação emocional durante este processo; e para isso vou contar a história do pedro (quem 
me conhece sabe que amo escrever contando histórias), um menino que desde pequeno 
sonhava em conhecer o mundo e que deixou os pais apavorados com a ideia de morar fora. 
 
 antes de mais nada, preciso esclarecer que hoje em dia o conceito de intercambio é 
diferente de alguns anos atrás. lembro que quando eu era criança, intercâmbio significava 
quando havia “troca de pessoas”, ou seja, a família que enviou seu filho receberia também um 
intercambista na sua casa. atualmente este conceito mudou, e intercambio está “somente” 
ligado a troca, que já começa quando um intercambista coloca os pés em outro país, levando 
consigo sua cultura, sua língua e hábitos locais.
 
 mas vamos aos nossos personagens, o pedro e sua família! 

 ninguém na família havia morado fora ou viajado para muito longe. compras no 



28

paraguai talvez tenha sido a aventura mais distante da família; e aliás, as compras no país 
vizinho, já deixou pedro encantado! tudo era diferente, o cheiro, a comida, as pessoas, a 
língua e a forma de falar, tudo, tanto que no fim, ele não comprou nada, nem o vídeo game que 
estava procurando, pois o encanto com a chuva de novidades era muito melhor que qualquer 
tecnologia do momento.
 
 a partir daquela viagem pedro não sossegou mais. viajava diariamente no google 
earth, conhecia vários países online e seus olhos brilhavam com a possibilidade de um dia, 
sair do virtual e para o real!  a única coisa que ele sabia era que o mundo era muito maior 
que as paredes quadradas de seu quarto, que sua casa, cidade; a terra era redonda, infinita, 
sem limites, e ele queria muito explorar! planejava conhecer cada pedacinho, conhecer os 
cheiros, sabores e as aventuras que a vida lhe reservava além do seu mundo particular. 
como ainda era muito novo, não tinha terminado o ensino médio, o sonho do menino ganhou 
nome e sobrenome: intercâmbio de estudos/high school (ensino médio).

 “como você vai? e se algo acontecer com você? já ouviu falar em tráfico de órgãos, 
tráfico de pessoas”?  o coração daqueles pais estava a mil por hora, e não era para menos. 
o desconhecido gera dúvida, ansiedade; os outros filhos já estavam formados e iniciando a 
faculdade e tinham metas bem diferentes de pedro. entregar o caçula, o bebê da casa, nas 
mãos de todo esse “perigo” era algo fora de cogitação, pelo menos por enquanto.

 a falta de apoio dos pais foi um choque para pedro, mas é mais comum do que 
imaginamos. hoje em dia a internet nos oferece muitas informações positivas e negativas, é 
uma faca de dois gumes, e é claro, os pais estavam com medo.

 diante disso, a reação de pedro foi pesquisar para então, colocar seu plano em ação. 
e qual seria o primeiro passo para quem quer fazer intercâmbio?

 assim como todo “candidato” ao intercâmbio, a primeira coisa que fazemos é procurar 
uma agência de confiança (levando em consideração que já estamos inscritos em vários 
canais de diário de intercâmbio no Youtube e redes sociais de agências e intercambistas). 

 as agências oferecem intercâmbios de diversos tipos e para idades variadas (existe 
intercâmbio até para crianças de 8 anos) e na opção ensino médio normalmente o estudante 
escolhe apenas o país aonde quer estudar, o restante fica por conta da agência.

 agora quero que você  pense comigo e me responda uma pergunta: você alguma vez 
já mudou de escola? pode ser aquelas mudanças de escolas pequenas de educação infantil 
para escolas maiores, para estudar durante o ensino fundamental. consegue lembrar (ou 
imaginar) o que alguém que está indo para uma escola nova pode sentir? diante disso, 
imagine quando esta nova escola está em um país diferente, que fala uma língua diferente, 
com hábitos culturais diferentes, em uma casa diferente com uma família também diferente. 
pensou? São muitas mudanças e infelizmente (assim como muitos), nosso menino aventureiro 
não pensou no impacto que essas mudanças causariam na sua saúde emocional.

 com esse discurso, pode parecer que eu sou contra intercâmbios, “só que não”. Sou 
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completamente a favor, desde haja um preparo para o que está por vir.  assim como o pedro, 
senti na pele este impacto durante o meu ano de intercâmbio, passei coisas que poderia 
ter evitado se tivesse uma orientação emocional nesse período tão importante; porém, no 
decorrer da nossa estória vocês vão entender a importância desse suporte.

 mas pedro ainda precisava convencer seus pais, e para isso, precisaria mostrar a 
eles as vantagens que eles também teriam com o intercâmbio. fazer intercâmbio promove 
uma experiência incrível de amadurecimento, visto que, longe de casa, o adolescente é 
praticamente obrigado a exercitar a independência e autonomia que (muitas vezes) não 
exercita em casa, e isso tudo além de aprender outro idioma, potencializar o currículo, troca 
cultural entre outras vantagens. Sabendo disso, e vendo o brilho nos olhos e a convicção de 
pedro ao falar de seus sonhos e planos, com o coração na mão, os pais resolveram aceitar e 
comprar a ideia do filho.

 passaporte, visto, roupas de frio, escolher o país, preencher documentos, intensificar 
as aulas do curso de inglês! uau, quanta coisa! a vida de pedro passou a ser uma correria, e 
ele tinha pouco tempo, já que iria cursar o 3º colegial no ano seguinte.

 os pais de pedro ainda estavam com medo, angustiados ao pensar que o filho estaria 
longe, e que não poderiam fazer nada, caso algo de ruim acontecesse. a família sempre foi 
unida, se reuniam toda semana para um jantar, almoço ou até café da manhã entre eles, e 
imaginar que a cadeira onde pedro costumava sentar estaria vazia no próximo ano, estava 
mexendo com as emoções de todos. 

 conforme o intercâmbio foi se aproximando, pedro foi ficando mais ansioso e assustado, 
mas a agitação e correria eram tão grandes que acabavam camuflando esses sentimentos 
que, por não se conhecer muito bem, ele nem sequer sabia nomear.

 com todos os papéis preenchidos só restava a eles esperar para saber o nome da 
cidade e estado, e do colégio para onde pedro ia, e esta expectativa estava trazendo, mais 
uma vez, uma tempestade de sentimentos até então desconhecidos para todos na casa.

