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O MITO DO AMOR MATERNO: MÃES MUNCHAUSEN UM DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
POR QUE É DIFÍCIL IDENTIFICAR?

A clínica da infância representa um
grande desafio para as equipes de saúde, não
apenas pelas inúmeras transformações que
envolvem essa etapa do desenvolvimento,
mas também, pelo caráter sistêmico que
devem ser integrados aos cuidados.
Para falar em Saúde Mental na infância é
preciso considerar os fatores de risco e de
proteção, aquilo que compromete ou promove o seu pleno desenvolvimento. O olhar
sistêmico deve nortear toda a clínica da infância em observação aos microssistemas em
que está inserida.
Nesse aspecto o sistema familiar assume
um importante papel como promotor de
saúde mental ou desencadeador de problemas que se perpetuam ao longo do desenvolvimento, causando sequelas muitas vezes
irreversíveis.
Ao considerar esse cenário é possível citar
uma forma grave de abuso infantil, pouco
conhecida pelos profissionais da saúde e por
isso subnotificada, cujo nome é Síndrome de
Munchausen por procuração. Na Síndrome de
Munchausen, um dos pais, geralmente a
mãe, simula sinais e sintomas na criança,
com o objetivo de chamar a atenção para si.
Em decorrência a vítima é submetida a procedimentos médicos exaustivos, a sucessivas
internações, gerando sequelas psicológicas e
físicas que podem levar a morte.
A ausência de conhecimento acerca do
assunto, por parte dos profissionais da

saúde, aliada ao imaginário social de que o
amor materno é inato, torna o reconhecimento do quadro mais difícil. Geralmente as
crianças que chegam as emergências, postos
de saúde e consultórios médicos, são levadas
pelas próprias mães que descrevem para os
profissionais a manifestação dos sintomas.
As mães Munchausen se apresentam
como mães dedicadas, colaborativas e muito
preocupadas com o quadro clínico dos filhos.
As equipes de saúde encontram muita dificuldade em corroborar a queixa apresentada
pela mãe aos achados clínicos e laboratoriais.
O perfil das mães Munchausen associado
ao Mito do amor materno dificultam identificação da Síndrome. Como consequência a
vida de muitas crianças se transformam num
verdadeiro calvário de hospitalizações,
exames invasivos e dor.
Considerar que uma mãe possa adoecer
propositalmente um filho é algo ainda
impensável para muitos profissionais da
saúde. A dificuldade nesse reconhecimento
faz com que muitas crianças permaneçam em
situação de risco no convívio com mães tão
adoecidas.
Os profissionais da infância devem estar
advertidos que muitas patologias apresentadas pela criança tem uma relação direta com
parentalidades disfuncionais. E o olhar mais
criterioso pode ser decisivo para resgatar
uma criança de abusos intermináveis e até a
morte.
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Psicólogos trabalhando online em tempos de Pandemia
contribuem para a transformação metodológica da Psicologia na prática atuando na clínica, em cursos, oferecendo
palestras e lives. Temos na 3.ª.Edição, Psicólogos do Rio de
Janeiro, e de outros locais.
Na capa Patrícia Maia, empresária de Três Corações,
Minas Gerais, cria a Análysis em Tempo de Pandemia.
Andrea Costa Martelotta e Andrea Silva, do Rio de Janeiro,
escrevem sobre o Objetivo da Terapia Existencial-Humanista; O Mito do Amor Materno, Mães Munchausen.
Oriene de Moura David, Psicóloga e psicopedagoga de
Campo Grande, Mato Grosso do Sul na capa 4, escreve
sobre: lutas e Luto em tempo de Pandemia.
Claudia Roberta, de Campina, Pernambuco, aborda
sobre a Ansiedade, à luz do feminino.
O ser humano precisa de cuidados e poderemos analisar
através das leituras e textos publicados, as diferentes formas
de atuação dos Psicólogos na 3a. Edição.
O homem busca o entendimento de si mesmo, em
atitudes de autoestima, valorização da vida e saúde.
Profissionais qualificados como Dra Dina Frutuoso,
Dra Martha Lovisaro, professor Ronaldo Formiga, Dr Alex
Alves, Patrícia Saavedra, Raquel Ribeiro, Gabriel Rocha
que escreve sobre a Homofobia, Március Costa que aborda
o tema da Parentalidades Trans. Em busca do saber humano
faz-se necessário a compreensão das práticas psicológicas e
cuidados com a saúde mental.
Contamos na publicação com as Advogadas Edna de
Castro, Gracia Barradas, (Rio de Janeiro) e Gilcélia Maiolini, (Três Corações, Minas Gerais).
Matérias de Ciência do Dr Luiz Felipe Rezende,
Saúde de Larissa Costa e Arte, por Frideriki Karathanos
completam essa edição.
Boas leituras
Gisele Sant Ana Lemos
Editora e Psicóloga Clínica
Mês de agosto é de comemoração das profissões:
Psicólogos e Advogados.
Parabéns!
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Cuidados Paliativos,Valorização Da Vida e
Humanização do Atendimento do Trabalho Clínico
Segundo a médica Ana Claudia Quintana Arantes,
no livro “A morte é um dia que vale a pena viver”,
os cuidados paliativos não constituem a arte de
suspender tratamentos médicos, e sim a arte de
ampliar os cuidados para que a pessoa que tem
uma doença terminal passe a ter alívio do sofrimento em todos os seus aspectos.
Importante citar Elisabeth Kubler-Ross, uma das
pioneiras nos cuidados paliativos, que contribuiu
muito para a dignidade ao paciente neste estágio
terminal de vida, através da escuta ativa e atenciosa, além do apoio aos familiares. Observa-se
que tais cuidados têm pouco a ver com somente
dar medicação para não sentir dor, é algo muito
além. É valorizar cada dia que resta, mesmo que
seja apenas um dia.
As ideias desenvolvidas por Kubler-Ross
auxiliaram na humanização do atendimento no
trabalho clínico, pois a utilização da escuta atenciosa é fundamental para o exercício do cuidado e
do cuidar, acrescentando-se a empatia, o respeito, o afeto e o apoio tão necessários para
diagnosticar as dimensões biológica/física, emocional, familiar, social e espiritual do paciente/cliente, dentro de uma visão integrativa.
Cicely Saunders, matriarca dos cuidados paliativos certa vez disse: “Eu me importo pelo fato de
você ser você, me importo até o último dia e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não