 já nessa etapa, um preparo emocional com psicólogo especializado no assunto faz 
toda a diferença para orientar em como lidar com esse turbilhão de emoções que até então 
são desconhecidas. intercâmbio é algo novo, e as emoções causadas por ele também são. 
por mais que todo mundo saiba o que é o medo, a ansiedade, tristeza, a saudade, e outros 
sentimentos, quando eles aparecem diante de uma situação completamente nova fica difícil 
identificá-los e nomeá-los, e o acolhimento e direcionamento do psicólogo proporciona calma 
e autoconhecimento para este momento único na vida de toda a família.

 quanto mais a viagem se aproximava, mais ansioso pedro ficava, e maior era o medo 
de seus pais. o menino viajava em sua mente e no google earth, conhecia o canadá, país 
escolhido por ele, de norte a sul, principalmente os grandes centros e já se via morando 
nas grandes cidades, passeando e conhecendo tudo por lá, tirando lindas fotos! Sua mente 
viajava a mil por hora e a carta da agência com o local onde iria morar caiu como uma bomba! 
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 “aonde é isso? nunca ouvi falar nesse estado! uma cidade com menos de 100 mil 
habitantes? como vou fazer? e essa hostfamily* (chamamos de hostfamily a família que acolhe 
o estudante intercambista) só com crianças? com quem eu vou para a escola nos primeiros 
dias? aliás, quem vai me mostrar a escola? ” esses eram alguns dos pensamentos de pedro, 
e quanto mais ele pensava, mais a ansiedade tomava conta e mais a data de embarque se 
aproximava. e agora, será que o nosso menino dá conta?

 quando pensamos em outros países, é normal que, em nossa mente, venha um 
dos grandes centros (no caso do canadá: toronto, vancouver, québec, etc), pois é este o 
conhecimento que temos e que nos é passado pela mídia (assim como para os estrangeiros, 
quando o assunto é brasil, vem em mente São paulo e rio de janeiro). e por mais que 
conhecesse outras províncias (a grosso modo, podemos dizer que os estados do canadá 
são chamados de províncias), os mais pesquisados por pedro acabaram sendo os de maior 
destaque aqui no brasil.

 chegou o grande dia. coração a mil, malas no carro, olheiras por não ter dormido na 
noite anterior e muitas, muitas lágrimas! 

 ah, como a despedida é difícil! para mim, é uma dificuldade escrever, pois lembro da 
minha despedida, beijando a barriga da minha irmã, que estava gravida do meu sobrinho, 
meus pais chorando, uma amiga que embarcaria junto chorando também ao se despedir 
de sua família! é um chororô sem fim, e com o pedro, que até então estava firme, não foi 
diferente. o último abraço na mãe foi mais doloroso do que ele imaginava, mas ele respirou 
fundo e entrou pelo portão de embarque.

 para pedro era um novo horizonte se abrindo, um mundo de possibilidades, para os 
pais, ver o filho se afastando era uma dor que nem eles sabiam descrever. eles sabiam dos 
benefícios, mas ver seu caçula ficando cada vez menor, conforme se afastava deles, doía, e 
eles nem sequer sabiam o porquê.

 no dia seguinte pedro foi acordado pela comissária de bordo, para colocar o cinto e 
ajustar o encosto da poltrona. a aeronave estava pousando e a família canadense, a hostfamily, 
já estava esperando! 

 tudo realmente era diferente; as pessoas, o local, a nova família, a casa. a adaptação 
estava difícil, e logo nas primeiras semanas pedro via lentamente seu sonho de intercâmbio 
escapar por entre os dedos. ele tinha saudade de tudo; dos pais, de sua casa, dos irmãos, da 
comida, dos amigos. nada ali parecia mais tão interessante como era pelo google earth. na 
escola preferia ficar quieto, pois tinha vergonha de seu sotaque, e isso acabava afastando 
também qualquer pessoa que chegava perto na tentativa de enturmá-lo. a hostfamily tentou 
ajudar, já tinham recebido outros intercambistas pois notavam que (infelizmente) esse 
choque cultural misturado com saudades era comum nas primeiras semanas/meses.

 este primeiro período (primeiras semanas/meses) é muito rico. a troca proporcionada 
pelo intercâmbio acontece durante todo tempo que a pessoa fica no intercâmbio, mas a 
descoberta que acontece nesse início é mágica, e com frequência também perdida por conta 
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do choque cultural. tudo é novo, diferente, e mergulhar de forma tão profunda em outra 
cultura sem um preparo emocional adequado nos faz ter esse choque quase que inevitável 
(e eu digo “nos” pois sei exatamente como é ter um choque cultural por falta de preparo 
emocional. passei por isso em meu intercâmbio e foi daí que surgiu meu projeto).

 a orientação emocional além de permitir ao intercambista refletir sobre cada diferença 
cultural e o aprendizado com cada uma delas, proporciona o apoio e acolhimento necessário, 
ensinando a lidar também com os sentimentos causados por essas mudanças (facilitando 
também o autoconhecimento) e auxiliando através de técnicas a lidar com a saudade da 
família, amigos e do país de origem.

 também estava sendo difícil para os pais de pedro vê-lo tão abatido e não poder fazer 
nada para ajudar. o preparo da família também é fundamental, visto que o intercambista 
precisa de um apoio diferenciado; porém, como tudo é novo para todos, na maioria das vezes, 
a família não sabe o que fazer e como ajudar. a orientação emocional também trabalha com 
as emoções da família, dos pais e irmãos, ensinando sobre as possíveis emoções deles e do 
familiar que foi viajar. 

 é importante até que a hostfamily receba uma orienção, dicas de como lidar com o 
choque cultural, com a cultura do estudante intercâmbista (para que não haja duplo choque 
cultural) e a saudades de casa e da família.

 o tempo foi passando e a cultura do novo país foi ficando mais comum para pedro. 
o idioma já não era uma barreira e embora não gostasse de seu sotaque, ele percebeu que 
aquilo fazia parte de sua essência e de sua cultura, e isso o ajudou a começar a se comunicar 
mais e fazer amigos. a família também se adaptou à cadeira vazia. doía, mas a solução foi 
fazer reuniões e pedro participava através de chamadas de vídeo e voz.