somente para ajudar a você a morrer em paz,
mas também para você viver até o dia da sua
morte.” Ela foi a responsável pela introdução
do termo “dor total”, ou seja, a dor que não
separa “corpo, alma e espírito”.
A morte, assim como a vida, é uma autoridade. O ciclo vida-morte-vida ocorrerá inevitavelmente. Somos seres limitados. Nosso
tempo é limitado. Dessa forma, entre o
nascer e o morrer existe a vida e é preciso
desfrutá-la da melhor maneira possível. O
momento do morrer não é diferente do momento de nascer, pois ambos são desafiadores e exigem coragem. Nossos medos,
desejos, angústias, pensamentos, sentimentos, sensações precisam de um lugar em
nossa existência. Quando somos preenchidos
de um propósito, da alegria de ser útil é
possível aproveitar melhor o tempo, e nos
aproximamos da nossa essência e a vida flui,
ainda que não saibamos ao certo de quanto
tempo temos ou teremos para cumprir,
frise-se, nossos desejos e sonhos. Importante
lembrar também que nunca é tarde para
darmos sentido a nossa vida, ressignificar e
viver com dignidade ainda que diante da finitude.
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HOMOFOBIA
A homofobia pode desencadear depressão na
vítima e em alguns casos levar o mesmo a
cometer suicídio. É de suma importância esses
dados, pois o Brasil é um país conhecido por
sua diversidade, mas que não respeita a diversidade que tem. São centenas de vidas perdidas, e prejudicadas por anos e anos. A culpa
maior dessa situação é do estado, pois se houvesse uma orientação sobre diversidade desde
a escola, hoje em dia se formariam adultos
mais instruídos, e capazes de viver com as
diferenças. Pois em uma sociedade tão desigual
como a brasileira, as minorias se encontram em
situação altamente vulnerável, e com a vida
em risco, pois uma vez que um LGBTQ+ tem
mais chances de ser morto ao sair na rua do
que um heterossexual por qualquer outro
motivo. O homossexual, além de estar vulnerável como qualquer outra pessoa a sofrer
alguma violência, está em uma escala muito
maior de vulnerabilidade, uma vez que o
homossexual no Brasil é assassinado pelo simples fato de ser homossexual. Isso causa medo
nas pessoas pertencentes ao grupo LGBTQ+,
pois eles são os alvos direto desse preconceito.
E não é fácil viver sendo o alvo. Isso talvez seja
um dos motivos dos LGBTQ+ estarem mais

propensos a desencadear uma depressão, ou
até mesmo uma síndrome do pânico. Recentemente tive a Honra de ajudar a Psicóloga Gisele
Sant’Ana. Em um jogo de perguntas para
crianças e adolescentes sobre sexualidade. As
perguntas foram: Homossexualidade é opção?
Não, o termo mais aceito é orientação ou
condição sexual. Ninguém escolhe ser gay. Já
ser um homofóbico é sim uma opção.( o que é
crime previsto em lei)
Tenho dúvidas sobre qual é a minha orientação
sexual! O que fazer?
Hoje em dia se tem uma grande sede de rotulação. Ou você é do time A ou do time B. Porém
também há pessoas que jogam no time A e B.
Não que seja o caso de quem tem essa dúvida,
mas o importante é buscar sempre um auto
conhecimento com o tempo. Não há necessidade de pressa. A primeira relação dói?
Primeiro, é importante abordar que a relação
tem que acontecer em um contexto que você a
pessoa se sinta confortável. A dor pode acontecer mas não é um bicho de sete cabeças, e
inclusive pode estar mais ligada ao nervosismo
do momento. Então o ideal é relaxar e curtir.
(Com preservativos sempre)
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Advogada especialista em direito de Família,
Notorial e Sucessões.
Parceira no Grupo Sercon Advocacia.

desaparecem com o falecimento de seu gestor
e proprietário, o espólio nem sempre é bem
administrado e usa-se o ditado “o que vem
fácil, vai embora fácil”.
É necessário sabedoria e propósito para que
as companhias, em sua maioria de cunho familiar no Brasil, tenham seguimento e possam
crescer, conforme planos de quem a construiu.
Nesse sentido, a holding familiar pode ser
constituída como forma de planejamento
sucessório. Os benefícios são grandes, mas se
faz relevante que os herdeiros saibam conciliar
e levar junto tal instrumento.
Não se trata de uma empresa a administrar
outras, mas sim um comando acionário que
desenvolve um planejamento estratégico,
tanto jurídico quanto financeiro.
Além disso, aquele que escolhe esse instrumento costuma visualizar os benefícios fiscais,
tendo em vista que para a conclusão de uma
ferramenta como o inventário, os gastos são
altos e, por vezes, maior do que os recursos
dos sucessores. Conta-se, ainda, com a
demora, que pode sair do calculável, especialmente se não houver acordo e for necessário
recorrer às vias judiciais.
Cuidar do futuro de sua família e empresa é
ato de Amor e de responsabilidade.
Consulte um advogado especialista em
família e sucessões e se oriente melhor sobre o
planejamento sucessório.

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
O ciclo natural da vida leva-nos ao instituto
da sucessão. O indivíduo espontaneamente
cresce, trabalha, desenvolve desejos afetivos e
pela aquisição de bens, constrói seu legado
patrimonial e familiar, mas em algum momento
a morte chega. Essa é a única certeza que todo
ser humano possui.
E nesse momento de crise mundial em
virtude da Pandemia do Covid-19, são muitas
questões e desafios das famílias enlutadas,
filhos órfãos, empresas familiares sem administradores e, muitos outros problemas gerando
muitos desconfortos.
Nossa sociedade é acostumada a esperar o
indivíduo virar “de cujus” para conversar sobre
partilha de bens, prosseguimento de empresa
familiar e muitos outros pontos. Devido o momento delicado, regado de sentimentos à flor
da pele, o diálogo possui facetas complicadas.
Dificilmente os herdeiros estão de acordo e a
disputa pode se tornar um empecilho.
Apesar do pouco uso no Brasil, um instituto
do planejamento sucessório se destaca pelos
benefícios que pode oferecer, desde que devidamente utilizado. Seu uso permite ao homem
médio programar como as coisas devem acontecer após sua partida, de maneira que ele
possa em vida administrar e auxiliar os herdeiros, instruindo-os e consequentemente evitando que seu patrimônio tenha fim rapidamente.
Tantos são os grupos empresariais que
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FAMÍLIA DISFUNCIONAL
Temos um ambiente disfuncional na sociedade
neste início de século XXI. A família disfuncional se torna a base de uma sociedade que grita
a ansiedade generalizada, depressão, automutilação, sindrome de pânico, fibromialgia, Ideação suicida, transtornos mentais e etc...
Crianças e adolescentes que apresentam
tendências disfuncionais repetindo o comportamento familiar. Temos relatos de 17 milhões de
feminicídios no período da atual Pandemia do
Covid-19, casos de violência contra a criança e
ao idoso independente da formação religiosa,
social, financeira e sexual da estrutura familiar.
A família disfuncional com sua acidez, toxicidade, nocividade, abusividade cria uma "bolha
familiar" que corrói os que nela vivem, criando
uma anomalia social que se multiplica através
da formação de cativeiros através de seus
egressos não tratados. Eles geram contaminação para a formação de novos lares em meio
a sua disfunção existencial e emocional. A
desintegração desse tipo de família gera os
abusos psíquicos, sexuais, físicos, situações de
humilhação, constrangimento, sufocando seus
membros numa asfixia psicotraumática. Eles
propagam a sua onda de dor e sofrimento. As
feridas provocadas são na alma. O "inferno, a
desgraça, o caos, o colapso" é real. Todos estão
dentro de um labirinto e é comum ver os
cuidadores da família disfuncional serem cuidados pelo membros mais jovens que amadurecem na dor e no sofrimento de ter que catar a
afetividade no " lixão disfuncional " chamado
lar. Crianças, adolescentes e idosos neste
período pandêmico ficaram reféns de lares
disfuncionais. As escolas receberão milhões de
crianças e adolescentes com problemas acentuados por suas famílias disfuncionais. Já
tínhamos indicadores de uma explosão das
doenças psicossomáticas e já temos um
aumento de 40% das chamadas da SAMU para
ocorrências de suicídio e milhares de casos de