 Sabe, eu poderia terminar este capítulo de outra forma, histórias “trágicas” de 
intercâmbio (infelizmente) não faltam e já acompanhei várias, mas considero esta experiência 
tão positiva que o final tinha que ser “feliz”, mas sabe aquela sensação de que poderia ser 
diferente, poderia ser ainda melhor, poderia ter aprendido mais, aproveitado mais? hoje, 8 
anos após ter voltado do meu intercâmbio, eu ainda tenho essa sensação, porém tenho plena 
convicção de que certas habilidades, aprendizados, pensamentos e sentimentos eu só poderia 
desenvolver com este apoio, com essa orientação emocional, e infelizmente não posso voltar 
atrás! o pedro tem muito de mim, e aposto que tem muito de você também, afinal, quem não 
gosta de viajar, de explorar, aprender e crescer? e outra coisa que eu tenho certeza é que 
você ficou louco de vontade de embarcar no próximo voo, de sair por aí conhecendo novos 
lugares e culturas, não é mesmo? então pegue suas coisas, #poenabagagem e vem comigo!
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8. o eStreSSe pode Ser um aliado? deScubra como 
utilizar o eStreSSe a Seu favor.

              Paula Rafaela de Nazaré Reis Martins

você acredita em uma dessas afirmações que está aqui embaixo?

o estresse mata.
o estresse causa infarto.
o estresse causa depressão.

certamente você já deve ter lido ou ouvido uma dessas afirmativas em uma notícia de jornal, 
na tv ou na internet.
quem sabe ao ter tido contato com essas notícias você tenha se preocupado com o estilo de 
vida que tem levado e passou até a se questionar se você estava ou não com um alto nível de 
estresse e se poderia estar em risco de morte.
o estresse tem sido visto como o vilão da história há algum tempo. mas e se eu disser para 
você que ele não é tão prejudicial quanto você pensa?
e se eu disser para você que ele pode, inclusive, ser positivo e que você pode, e deve, usá-lo 
a seu favor?
eu sei que isso parece muito estranho e até difícil de acreditar, mas eu já venho estudando há 
algum tempo e vi que as pesquisas mais recentes têm mostrado dados muito interessantes 
e surpreendentes.
o estresse, além de outros benefícios, pode inclusive fortalecer as relações familiares, 
amizades ou relacionamentos amorosos.
nesse capítulo eu vou dividir com você uma parcela dessas descobertas e vou te convidar a 
mudar a sua visão sobre o estresse. 
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mas antes eu quero te fazer algumas perguntas, lá vai:
• Você considera que sofreu nos últimos 12 meses: quase nenhum estresse, pouco 
estresse, um nível moderado de estresse ou muito estresse?
• Qual a sua percepção em relação ao estresse? Você o considera prejudicial à 
saúde?

guarde bem as respostas a estas perguntas.
em 2012 foi publicado na revista da associação de psicologia americana (apa) um estudo 
intitulado “a percepção de que o estresse afeta a saúde importa? a associação com a saúde 
e mortalidade”  (tradução livre) que avaliava a relação entre o nível de estresse sentido pelos 
participantes no ano anterior e a percepção dos participantes em relação ao estresse. em 
outras palavras os pesquisadores queriam saber se a percepção que uma pessoa tem sobre 
o estresse impacta ou não na saúde física dessa pessoa.
o que esses  pesquisadores descobriram?
um dos dados mais interessantes é que pessoas que tinham informado que tinham 
experimentado altos níveis de estresse e que viam o estresse como algo prejudicial à saúde 
apresentavam uma saúde física e mental debilitada. e talvez o dado mais interessante, e 
que nos faça refletir, é o seguinte: para estas pessoas que acreditavam que o estresse era 
prejudicial e que relataram ter experimentado altos níveis de estresse no ano anterior tinham 
um aumento no risco de morte de 43% em relação aos demais participantes do estudo. 
portanto, vejam que a percepção do estresse como algo prejudicial realmente impacta na 
saúde.
talvez você pode estar se perguntando como fazer para mudar a sua percepção em relação ao 
estresse. Será que só pensar positivo funciona? Será que evitar estar inserido em situações 
estressantes funciona?
a minha resposta para você é: não. 
para que possamos mudar a maneira como percebemos o estresse precisamos compreender 
que ele possui efeitos que estão muito além dessas consequências nocivas que ouvimos nos 
telejornais, internet ou reportagens espalhadas pelos meios de comunicação. e estes efeitos 
são benéficos à nós.
vou falar disso um pouco mais na frente, porém, antes de chegarmos lá, eu preciso dizer para 
você que em 2015 a psicóloga norte americana Kelly mcgonigal lançou um livro intitulado 
“o lado positivo do estresse: porque o estresse pode ser bom para você e como obter 
isso” (tradução livre) no qual ela apresenta uma série de pesquisas envolvendo as novas 
descobertas científicas em relação ao estresse e é com base nesse livro que eu apresentarei 
três dos efeitos positivos dele aqui.
você sabia por exemplo que existem vários tipos de respostas de estresse e que dependendo 
da maneira como respondemos ao estresse físico podemos criar respostas psicológicas e 
sociais diferentes? 
você sabia que dependendo da maneira como reage a uma situação estressante o nível de 
altruísmo pode aumentar ou reduzir? e você sabia que a mesma coisa pode acontecer com o 
seu nível de autoconfiança? isso pode acontecer até mesmo com o aumento da coragem e do 
cuidado com as pessoas que você mais gosta ou se preocupa.