violência em nossas delegacias contra pessoas
em estado de vulnerabilidade ( crianças, adolescentes, deficientes físicos, mentais e
idosos). O colapso social é real. Necessitamos
com urgência realizar uma leitura e intervenção
na área da saúde mental e emocional com foco
na família disfuncional. No presente tempo,
onde a latência da Pandemia do Covid-19, a
Psicossomática e a Virtual avançam no território social a sociedade necessita reagir com a
ciência. Médicos e Psicólogos devem se apresentar. É hora de TRATAR a questão da " família
disfuncional " como um caso de saúde pública
para não sucumbirmos frente a degeneração
social oriunda de sua acidez, toxicidade, nocividade e abusividade. Quem vive ou viveu num
"lar disfuncional" necessita de acompanhamento médico e psicológico para lidar com as feridas psíquicas e não se tornar um elemento de
fomento deste mal. Propagando o caos e fazendo vítimas. Ser disfuncional é ser corrosivo em
suas relações, cruel em seus argumentos,
insensível em seus posicionamentos, incapaz
de tocar e não estragar. É comum haver uma "
amordaça" na família disfuncional criando um
CATIVEIRO velado de seus membros que são
torturados de dia e de noite. Vivem amedrontados pelo "espectro abusivo" opressor que suga
as energias vitais daqueles que tentam sobreviver. O " vampirismo" bioenergético" é alimentado pela carência emocional da família disfuncional. O "vampiro psíquico" suga seus "
doadores" até lhes secar o sentido da vida.
O(a) carcereiro(a) da familia disfuncional é
alguém oriundo de um lar disfuncional que
inicia suas vítimas na arte do autofragelo e da
autodestruição. Estamos nesta cruzada tratando há mais de três década de famílias disfuncionais. Não fique sozinho na "escuridão disfuncional " se permita ser ajudado. Você pode sair
desta "masmorra disfuncional "
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Esquemas iniciais desadaptativos
como manutenção de relações instáveis
A terapia cognitivo-comportamental surgiu com
A.T. Beck em 1970, quando seu criador sentiu a
necessidade de dados empíricos que explicassem os comportamentos ansiosos e depressivos. Tornou-se a terceira onda da psicologia
moderna, e hoje conta com inúmeros estudos e
artigos publicados de sua eficácia no tratamento de diversos transtornos psicopatológicos.
Conquanto, Young em 1990 sentiu a necessidade de ramificar as teorias da TCC para tratamentos mais profundos aos pacientes que
apresentavam transtornos de personalidade,
nos quais, Young observava a dificuldade de
aderirem a estrutura organizada das sessões
na terapia cognitivo-comportamental clássica.
Surge então a terapia focada nos esquemas.
Brevemente, esquemas são agrupamentos de
crenças centrais, intermediárias, pensamentos
automáticos que são reforçados no indivíduo
desde sua infância, e se tornam extremamente
cristalizados na vida adulta, mantendo um
padrão repetitivo de comportamentos que
podem levar a resignação, evitação e supercompensação. Quando causadores de sofrimentos psíquicos, denominamos esquemas
iniciais desadaptativos EID’s, que são visíveis
tanto em pacientes com algum transtorno de

personalidade, quanto em pacientes cuja as
queixas são problemas vividos no cotidiano.
Nessa matéria focaremos nos EID’s como mantedores de relações instáveis. Geralmente
pacientes que apresentam queixas sobre relacionamentos instáveis mantém esquemas no
domínio de desconexão e rejeição, esquemas
desse domínio levam os pacientes a reforçarem
crenças de que nunca serão amados e que
sempre haverá algo em si que não permitirá
que mantenham relações recíprocas e duradouras. Geralmente, na escolha dos (as) parceiros (as) supercompensam esses esquemas
escolhendo pessoas que os manterão, pois,
todo caminho para a desconstrução de um EID
acaba criando uma angústia que nem todos
estão dispostos a vivenciar, daí tiramos a
expressão “dedo podre para escolher parceiros”, incansavelmente se submetem a escolha
de pessoas que vão manter sua zona de conforto inalterada.
A desconstrução de EID’s se dá pela via do
trabalho terapêutico que procurará aos poucos
e com a ajuda mútua do paciente, desmistificar
os dogmas que cristalizam os esquemas desde
a tenra infância a idade adulta.
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PARENTALIDADES TRANS: DESAFIOS E FORMAS DE SER UMA FAMÍLIA
reconhecimento e direitos a tratamentos
humanizados, a população transexual hoje
acessa lugares e posições até então inimagináveis se levarmos em consideração o preconceito de alguns anos atrás. Preconceito
este que ainda é fortemente presente e
assola sujeitos transexuais, mas a conquista
da presença cada vez mais forte perante à
sociedade impulsiona o desejo de ir cada vez
mais além na busca por direitos, direitos
esses, do exercício a parentalidade.
As representações sociais relativas à
família, por sua vez, estão sofrendo alterações significativas no Brasil e no mundo,
sendo uma luta da população LGBTQIA+ pela
conquista de legitimidade social para suas
relações amorosas estáveis, o que aponta
para questionamentos profundos acerca dos
fundamentos estruturadores do ideário de
família conjugal.
Posto isso, como podemos pensar as
novas configurações familiares de modo que
incluam esses sujeitos em suas narrativas?
Quais os desafios encontrados por essa população além do âmbito jurídico na tentativa do
exercício da parentalidade, e até mesmo na
monoparentalidade? Qual o lugar do terapeuta na escuta e acolhimento desse desejo?

As parentalidades trans no decorrer da
história foi uma temática pouco vista em
literatura, pois a principal demanda dessa
população era primeiramente o direito à vida.
Conforme a Associação Nacional de Travestis
e Transexuais (2015), “família” é uma instituição majoritariamente negada para a pessoa
trans, a associação estima que a idade média
de expulsão de casa para Travestis e Transexuais é de treze anos de idade, apontando o
preconceito da família nuclear de origem
como o principal motivador. Esse preconceito
acarreta diretamente em dificuldades, por
exemplo, no momento em que uma pessoa
trans deseja exercer o direito à parentalidade
pela via da adoção. O que acaba trazendo
empecilhos também, pela via biológica
através da gestação paterna.
É preciso pensar as parentalidades trans
principalmente nos espaços em que se
discutem diversidade familiar, promovendo
diálogos entre os saberes psi, médicos e
jurídicos para que sejam reduzidas as carências de políticas públicas para essa população
e que sejam garantidos também os direitos
sexuais reprodutivos da pessoa LGBTQIA+ de
forma sólida e universal.
Levando em consideração a luta por
07

EM TEMPO DE PANDEMIA
Patricia Maia de Oliveira Santos
Três Corações - MG

Psicóloga Clínica Especialista,
Consteladora Familiar
Analista Corporal
Análysis Psicologia Ltda - Proprietária e Técnica Responsável

@patriciamaiaos / @analisis.psicologia

psicológica, recrutamento e seleção. Nossa
missão é prestar serviços de psicologia com
qualidade e eficiência. Reconstruir o que está
desconstruído, desorganizado, adoecido. Um
lugar onde o acolhimento da dor emocional e o
bem estar são uma prioridade. Onde a pessoa
que sofre vai “Transformar dores em Amor”.
Acredito no ser humano como potência para
a vida. Nascido de um inconsciente desorganizado e sedento de aventuras, experimentos e sensações está à procura… de algo, um lugar, uma
pessoa, aquilo que o preencha em sua ânsia de
bem viver. Trazer à consciência aquilo que o
aflige, atormenta, adoece. Cuidar do adoecer
emocional e psíquico é o caminho da sanidade
mental. Tornar consciente as dores infantis,
desfazer emaranhados, honrar seus ancestrais e
abrir caminhos, conhecidos, mas novos.
Conhecer a própria história. Bendize-la. Ser
responsável pelas próprias escolhas. Arcar com
as consequências. Olhar adiante e seguir.
Em tempos de pandemia, o tratamento
Psicológico é o maior aliado da saúde física e
mental. Conhecer-se é o início de uma nova
vida: seu verdadeiro lugar no mundo. Conhecendo sua estrutura corporal e mental, o sujeito
pode se responsabilizar por tudo que está por vir.
Sem medo, ansiedade, depressão.
Pleno para viver este tempo que chamamos
de vida. Que entre o nascer e o partir possa
seguir rumo à abundância e à prosperidade. Pois
“As folhas só existem para trazerem as raízes à
vida”.

Vive-se hoje um tempo único na história da
humanidade. Tempo de pandemia mundial. O
inimigo quase invisível tirou de todos os planos,
sonhos e supostas certezas da vida. A convivência social é um alicerce da saúde humana. O brasileiro se nutre na diversidade de pessoas,
lugares, conversas, bebidas e boa comida. Bares
e restaurantes, proibidos. Acesso à cultura,
somente na mídia e internet. Sair de casa, só
para o trabalho. Vive-se o tempo da convivência
familiar intensa e irrestrita: um novo conhecer
da família. E, o principal, não poder escolher.
Entre ir e vir, está o direito de todos à prevenção
da saúde física. O inimigo, COVID-19, não ataca
somente o sistema imunológico. Ataca toda a
saúde emocional pessoal, familiar, empresarial,
social. E diante do quase caos das relações
humanas algo melhor precisa ser feito.
Sou Psicóloga Clínica especialista pela
PUC/SP há 20 anos, Consteladora Familiar e em
formação de Analista Corporal. Percebi que as
pessoas precisam ter contato com sua essência,
seu 'serzinho' mais infantil. Aquela criança cheia
de vida que, do caos do inconsciente, se formou
no seio de uma família e se estruturou como ser
humano. Reorganizar a relação consigo e com o
mundo.
Fundada em 2003, Clínica Análysis. Palavra
que vem de analýein (grego) - aná (para cima) +
lýein (decompor); desfazer. Da decomposição de
certezas surgiu a Análysis Psicologia. Uma Clínica de Psicologia multi abordagens: psicanálise,
sistêmica, fenomenológica, existencial e comportamental. A Análysis trabalha com atendimento clínico presencial e on-line, avaliação
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O CORPO PRÓPRIO
nos faz refletir, sobretudo, nesse corpo
próprio da criança retida na sua moradia, com
poucos contatos externos, uma mudança
rápida e violenta para os padrões até então
adquiridos. Corpos que se fecharam por trás
de máscaras, ocultando identidades, quando
diante de pessoas pouco conhecidas. Essas
crianças que retornaram à escola mostram-se
desadaptadas, quiçá suas professoras, estas,
encontram-se perplexas frente a nova realidade e ao comportamento desses alunos,
enquanto paira sobre todos, apesar da vacinação de alguns, o medo do contágio.
A psicomotricidade apresenta na sua prática
educacional, por entender e valorizar o corpo
próprio, o procedimento de ajuda mais adequado para este momento de adaptação, de ajuste
da unidade corpo/mente ressignificada pela
dialética entre imanência e transcendência.
Na prática psicomotora educacional a criança é
convidada a vivenciar o diálogo que se institui
entre ela, o outro e o objeto, o dentro e o fora
que acontece a partir da linguagem em todas
as suas variadas formas de expressão, incluindo as artes. Assim, será possível transformar
as percepções do mundo interno e externo,
para fazer aparecer a significação do que foi
vivido.
A psicomotricidade promove, pela livre
expressão criativa, em todas as idades, do
bebê ao idoso, a possibilidade de transformação, que ocorre por meio do toque, do olhar,
da proxemia, da voz, da música; ferramentas
facilitadoras do diálogo entre o imanente e o
transcendente.