o primeiro aspecto positivo do estresse é que ele fornece à você energia para enfrentar os 
desafios. 
quando o organismo se encontra em uma situação de estresse ele, automaticamente, 
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reorganiza os recursos internos para que o corpo possa se colocar em prontidão. é por isso 
que quando estamos estressados sentimos pouca fome ou sono. os recursos que seriam 
destinados a essas funções são desviados para nos colocar em alerta e prontidão para ação. 
vou dar a você um exemplo de como isso acontece na prática. em atlanta, eua, uma mãe, 
chamada angella cavallo, com 51 anos de idade e pesando 65 Kg levantou um carro que 
pesava 1500Kg para salvar seu filho que ficou preso embaixo do veículo após o macaco que 
sustentava o carro ter caído. os cientistas, após analisarem o caso, constataram que a mulher 
recebeu uma descarga de adrenalina em seu cérebro o que a possibilitou ter uma força sobre 
humana naquele momento de tensão e a permitiu erguer um objeto tão pesado.
nesse tipo de situação o fígado despeja gordura e açúcar na corrente sanguínea, a respiração 
torna-se intensa para o corpo obtenha mais oxigênio que será destinado ao coração e este 
baterá com mais velocidade para entregar o oxigênio mais rápido aos músculos. neste 
processo ocorre um aumento de produção de adrenalina e cortisol para fazer com que o 
corpo utilize os músculos e o cérebro com mais eficiência. 
isso explica também o motivo de você conseguir raciocinar mais rápido e ter mais foco 
quando está sob estresse. nessas condições o cérebro processa mais rápido aquilo que a 
pessoa está percebendo, é possível que se crie um estado de atenção concentrada e ter mais 
motivação para a ação.
é por isso que algumas pessoas gostam de deixar as atividades para entregar na “última 
hora”. elas, de forma consciente ou não, sabem que a mente e o corpo irão proporcionar as 
condições certas para que a atividade seja entregue.
contudo é necessário ter um certo cuidado, pois para criar essas condições o cérebro produz 
endorfinas, adrenalina, testosterona e dopamina com maior quantidade do que o natural e 
isso pode viciar o organismo e desgastá-lo.
tenha esta resposta de estresse como aliada, mas não abuse dela. cuide bem do seu corpo 
e ele cuidará de você.

o segundo benefício que o estresse pode nos proporcionar é o aumento da sociabilidade e da 
conexão social. 
parece improvável, não é mesmo? mas o fato é que o estresse nos motiva a criar conexões 
com pessoas sejam elas conhecidas ou não. além disso esta resposta de estresse ajuda 
você a fortalecer suas relações com sua rede de apoio(familiares ou amigos) e fortalece os 
relacionamentos mais importantes. 
esta resposta de estresse é conhecida no meio científico como cuidar e proteger e diferente 
da clássica lutar ou fugir, que comentei acima, ela é proporcionada por um outro hormônio, 
a ocitocina, ou como é conhecida por aí o hormônio do amor. 
Sabe quando algo de ruim acontece e você só quer o apoio de algum amigo ou familiar? ou 
sente que deveria protegê-los? ou quer apenas abraçar e ser abraçado? 
nestes casos, ao invés do organismo produzir os hormônios que podem te preparar para 
enfrentar desafios ele irá produzir ocitocina.
quando a ocitocina é lançada na corrente sanguínea durante uma situação de estresse ela 
nos faz querer estar com quem mais amamos, nos faz ser mais receptivo à dor do outro, nos 
motiva a proteger nossa comunidade e nos dá a coragem necessária para fazer isso.
é por este motivo que vemos pessoas ajudando umas às outras em casos de grandes tragédias 
como furacões, enchentes, doenças graves ou até mesmo em casos de morte onde a família 
tende a ficar mais unida para consolar uns aos outros.
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um outro benefício da ocitocina é de que ela faz bem para o sistema cardiovascular, pois ela 
ajuda as células do coração a se regenerar e reparar micro danos. 
em relação a este benefício do estresse alguns cientistas associam isso à capacidade do 
estresse em favorecer a resiliência, pois quando você busca proteger e ajudar uma outra 
pessoa o seu sistema cardiovascular acaba sendo fortalecido pela ação da capacidade 
regenerativa que o hormônio da ocitocina proporciona às células do coração.
então, além de criar relacionamentos mais fortes, você ainda tem mais um ganho: um coração 
mais forte também. no final das contas quem sai ganhando por se sentir estressado(a) é 
você!

o último benefício do estresse que eu gostaria de dividir com você neste capítulo é a 
possibilidade de aprender e se desenvolver. 
pode parecer estranho, mas na verdade saber desse benefício pode ajudar você em muitas 
situações inusitadas. vou te fazer uma pergunta, seja sincero(a)!

• Após passar por uma experiência estressante, depois que a “poeira baixou”, você 
se percebeu pensando repetidamente na situação e tentando entender como tudo 
aconteceu ou o que motivou o acontecimento?

é bem provável que você responda essa pergunta com uma resposta afirmativa. isso acontece 
porque após uma experiência estressante os hormônios do estresse aumentam nas áreas do 
cérebro relacionadas à memória e ao aprendizado.
é quase que automático ficar relembrando a situação, pois o cérebro está processando tudo 
o que aconteceu e, em muitos casos, é normal a pessoa ficar falando sozinha ou com outras 
pessoas sobre a experiência que acabou de viver, tenta explicar racionalmente ou descartar 
outras possibilidades. todo este processo acontece para que a sua memória seja registrada 
com o máximo de detalhes possíveis, para que, quando você enfrentar uma situação igual ou 
semelhante no futuro já saiba como agir.
durante este tempo de recuperação da experiência estressante onde a memória é acionada 
para registrar o ocorrido você pode ter uma certa dificuldade para se acalmar física e 
mentalmente. pode sentir o corpo agitado e a mente acelerada. também pode experimentar 
vários tipos de sentimentos, tais como, medo, raiva, tristeza, alegria ou gratidão. isso acontece 
pelo fato do cérebro estar atribuindo sentido à experiência que você viveu e tentando tirar 
lições para te ajudar futuramente.
essas lições irão te ajudar a avaliar melhor as situações futuras, decidir com maior 
responsabilidade e utilizar os recursos certos para lidar com as consequências da sua 
decisão.
um ganho secundário deste último benefício é o aumento da capacidade cerebral de 
remodelar a si mesmo, criando mais conexões entre os neurônios, um fenômeno conhecido 
como neuroplasticidade.
você não apenas aprende com a situação, mas se desenvolve como pessoa, amplia sua 
consciência e seu modo de ver a vida. algumas pessoas chamam a isso de amadurecimento.
de um modo geral eu posso dizer que este aprendizado e desenvolvimento contribuem para 
a aquisição e evolução da inteligência emocional, que nos leva a refletir melhor sobre como 
lidar com um acontecimento tentando minimizar seus impactos negativos para si e para os 
que amamos. 
eu espero verdadeiramente que você tenha se sentido positivamente surpreso com as 
informações que eu trouxe para você neste breve capítulo. mais do que isso, eu espero ter 
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contribuído para que você possa reavaliar a forma como vem percebendo o estresse e passe 
a olhá-lo com outros olhos. afinal, depois de tudo o que eu lhe mostrei aqui ele não parece 
mais tão ameaçador, não é mesmo?
mas tenha cautela! eu lhe apresentei um conhecimento atualizado sobre o estresse, 
fruto das novas descobertas científicas, mas eu não estou lhe dizendo que você deve viver 
constantemente estressado(a), não faça isso! não desgaste o seu corpo e sua mente! 
lembre-se que, para que tudo isso aconteça no seu organismo, ocorre um redirecionamento 
de recursos.
minha intenção ao apresentar tudo isso é para que, quando acontecer uma situação 
estressante, você tire o máximo proveito dela pois já sabe como o estresse pode te ajudar 
nessas circunstâncias.
veja ele com outros olhos e tire o máximo de proveito, mas não se force a passar por situações 
estressantes continuamente para obter esses benefícios, pois você estará desgastando seu 
organismo.
cuide de você e tire o melhor das circunstâncias adversas!
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9. ela ainda eStá Solteira 