Nesta época de pandemia pela Covid, o corpo
próprio, o corpo de cada um de nós, encontra-se ameaçado. Cabe, portanto, a pergunta:
o que pode o corpo próprio?
O corpo próprio é a unidade corpo/mente que
se realiza quando a criança exerce sua motricidade na relação espaço-temporal e na relação
com o outro, o que nos faz lembrar Lacan e a
noção de desejo que impulsionará a vida a
partir da experiência especular. Como diz Merleau-Ponty, é esse corpo próprio que reconstitui
nossa relação com o mundo. A significação de
si surge, inicialmente, pela relação com o
outro, conquanto sejamos semelhantes, mas
não iguais, esse outro nos escapa, por não
sabermos o que ele pensa e deseja. Portanto,
esse corpo próprio é o corpo que nos permite
ter acesso às coisas do mundo, onde encontramos a intencionalidade.
O mundo da pandemia nos fechou entre
quatro paredes, as intenções e os desejos se
resumiram ao pequeno mundo das coisas
presentes, dos objetos possíveis. Sendo o
corpo a unidade de todas as orientações, por
estar em relação com o ambiente, sua função
proxêmica ficou reduzida a esse pequeno
espaço. Quem nesse momento não conseguiu
acessar sua estrutura metafísica, não evoluiu
para um corpo transcendente capaz de
descobrir o mundo, muito embora a relação
com o mundo seja imediata, direta, quando
no corpo temos a unidade de todas as orientações, o esquema corporal.
A pandemia e seus desdobramentos, quando
sujeita ao olhar do pensamento psicomotor,
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Gestalt - Terapeuta

LUTO
principalmente aquelas aprendidas como
“ruins”. Existe pouco ou nenhum espaço para o
choro, medo, raiva, frustração, culpa e tantas
emoções as quais devemos “nos livrar” para
ficarmos “bem”. Porém, quando nos encontramos num processo de luto, essas emoções
são muito familiares e comuns de surgirem. Se
nos impedimos ou somos impedidos de senti-las e expressá-las genuína e inteiramente, o
processo de luto é dificultado, prejudicando o
contato com novos sentimentos, novas
experiências e novos ciclos.
Cada um está tentando escolher uma forma
possível de experienciar esse momento.
Então, convido você a se consultar e tentar
perceber se está se permitindo sentir e dar
lugar às suas emoções relacionadas às
perdas que está tendo. Experimente se
acolher, acolher o outro, seus sentimentos, suas necessidades, dar
espaço para vivenciá-las e
validá-las! É extremamente
importante para que seja
possível viver o luto de
maneira
saudável
e
fluida, cada um dentro
de sua individualidade.

Entendemos o luto como um processo importante que passamos após a perda de algo ou
alguém pelo qual tínhamos afeto. Digo “processo” para enfatizar a fluidez deste significado, não sendo, portanto, um estado rígido em
que nos transformamos. É um momento fundamental de (re)ajustamento consigo, com os
outros e com o mundo diante de uma perda
significativa.
Esse tema vem sendo mais explorado nesse
último ano por estarmos vivendo dias atípicos
e tortuosos devido ao vírus da COVID-19 e
suas consequências. Diariamente encaramos
noticiários sobre o número de mortos no
Brasil e no mundo, ouvimos pessoas próximas
falarem sobre a morte de um ente querido,
perdemos alguém e/ou sentimos essa possibilidade muito mais latente. Além disso, tivemos perdas relacionadas à nossa rotina,
seja a ida ao trabalho/escola,
lugares de lazer, encontros
com outras pessoas, etc.
Todo esse cenário traz à
tona sensações e sentimentos de difícil compreensão em nossa cultura, já que vivemos em
uma sociedade em que,
muitas vezes, o homem
civilizado é aquele que
racionaliza suas emoções,

Imagem: Freepik
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Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Neurociência e Comportamento Humano

realizam o papel de mãe, esposa, administradora do lar, entre outros. Tal excesso de atividades tende a provocar ansiedade e adoecimento.
É preciso que a mente ansiosa mude a forma
de interagir com o mundo. É preciso aprender a
desenvolver autoconfiança, coragem e um
maior autocontrole diante situações novas ou
incômodas. A mulher precisa conscientizar-se
de que o seu papel na sociedade é resultado de
escolhas oriundas do próprio universo feminino, visando autonomia e liberdade de
expressão. A partir deste pressuposto é preciso
reestruturar-se cognitivamente sobre o seu
papel no mundo social e familiar.
Para suavizar esta caminhada é preciso vivenciar gerenciamentos cognitivos e comportamentais através da busca do entendimento
sincero de si mesma, afim de conhecer seus
limites, suas aptidões, seus prazeres, suas motivações reais e seus estímulos. É preciso desenvolver objetivo de proporcionar uma
dinâmica de vida mais eficaz e um controle funcional no contexto da ansiedade.
Quando se trata de distúrbios de ansiedade,
pesquisas mostram que a terapia é a opção
mais eficaz, ajudando o cliente a descobrir as
causas subjacentes de suas preocupações e
medos, aprender a relaxar, olhar para as situações de uma nova maneira e desenvolver
habilidades para resolver os problemas, aprendendo a utilizar ferramentas para superar a
ansiedade preparando-se para viver o cotidiano
que favoreça o surgimento de um bem-estar
emocional.

Ansiedade. Eis um dos problemas que mais
afetam a humanidade atual. Está intimamente
vinculada à forma como interpretamos as situações da vida e é o gatilho para desencadear
outros transtornos. Do ponto de vista psicológico, podemos definir ansiedade como um estado
mental subjetivo carregado de apreensão e de
incertezas, que torna o indivíduo nervoso e
inseguro. É uma sensação que causa na mulher
agonia, euforia, inquietações, impaciência,
sinais de preocupação, incertezas e, sobretudo,
perda do controle sobre pensamentos, imagens
ou atitudes, que se repetem independente da
vontade. Quando isso acontece, outras
doenças poderão surgir, devido ao stress,
excesso de correria e responsabilidade que a
mesma tende a realizar, no cotidiano da casa e
do trabalho.
Sabe-se que as mulheres desenvolvem funções
diversas durante o seu dia. Essas são algumas
das características de um gênero forte e ativo.
É relevante observar que mulheres sempre
desempenharam um papel fundamental na
vida das famílias: o cuidar. Porém, atualmente
essa realidade tem mudado, devido às transformações, ao longo da história, o que fez com
que a mulher incorporasse outras funções,
ganhando espaço no mercado de trabalho. Vale
ressaltar que isso também proporcionou a
mulher maiores responsabilidades e mais peso
nas atividades cotidianas, contribuindo para
alguns dos problemas relacionados com a
ansiedade feminina. Isto significa que atualmente as mulheres estão adquirindo uma
sobrecarga de trabalho, pois além daquele que
lhes garante salário, muitas vezes também
12

Advogada

Paciente de Câncer

Jornalista
PACIENTE COM CÂNCER CONTA SEU DESAFIO NA LUTA POR SEUS DIREITOS
Além da burocracia, pacientes com câncer sofrem com a demora causada pela pandemia.
Mas advogada alerta sobre a importância de organizar todos os documentos.

não pode ter mais do que 30 dias, contados a
partir de sua expedição, firmado com assinatura sobre carimbo e CRM do médico
responsável pelo tratamento.
- É preciso conter de forma clara e
expressa a patologia, e o código de classificação de acordo com a Classificação Internacional das Doenças (CID). Assim que receber esses documentos médicos, confira todos
esses detalhes – reforça.
A advogada relembra que um paciente de
câncer ao ser diagnosticados, tem uma série
de direitos, como o Saque de FGTS ou
PIS/PASEP; para o trabalhador ou aqueles que
tenham dependentes portador de câncer. Além
disso, a pessoa tem direito ao Auxílio-Doença,
independente do pagamento de 12 contribuições, desde que esteja na qualidade de
segurado. “Como também tem acesso ao
Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Já a aposentadoria por invalidez é concedida desde que a incapacidade para o
trabalho seja considerada definitiva pela perícia médica do INSS. Vale lembrar que o portador de câncer, que comprove sua invalidez
permanente para o trabalho, não necessita
cumprir o período de carência de 12 contribuições, desde que esteja na qualidade de
segurado.
- É importante frisar que, apesar das
regras gerais de Assistência Social aos
pacientes oncológicos, os casos devem ser
minuciosamente analisados por profissional
especialista - conclui.

Além da doença, muitos pacientes com
câncer enfrentam também dificuldades e a
demora para obter seus direitos, como a aposentadoria especial e o saque de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir
do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).
Um exemplo de luta e persistência é da
Jaqueline Chagas. Diagnosticada com câncer
em 2016, ela lutou não só contra a doença,
mas também contra a burocracia, mesmo
com laudos, tratamentos e cirurgias marcadas. Ela relata que ainda tenta se aposentar,
mas não consegue o auxílio e muito menos a
aposentadoria.
- Estou nessa luta desde 2017. Além da
falta de informação, a impressão que passa é
que eu estou implorando por algo que não é
meu direito – diz Chagas, fundadora do grupo
“Unidas para Sempre”, que tem como objetivo dar suporte e apoio ao paciente com
câncer e outras patologias.
A advogada Carolina Pessôa, do escritório
Gargel & Gargel Advogados, sabe da luta de
muitos pacientes por seus direitos. Por isso, é
fundamental organizar bem todos os documentos, laudos e todos os detalhes que
possam comprovar a doença.
- Sabemos que há muita burocracia, mas
há também pacientes que quando vão em
busca de seus direitos, mas não instruem os
pedidos com todos os laudos e atestados
médicos que possuem - diz.
A especialista alerta ainda sobre outros
detalhes que é preciso estar atento. Por
exemplo, a apresentação de atestado médico
13

Profª Drª UFRJ, Didata Clinico
de Análise Transacional
AÇÕES e EMOÇÕES com Dina Frutuoso
@dina7frutuoso

Dina Frutuoso

AÇÕES de Psicólogos durante
a pandemia 2020/21
Ainda em processo de avaliação, a atuação
de psicólogos tanto individualmente quanto em
equipes nas diferentes instituições, durante a
pandemia que assolou o mundo e o Brasil, nos
anos 2020/21, já oferece alguns encaminhamentos.

cia em geral e da doméstica em escalada! Não
sabemos o que nos reservam as seqüelas desta
pandemia! PROCURE um PSICÓLOGO/A VIDA
IMPORTA!
O ditado “Em época de guerra mentiras feito
terra” está em alta e agora se chama fake news.
Tal procedimento trás muita intranqüilidade,
dissemina inverdades e atua, principalmente, em
grupos menos capazes de discernir fato de boato.
Psicólogos não dão conselhos: ajudam a pensar!
Informe-se!

Sabemos por observação clinica que o estado
de ânimo, a esperança e a vontade de viver
ajudam muitas pessoas que pareciam casos perdidos para a medicina a se recuperarem; tal
também se apresentou durante a pandemia do
covid 19.
O papel da atuação imediata de psicólogos,
seja de forma voluntária, quanto se reinventando e atendendo seus clientes on line, foi importantíssimo. Muitos criaram canais no Youtube
outros lives, todos unidos. O enfrentamento de
vírus tão agressivo, dizimando vidas humanas
pelo planeta foi desafio gigantesco para todos!
Os enterros, sem o ritual de cada grupo, eram
desesperadores. A depressão em curva ascendente! Suicidios também! E ainda o aumento da violên-

A chegada das vacinas trás alento, como
um paraquedas, precisamos continuar a nos
cuidar com as medidas de proteção: máscara,
álcool e distanciamento social. Tome qualquer
vacina é a instrução geral! Medo... mata! VACINE-SE!
Parabéns minha Turma de Psicologia
UERJ 1971- 50 anos!!!
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Fonte: riosvoadores.com.br/wp-content/uploads/
sites/5/2014/05/Caderno-Professor2.pdf
Pesquisador, Dr. em Ciência do Sistema Terrestre pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e mestre
em Computação Aplicada em Geofísica Espacial, também pelo INPE.

PORQUE NÃO VIVEMOS NUM DESERTO
fotossíntese pela vegetação, sendo que
apenas uma árvore frondosa de 20 metros de
diâmetro, transpira mais de 1.000 litros em
um único dia, o que para a floresta amazônica
daria um total de 20 bilhões de toneladas por
dia (estimam Antônio Nobre e Adriana Cuartas, pesquisadores do INPE).
Assim a umidade sobre a Amazônia segue
o fluxo de ar na direção oeste da América do
Sul e poderia alcançar o Oceano Pacífico, mas
é barrada pelo imenso paredão da Cordilheira
dos Andes (altitude média em torno de 4.000
m e seu ponto culminante com 6.962 m). Ao
ser barrada, uma parte desta umidade se precipita nas encostas montanhosas, formando
as cabeceiras dos rios da bacia amazônica, e
a outra tem o seu percurso alterado em
direção às regiões Centro-Oeste, Sudeste e
Sul do Brasil e sul da América Sul.
Esse fluxo de umidade ganhou o nome de
rios voadores e tem a importante função de
transportar água pela atmosfera para uma
boa parte da América do Sul. Desta forma,
quando se desmata a Amazônia, isto implica
em diminuição de umidade e chuvas trazidas
pelos rios voadores, e isto irá afetar toda a
nossa região em relação à agricultura e aos
serviços de hidroelétrica como estamos
assistindo agora. São grandes os prejuízos
econômicos e se continuarem assim os desmatamentos, só irão piorar os efeitos. Isto é
apenas um dos aspectos da importância da
Amazônia, sem falar de sua biodiversidade e
dos serviços ambientais prestados ao planeta.