                 Juliana da Silva Dutra

 “eu não estou bem, me sinto um peixe fora d’água e muito sozinha. minhas amigas 
e primas já estão todas casadas e eu continuo solteira, acho que eu ainda não cresci. Sou 
um fracasso de mulher! deve haver algo de errado comigo, meus pais sempre dizem que 
gostariam de ter netos, mas talvez eu não seja boa o suficiente para ser mãe e esposa”. 
essa fala representa a experiência de uma paciente que me procurou para iniciar terapia por 
causa de conflitos em relação à sua condição de solteira.  

 algumas mulheres, principalmente acima dos trinta anos, começam a se incomodar 
com a solteirice e atribuem um significado negativo a essa experiência. chega um momento 
em que ela se vê sendo convidada para o casamento de suas melhores amigas ou de suas 
primas. logo recebe também os convites para chás de bebê, ano após ano alguém está 
casando e ela ainda está solteira. não é raro que essa mulher comece a se sentir inadequada 
e angustiada ao ver que sua realidade está tomando rumos bem diferentes dos que tem 
observado na vida das amigas. 

 diante disso, gostaria de trazer aqui algumas reflexões e ampliar esse assunto afim 
de que seja possível compreender melhor as angústias de uma mulher que não gosta de 
estar solteira. além de refletir sobre isso quero também destacar algumas maneiras de lidar 
com a situação. então, separei a fala da minha paciente em partes para aprofundar o tema a 
partir dos detalhes encontrados em cada frase. 

“eu não estou bem, me sinto um peixe fora d’água e muito sozinha”.

 nessa afirmação é possível notar os sentimentos de não pertencer ao grupo e de solidão. 
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ela se sente um peixe fora d’água ao interpretar que o correto era estar dentro daquela 
água chamada casamento, entende que se todas as mulheres com quem convive estão se 
casando seria certo casar-se também para então ter aquela boa sensação de pertencimento 
ao meio em que vive. ver todo mundo casado e continuar solteira pode despertar a idéia de 
ser diferente, ser o patinho feio da turma. outro sentimento que comumente surge é o da 
solidão e perda por ver que suas amigas terão outros planos para o sábado a noite, outras 
prioridades que vão além dos compromissos de amizade. é um momento em que a mulher 
pode se sentir sozinha mesmo, afinal a rotina das amigas que se casaram é diferente da sua 
e às vezes aquelas companhias com as quais estava acostumada não estarão disponíveis da 
mesma forma que era antes. porém, isso não significa que ela não poderá mais contar com 
essas amigas. talvez a rotina de ambas precise de adaptações, mas o vínculo de pertencer 
a essa amizade não tem que ser abalado. basta compreender as necessidades das partes e 
encontrar possibilidades de manter essas relações saudáveis. 

“minhas amigas e primas já estão todas casadas e eu continuo solteira, acho que eu ainda 
não cresci”.
 
 percebo nessa fala que o significado de crescimento e maturidade parece estar ligado 
ao estado civil. ou seja, a mulher só se sentiria madura quando alcançasse o objetivo de se 
casar. mas a grande questão é que maturidade não tem nada a ver com idade e muito menos 
com esse tal estado civil. uma pessoa madura é aquela que aos poucos aprendeu a lidar 
com as diversas nuances que a vida foi lhe mostrando, conheceu a si mesma respeitando 
suas forças e limites além de aprender a respeitar os outros e acolher a essência de cada 
experiência que viveu. o casamento pode até ser considerado como uma lição de maturidade 
para o casal, mas não há garantias de que ambos amadureçam na mesma medida enquanto 
casados. e as pessoas solteiras também desenvolvem um olhar maduro, pois isso diz respeito 
ao jeito peculiar de cada um enxergar o mundo.

“Sou um fracasso de mulher! deve haver algo de errado comigo”

 parece que o casamento seria o meio de tornar completa a vida dessa mulher. ela 
sente como se tivesse que subir mais um degrau na escada da vida e esse degrau seria o 
casamento, mas não está conseguindo alcançá-lo. dessa forma, a mulher passa a acreditar 
que tem fracassado em sua caminhada de vida, que há algum problema no seu jeito de conduzir 
os próprios passos. mas será que a solteirice precisa mesmo ocupar um papel de fracasso? 
Será que todas as outras coisas que essa mulher incrível já alcançou vão ficar em segundo 
plano? Será que vale a pena trazer para si mesma toda a responsabilidade por ainda não ter 
se casado? Sabemos que para ocorrer um casamento é necessário que duas pessoas estejam 
convictas e espontaneamente dispostas a isso. então é algo que não depende só da mulher, 
e definitivamente ela não precisa se culpar por aquilo que não é responsabilidade somente 
dela. além disso, existem mil e uma conquistas que merecem ser olhadas e reconhecidas 
antes de acreditar que é uma fracassada por estar solteira. 

“meus pais sempre dizem que gostariam de ter netos”

 é muito comum e natural que os pais das mulheres solteiras comecem a imaginar 
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como seria a vida deles com a chegada de netos. o problema é que alguns pais por terem esse 
desejo acabam depositando na filha uma expectativa alta gerando a sensação de pressão. 
tudo bem em querer ter netos, mas é importantíssimo respeitar a realidade da mulher e 
entender que ela não tem obrigação de corresponder a tais expectativas. ela é uma pessoa 
completa que tem seu próprio jeito de ver a vida, ela tem seus sonhos, seus receios e suas 
próprias incertezas para lidar. não seria justo lançar os desejos dos pais para cima dela 
como se precisasse dar conta disso no lugar deles. 

“talvez eu não seja boa o suficiente para ser mãe e esposa”. 

 diante da desesperada busca por respostas concretas a mulher solteira pode querer 
fantasiar sobre os motivos pelos quais ainda não se casou. Surgem então imaginações dizendo 
que o casamento não aconteceu porque ela não está preparada ou não tem recursos para 
lidar com as demandas da rotina de casada e de mãe. nesse caso, é preciso desconstruir 
esses pensamentos fantasiosos entendendo que não há nada que a desqualifique para tais 
papeis. o fato de ser solteira hoje não significa que não tenha capacidade de viver como 
casal e família um dia se esse for o seu sonho e objetivo. não há como prever qual será o 
futuro, se uma moça solteira irá se casar ou não, mas é possível buscar possibilidades para 
compreender a realidade e promover bem estar diante das escolhas realizadas e dos rumos 
que a vida vai tomando. 

 além dessas questões trabalhadas a partir do discurso da paciente, acredito ser 
interessante comentar a respeito de algumas imposições sociais como, por exemplo, o 
endeusamento do amor romântico e o espaço da mulher no relacionamento. 

 o fato é que até pouco tempo atrás as mulheres eram colocadas para ocupar o papel 
de esposa e mãe em tempo integral. Sabemos que precisou haver uma revolução social para 
que todas nós tivéssemos o direito de estudar, trabalhar fora, votar e até mesmo a liberdade 
de escolher um parceiro. afinal, antes os casamentos eram arranjados por interesses 
familiares, econômicos e políticos. hoje temos a livre escolha para se casar ou apenas 
morar junto com quem quisermos, podemos pedir divórcio, podemos optar pela gravidez ou 
por métodos contraceptivos de acordo com nossa vontade e disponibilidade. porém, após 
algumas mudanças na sociedade surgiram alguns ideais que tomaram forma e ocuparam um 
espaço privilegiado no universo feminino. um desses ideais é o que chamo de endeusamento 
do amor, ou seja, atualmente há um apelo desmedido para que cada mulher encontre o 
mais rápido possível sua cara metade, seu grande amor. esse pensamento foi disseminado 
de várias formas inclusive pelas mídias formadoras de opinião. através das telenovelas e 
filmes as mulheres estão sendo cada vez mais impulsionadas a buscar um amor romântico 
quase perfeito, cheio de regras e padrões, acreditando que só assim será possível alcançar a 
felicidade plena.

 o amor é realmente bom, belo e capaz de gerar sensações de bem estar e satisfação. 
mas, é preciso compreender que ele não é o único elemento necessário para construir aquilo 
que chamamos de felicidade. Ser feliz plenamente vai muito além de ter um par romântico, é 
algo tão profundo e pessoal. é fazer as pazes com sua própria história, percorrer o labirinto 
das emoções com paciência e coragem encontrando em cada corredor um significado 
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especial. Ser feliz é seguir em frente tendo consciência de que o caminho ainda não acabou e 
há possibilidade de continuar ou mudar a direção de acordo com a plenitude de quem se é. 
 
 um dos principais objetivos da terapia é ampliar o olhar a respeito do próprio mundo, 
de tudo que já aconteceu e das novas direções que aparecem e aguardam por essa fala: 
“tenho tudo que preciso para seguir meu caminho e ser feliz, então aqui vou eu!” essa foi a 
expressão usada por minha paciente após um período de terapia. 
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10. a memória ao longo de noSSaS vidaS.

              Isis Honorato

nos últimos anos tem se falado muito da memória e dos problemas advindos de suas falhas 
no nosso cotidiano. alguns dizem que com o uso constante da tecnologia, dos smartphones 
estamos deixando de utilizar a cada dia a memória. mas afinal, o que é a memória?

memória é a capacidade de aprender, sobre vários momentos da história do nosso país, vir a 
recorda no momento da prova de história, num concurso ou em um discurso para embasar 
uma idéia. é decorar o número do seu cpf e toda vez que alguém perguntar cpf na nota, 
você fala os números; é voltar no tempo ao ouvir uma música que marcou uma época da sua 
vida. 

é a memória que nos diz quem somos, nos dá referência e nos permite pensar no futuro, nos 
torna únicos, não existe outro ser humano com as mesmas lembranças. assim, não existe 
outro ser humano com as mesmas lembranças e a união dessas memórias é o determinante 
da nossa personalidade. 

desde o nascimento e desenvolvimento do bebê até cerca dos dois - três anos de idade, é 
presumível a presença de dois tipos de memória: de trabalho e de curta duração. 
Saiba que dispormos da memória de trabalho, por exemplo, quando você ouve o telefone 
de uma indicação médica, para guardamos o número por tempo suficiente para discá-lo, 
realizada a ligação esquecemos o número. já memória de curta duração é utilizada, como 
exemplo, ao ler um livro, conforme você vai mudando de página, nos recordamos da página 
anterior.

é assim que o bebê sabe que se chorar alguém virá ao seu encontro, reage de formas 
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diferentes a ruídos e a carinhos.
você pode estar se perguntando por que  pouquissimamente ou nem lembramos do momento 
do nascimento até os três anos de idade? é devido à aquisição da linguagem que ocorre a 
cerca dos três anos de idade. dessa idade para trás nossas memórias foram armazenadas, 
mas não conseguimos expressá-las em palavras. fazendo uma comparação para facilitar o 
entendimento é como se tivéssemos aprendido falar em latim nos primeiros anos de vida, 
depois houve uma tradução para o português, ao aprender está nova língua, acabamos 
esquecendo da anterior. contudo, estas memórias estão guardadas e são de suma importância 
devido ao seu gigantesco valor emocional.

os anos vão se passando e vamos adquirindo novas memórias, algumas são adquiridas 
em segundos, devido a nossas experiências de vida, outras em semanas e outras em anos. 
tem as memórias visuais  (a casa da árvore na infância), olfativas (o cheiro do bolo da avó), 
motoras ou proceduais (andar de bicicleta). tem as que dão prazer (o primeiro beijo) e outras 
são terríveis (a morte do primeiro animal de estimação).