As regiões no planeta que ficam em torno
de 30 graus de latitude ao norte do Equador,
variando 15 graus para norte ou sul, são
regiões em que a pressão atmosférica é alta, e
desta maneira, o ar atmosférico é descendente
e isto evita a formação de nuvens. Não
formando nuvens também não ocorrem
chuvas. Portanto, não é coincidência que
nestas regiões estão localizados os grandes
desertos do Saara (África), Gobi (Mongólia e
nordeste da China), Sonora e Mojave (Estados
Unidos). O mesmo ocorre no hemisfério sul,
em 30 graus de latitude ao sul do Equador,
variando 15 graus para norte ou sul, onde
estão os desertos de Atacama (Chile), Patagônia (sul da Argentina), Kalahari (África do
Sul) e o Grande Deserto (Austrália).
Mas aí, perguntamos porque nas regiões
Centro Oeste, Sudeste e Sul do Brasil,
também não se formaram desertos já que
estão localizadas nestas mesmas latitudes?
Podemos dizer que isto só é possível
devido a algumas coincidências geográficas e
climáticas. Uma delas é a Amazônia. Através
de um processo de transporte de umidade, a
Amazônia recebe o vapor d’água do Oceano
Atlântico, que em parte, precipita sobre a
floresta. E devido à grande cobertura vegetal,
boa parte dessas chuvas é interceptada pelas
folhas das árvores. O calor na Amazônia e a
energia solar fazem com que ocorra uma
grande evaporação desta água que foi interceptada. Além disto, ocorre a transpiração da
floresta que é o vapor d’água liberado na
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Graduada em Direito, Especialista em Gênero e Direito,
Pós graduanda em Psicologia Jurídica
Idealizadora do PROJETO AMAR.

MASCULINIDADE E REEDUCAÇÃO PSICOLÓGICA
para relacionamentos, mas livrar-nos dele?”
O estudo da masculinidade como forma de
prevenção a violência doméstica e principalmente ao feminicídio, importa na possibilidade de reeducar o agressor de violência
psicológica para que este ressignifique a
forma de se relacionar consigo, seu parceiro e
até o seu trabalho, daí a importância da
criação de programas educativos e terapêuticos em centros de educação e reabilitação
para autores de violência doméstica e familiar, previsto na Lei 11.340/2006 e com isso,
trazer os homens autores de violência contra
mulheres para serem objetos de investigação
no campo do Direito, visando encontrar
soluções que oportunizem o rompimento das
formas de violência contra a mulher, buscando compreender as causas e correlações,
focando-se o papel dos fatores individuais do
agressor, desenhando programas de prevenção e intervenção mais adequados e de
fundamental importância para reconhecer o
perfil psicológico dos agressores conjugais e
perfil criminológico de agressores que cumprem pena de prisão por crime de violência
doméstica, bem como a comparação entre
homicidas e não homicidas. Estes programas,
evoluindo para a ótica do agressor, permitiriam a construção de uma lista de fatores de
risco para atuação preventiva e a elaboração
de programas que atuem como agentes de
mudança dos autores de agressões psicológicas que muitas vezes, precede a violência
física.

Analisar o perfil de homens agressores, suas
causas e consequências através de grupos
terapêuticos é essencial para a sua reeducação psicológica ressignificando a masculinidade tóxica. Há que se pensar também no
fenômeno hormonal, nesta química do amor
que envolve a dopamina, endorfina, oxitocina
e em especial a serotonina que deixa o
indivíduo obsecado, alterando seu comportamento. Ao mesmo tempo em que o indivíduo
sente felicidade e prazer, sobrevém o sentimento de ciúme podendo se transformar em
limerência e que foi definida em relação ao
transtorno obsessivo-compulsivo como “um
estado interpessoal involuntário que envolve
pensamentos, sentimentos e comportamentos intrusivos, obsessivos e compulsivos que
são contingentes e dependem da percepção
de reciprocidade emocional da parte do
objeto de interesse” (Vo, Wakin.Love-Variant:
The Wakin-Vo I.D.R. Model of Limerence).O
pensar em 95% do seu tempo no outro, gera
de certa forma, uma dependência emocional
focada em suas próprias necessidades e em
determinado momento do relacionamento dá
início a violência psicológica (humilhação,
insultos, chantagens, vigilância constante,
restrição de contatos, comportamentos de
stalking entre outras) dado a sua angústia e
sentimento de posse causando prejuízos
psicológicos na vítima. Melvin Konner certa
vez questionou de forma filosófica e moral
aos seus alunos, qual o propósito do amor?
Ouvindo algumas respostas, lançou a sua: “E
se o objetivo do amor não é levar as pessoas
16
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A HISTÓRIA DA MARIA DA PENHA, QUE
TORNOU-SE UMA LEI NACIONAL
medidas de assistência e proteção as mulheres em situação de violência doméstica e
familiar.
Cabe ao Estado a responsabilidade constitucional e a criação de mecanismo para
coibição da violência contra a mulher no
âmbito de suas relações, bem como desenvolver políticas publicas que visem garantir os
Direitos Humanos das mulheres, no sentido
de resguardar – lás de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
A política publica visa coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher e ocorre
por meio de um conjunto articulado de ações
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e de ações não governamentais que apresentam suas diretrizes.
É importante ter conhecimento que hoje no
código penal no seu artigo 121, foi alterado e
teve o feminicídio incluso como tipo penal
qualificador, com um agravante ao crime. A
condição do feminicidio como uma circunstancia qualificadora do homicídio o incluiu na lista
dos crimes hediondos, cujo o termo hediondo
é usado para caracterizar crimes que são
encarados de maneira mais negativa pelo
Estado e tem ainda mais cruel do que os
demais. Nos dias de hoje, se faz importante o
conhecimento da Lei 11.340/2006 onde estão
descritas todas as formas de violência domestica e familiar contra a mulher em seu artigo
sétimo e incisos.
Falar da Lei Maria da Penha, é importante para
que possamos ter o mínimo de conhecimento
dos nossos direitos como mulher e transexuais que hoje estão incluídos na lei.