com o avançar do tempo, acabamos por modificar, perder ou esquecer algumas memórias, 
já que a cada vez que lembramos algo, o cérebro transforma algo abstrato em realidade 
novamente. esquecer é normal e saudável, imagine seu filho tendo que conviver com todos os 
colegas de classe, que eventualmente pode surge atrito, se lembrando de tudo (humilhações, 
percepções, dizeres) isso tornaria a convivência em sala insuportável, com quem ele faria os 
trabalhos de grupo? 

os famosos brancos acontecem quando estamos muitos ansiosos ou sob forte estresse,  
devido à maior presença de cortisol em nosso corpo/cérebro, dificultando as recordações. 
muito comum em épocas de provas escolares, vestibulares, entrevistas de emprego.

portanto, para prevenir as falhas de memória que podem acontecer ao longo da vida, segue 
algumas dicas para se exercitar:

• leitura, muita leitura;
• preste atenção, aponte para o que está vendo e fazendo e diga em voz alta;
• aprenda coisas novas;
• memorize listas, pode ser de supermercado, de afazeres; 
• desafie seus conhecimentos;
• Saia da rotina, faça algo diferente, explore novos lugares aos finais de semana;
• use a mão contrária a dominante, para escovar os dentes, pentear o cabelo, varrer a 
casa, mexer no computador;
• tenha hábitos saudáveis, pratique exercícios físicos, tenha uma boa alimentação;
• cuidado com o estresse, respire e não pire;
• faça atividades estimulantes.

vale ressaltar que ao envelhecermos nossa capacidade de aprender facilmente novas 
informações vai declinando e com maior lentidão, assim, como nossa capacidade de recorda 
nomes, momentos, onde estão as chaves. 
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Segundo as últimas pesquisas nesta área, já é ciência de todos, que a memória é uma das 
funções cognitivas mais vulneráveis e a mais afetada com o avanço da idade. por isso, é 
recomendável procurar ajuda especializada para diferenciar um esquecimento normal, 
esperado pela idade, de uma demência senil, como por exemplo, a doença de alzheiner. 
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11. o lado bom da vida.

              Fabiana Lima

tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho
tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho
tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho

escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho
estou podando meu jardim

estou cuidando bem de mim
(meu jardim-vander lee.)                          

 quando sentei para esse pequeno relato sobre a minha história de vida consegui 
perceber o quanto são  significativas as mudanças das frequências dos pensamentos e 
emoções. portanto, pensei é importante eu falar sobre algo que vivo intensamente, porque 
quem sabe, pode fazer sentido para algum outro leitor. 
 _ eu e ela? não.
  
 explicarei melhor com o decorrer do texto, porque  percebo que ao descrevê-la vejo  
quanto ela é avassaladora e que por alguns momento me levou ao abismo de mim mesma, 
cada sentimento, cada emoção e pensamentos tomaram uma dimensão inexplicável e quando 
faltou afeto e compreensão sobre esses  pensamentos ansiosos, as consequências foram 
dolorosas.  
 _ quem é ela?
 resposta:  a senhora conhecida como  ansiedade. 

 por um período da minha vida notei um desanimo, insônia e uma angustia inexplicável, 
há aproximadamente quatro  anos atrás fui “titulada” como portadora do transtorno de 
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ansiedade generalizada, para ser honesta esse diagnóstico me tirou da minha zona de 
conforto, porque precisei realizar algumas escolhas para não enlouquecer, por alguns 
momentos optei pelo isolamento e com muita paciência e ajuda de pessoas próximas  
pude  compreender a forma única que tinha de enxergar a vida, ou melhor, de perceber a 
singularidade do meu   mundo. quando recordo  as sensações percebo que as lembranças 
vividas são de cada dia como único, porque tinha perdido o prazer em tudo que gostava e que 
vivia e lembro que cada projeto que descrevia  no papel não conseguia colocar em prática, 
porque já pensava automaticamente nos resultados negativos, logo que a visão que tinha de 
mim mesma  era de uma verdadeira fracassada. 

 um exemplo que posso citar é da minha própria formação em psicologia, digo 
que esse sonho nutriu minha alma desde a adolescência, no entanto, por ser ansiosa fiz 
algumas escolhas precipitadas, como realizar outra formação, mas que não tive sucesso 
profissionalmente, por dois motivos: tanto por ser ansiosa pelos resultados positivos, como 
também pelo meu momento de vida.

  ao lembrar o processo pessoal de escolher a psicologia, impossível não recordar do 
primeiro dia de aula, o quanto foi gratificante ingressar na possibilidade de viver um sonho, 
como também pensava no quanto iria me sacrificar para arcar com meus estudos e a minha 
pós-formação (sim, porque como boa ansiosa era muito importante pensar constantemente 
no meu futuro). 

 durante os cinco anos sofri intensamente com diversas crises de pânico e ansiedade, 
tive ganho de peso, medo de tudo, palpitações por situações indesejadas e como válvula de 
escape atribui meus sentimentos na alimentação e a minha principal crença é que seria 
para sempre empregada de um sistema capitalista agressivo, sem dizer, que tive alguns 
professores que não acreditavam que poderíamos ir além, como exemplo bem ali no 
consultório da psicologia clínica.

 Sair de uma caixinha nem pensar, porque é importante para viver em uma sociedade 
fazer parte de um grupo, mesmo que seja só de fracassados, portanto, além da formação 
de psicologia  eu apreendi a ser muito mais ansiosa do que o solicitado para viver no meu 
meio  e oscilei muitas vezes em escolher em cuidar dos meus sonhos ou dos meus medos. 
passei por muitas consultas com diversos profissionais, fiz uso de muitos medicamentos e 
não conseguia em nenhum momento dar conta de nada que vivia e para ser sincera, o que, 
mais temia era de viver a ansiedade de nunca clinicar e de permanecer na mesma posição e 
perder a mágica da vida que é de trabalhar sonhos e a imaginação das pessoas. 

 diante dessa reflexão percebo que não é justo deixarmos a ansiedade nos paralisar, 
o sentimento de medo é uma autoflagelação que desfigura nossos sonhos e nos impede a 
adiantar cada passo que damos para nosso sucesso pessoal e quando nos apoderamos de 
viver diariamente um futuro incerto, muitas vezes as sensações acabam nos feriando de uma 
forma avassaladora. portanto, agora sendo breve, respondo:
 - por que optei por escrever sobre a ansiedade? 
 
 porque me permiti   desvencilhar dessa minha companheira, já que ela faz questão 



46

de ser sempre presente na minha vida e digo que  é uma tarefa diária, mas não impossível, 
visto que eu posso ser muito melhor do que ela, portanto,  hoje percebo que errar faz parte do 
meu processo interno e que cada experiência vivida  faz com que minha história de vida seja 
escrita de uma forma distinta e que ninguém deve ser igual a mim, ou igual a você que lê esse 
capítulo, por isso, é importante querido leitor que você respeite seu tempo, sua história e 
sua vida e perceba que para construir o seu espaço , você precisa respeitar suas limitações e 
seus sonhos, permita-se sair da caixinha, porque esse processo vai te possibilitar  a valorizar  
existência como um  momento único e exclusivo.

 refletir sobre o hoje percebo que alguns sonhos estão ganhando formas e cores, porque 
cada processo é um momento vivido e venho apreendendo a respeitar a minha essência e o 
meu valor  como pessoa  única e singular que nutre seus sonhos e te digo:
 
 _ a psicologia não é algo impossível, mas um dos passos necessários é de diariamente 
regar cada sementinha que é lançada nesse universo imenso em que cada um pode ocupar 
seu espaço, portanto, acredito que devagar o jardim da vida é  construído,  através emoções  
e os  momentos que são intensamente  vividos como únicos. 



47

Sobre aS autoraS

Claudia Maria Pedroso Dias
CRP 07/20397. Personal & professional coaching,palestrante, 
e escritora. Idealizadora do Ponto Mutação - Desenvolvendo 
Potenciais.
Site: www.pontomutacao.com.br

 @felicidade_atitude
 /psicologosrafaeclau/
claudia@pontomutacao.com.br
51 996928902

1. Graziela Becker
CRP: 08/14553. Psicóloga, Coach, mãe do Pietro, especialista
em Terapia Familiar, Idealizadora do projeto Maternar e Cuidar.
Site: www.grazielabecker.com

@maternarecuidar
 /maternarecuidar/
psicologa@grazielabecker.com
 (41) 98841-7475

2.  Elisa Lempek
CRP: 07/22591. Mãe de dois, coach parental, psicóloga com especialização 
em psicoterapia individual, familiar e de casal- orientação sistêmico-
integrativa. Atua em São Leopoldo/RS e com atendimento online,  
atendendo adultos, casais e famílias (da gestação à primeira infância).
Site: www.elisalempek.com.br

 @elisalempek 
/elisalempek/
elisalempekpsicoach@gmail.com 
51 999653180

3. Jeniffer Camila Silva de Mendonça
CRP:02/16619. Formada em Psicologia pela UnifavipDevry Caruaru 
em 2012. Pós-graduada em Saúde Mental, álcool e outras drogas em 
2016. Atua em consultório, com atendimento de Criança e Adultos e 
orientação vocacional. Psicóloga pela Prefeitura Municipal de Caruaru 
– PE na Secretaria da Mulher.

@psijeniffermendonca
jeniffermendoncapsi@gmail.com

(081) 99468-8597



4. Rosângela Francisca Silva
CRP: 06/70838. Psicóloga e Psicopedagoga.

/clínica.resiliens
rfspsicologia@gmail.com
(11) 983729626

5. Sandra Stefanes
CRP: 12/07831. Coach de Transformação e Desenvolvimento Pessoal, 
palestrantee graduada em Psicologia.
Site:www.sandrastefanes.com.br

@sandrastefanes
/sandrastefanes
sandra.stefanes@gmail.com

(48) 996111737

6. Rosana Liliam Vieira de Oliveira
CRP: 04/40581. Psicóloga com especializações em Psicologia Clínica, 
Psicanálise e Dependência Química. Atua e reside na cidade de Miraí 
(MG), atendendo em consultório particular. Seu trabalho é pautado 
com base na Psicanálise. Trabalha com atendimento a crianças, 
adolescentes e adultos.
Site: rosanaliliamvieira.wixsite.com/psicologia

rosana_liliam
 /consultoriodepsicologiarosanaliliam
psicologarosanaliliam@gmail.com
(32) 99138-1035

7. Júlia B. Benedini 
CRP: 08/14965 Psicologa.Quer saber como a assistência emocional 
pode ajudar sua experiência de intercâmbio ser ainda melhor? Me 
mande um email e para ficar por dentro das novidades me acompanhe 
nas redes sociais:
Site: www.batepapocompensamentos.blogspot.com.br

@batepapocompensamentos
Bate papo com pensamentos
batepapocompensamentos@gmail.com
(41)98505.6404



8.Paula Rafaela de Nazaré Reis Martins
CRP: 10/04030. Psicóloga Comportamental e Coach de gestão
do estresse.
Site: paulamartinsvidaesentido.blogspot.com.br

@paularrmartins 
paulamartins.coachdevida/
paula.rnrmartins@gmail.com
(48) 9 9803-9287

9. Juliana da Silva Dutra
CRP 06/129594. Psicóloga clínica, cursando especialização 
em emagrecimento e transtornos alimentares. Atendimentos 
presenciais em Sorocaba/SP ou online. 
Site: www.emagrecercomautoestima.com.br

@julianadutrapsi
/dutrapsico 
emagrecerpsicologia@gmail.com
(15) 98800-1447

10. Isis Honorato
CRP:06/92763.Psicóloga  com especialização em Neuropsicologia. 
Atuo em clínica com atendimentos em psicoterapia e avaliações
neuropsicológicas. Idealizadora e criadora da Inovamente 
Psicologia.
Site: www.inovamentepsicologia.com.br

@psicologaisishonorato
/psicologaisishonorato/
isis.shonorato@gmail.com
(11) 9 8569-0047

11.Fabiana Lima
CRP:06 /138490. Psicóloga e Psicopedagoga. Formada pela 
Universidade Cruzeiro do Sul e pós- graduanda em Terapia 
Cognitivo Comportamental.

@lutoavidahistoriainterrompidas
dolutoavidahistoriasinterrompidas/
psicofabianadelima@gmail.com
(11) 9 5947-0877