A história da farmacêutica Maria da Penha
Maia Fernandes, brasileira, natural do Ceará,
deu nome para Lei nº 11.340/2006 porque
ela foi vítima de violência domestica durante
23 anos.
Em 1983, o marido tentou assassina-lá por
duas vezes. Na primeira vez, com um tiro de
arma de fogo, deixando Maria da Penha paraplégica. Na segunda, ele tentou mata-lá por
eletrocução e afogamento. Após essa tentativa de homicídio, a farmacêutica tomou coragem e o denunciou. Maria da Penha se deparou com uma situação que muitas mulheres
enfrentavam nesse momento: A incredulidade por parte da Justiça Brasileira.
Em 1994, Maria da Penha lançou o livro “Sobrevivi... posso contar”, onde narra as violências sofridas por ela e pelas três filhas. Da
mesma forma, resolveu acionar o centro de
Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o
Comitê Latino Americano e do Caribe para a
Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM).
Estes organismos encaminham seu caso para
Comissão
Interamericana
de
Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1988.
O marido de Marinha da Penha, foi punido
somente após 19 anos, em 2002, quando o
Estado brasileiro foi condenado por omissão e
negligencia pelo Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Desta maneira, o Brasil
teve que se comprometer em reformular suas
leis e políticas em relação a violência
doméstica.
A lei nº 11.340/2006 cria mecanismos para
coibir e prevenir a violência domestica e
familiar contra a mulher, além de estabelece
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GUARDA COMPARTILHADA E IGUALDADE PARENTAL
A presente matéria trata do tema da
“guarda compartilhada “ como instrumento
de equilíbrio de poder , de responsabilidades
parentais e , por derivação, como mecanismo
para inibir a prática da “Alienação Parental”.Sabemos que , nos casos de divórcio
litigioso, um dos genitores pode se sentir
“proprietário” dos filhos , considerando-se o
único a decidir por eles, sentindo-se, assim,
legitimado para torná-los instrumentos,
‘armas” para atingir o outro. Na medida em
que a “guarda” remete ao poder ( inerente ao
“poder familiar”) de decidir sobre o filho, não
ocorre , no entanto, a garantia do convívio
com estes.Neste sentido, a “guarda compartilhada “ deve garantir a “igualdade parental”.
Estamos entendendo a “guarda compartilhada” como antídoto à prática da “Alienação
Parental”. A “guarda unilateral” é uma ferramenta que estimula e permite a prática da
“Alienação Parental”.A “Guarda compartilhada“, ao contrário, a inibe.Considerando os
graves transtornos psicológicos na criança,
derivados de uma separação litigiosa dos pais
ou, ainda, da prática da “Alienação Parental”,
acreditamos que o contato continuado das
crianças com ambos os pais após o divórcio,
como proporciona a custódia física conjunta,
poderia servir como amortiguador dos efeitos
nefastos do divórcio no filho.
Desta maneira, enxergamos as leis da “
Alienação Parental ‘ e da “ Guarda Compartilhada como leis siamesas., isto é, complementares.Não usar os filhos como “moeda de
troca”é um dos propósitos da guarda compartilhada. No entanto, ressaltamos que, a
“guarda compartilhada” não opera milagres,
apenas reduziria as possibilidades da AP.Entendemos, simultaneamente, a luta pela
“igualdade
parental”como
estreitamente
articulada com as lutas pela “igualdade de

gênero”, pelos diretos da criança e pelos direitos humanos. As lutas pela“igualdade de
gênero’ se desdobram na particular luta pela
“igualdade parental”.Esta última pode ser
definida como uma particularidade da primeira. Não podemos, deste modo, compreender
a defesa pela “Guarda Unilateral” como uma
bandeira progressista, mas , ao contrário,
como um reforço da desigualdade entre os
gêneros e, assim, uma facilitador da AP. Por
outro lado, é imprescindível que se compreenda que a luta contra a “Alienação Parental” não é, em absoluto, uma demanda exclusiva de homens e não se configura como um
conflito de gênero, ou de interesses conflitantes de sexos.Trata-se de uma luta contra
uma prática que impede a plena realização
dos direitos e necessidades das crianças.Ambas as lutas ( contra a AP e contra a “guarda
unilateral” ) são movimentos que buscam a
consolidação da “igualdade parental” e, portanto, não enfrentam gêneros , mas, ao contrário combatem a cultura machista que idealiza papéis diferenciados para homens e
mulheres.Apenas a guarda compartilhada
pode, em nosso entendimento, realizar a luta
humanista pela igualdade de gênero e pela
defesa de um crescimento saudável por parte
dos filhos com a relativização da
prática da AP.
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Violência Psicológica contra a mulher agora é crime
E violência Psicológica contra a criança, pode?
A lei da Alienação Parental no ART. 2 Diz: Não Pode!

A Lei FICA!
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a trajetória dos irmãos Pandolfo, do graffiti de rua aos
mais importantes museus do mundo.
Desde crianças os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo exercitaram sua criatividade juntos,
um complementando a ideia do outro, expressas inicialmente em desenhos e ilustrações. Na
adolescência, o ritmo do Hip Hop e o graffiti ganharam espaço, e logo OSGEMEOS, como
ficaram conhecidos, passaram a estampar a sua arte e seus questionamentos nos muros de
São Paulo e de mais de 60 cidades no mundo. Parte deste universo mágico esteve exposto
na Pinacoteca de São Paulo, entre outubro de 2020 a agosto de 2021.
Além dos muros, OSGEMEOS participaram de exposições e mostras nas principais instituições de arte do mundo, entre elas a Hamburg Behnhof, em Berlim (2019), Vancouver Bienale, Canadá (2014), Tate Modern, Londres (2008) e Trienale de Milão (2006).
A seguir, você confere algumas das produções da dupla que integraram a exposição
OSGEMEOS: Sonhos.

O universo mágico e o lúdico são elementos
importantes em suas obras.

A cor amarela, tão característa em seus
trabalhos, remetem ao pôr do sol, no bairro do
Cambuci, onde cresceram.

Os traços cada vez mais refinados estampam
as telas, simbolizando uma importante
passagem das ruas para os museus.

A escultura passa a fazer parte do

As primeiras manifestações

universo dos irmãos, como estas
que estiveram em exposição pela
primeira vez na Pinacoteca de SP.

expressam suas preocupações
políticas e sociais, nos muros de
São Paulo.
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O MANEJO E O OBJETIVO DA TERAPIA EXISTENCIAL-HUMANISTA
No viés existencialista terapêutico, se
trabalha muito com a autoimagem e o projeto
original de cada indivíduo, bem como, com as
possibilidade e limitações frente a mudança.
Partindo, ab initio, da assertiva esposada por
Tereza Erthal em sua obra Trilogia da Existência
na qual afirma que não há diferença alguma
entre existir e escolher, para que possamos
iniciar o atendimento terapêutico de um cliente,
usamos como estratégia o deixar fluir das falas,
mesmo que aparentemente sem sentido, e
desconexas, durante várias sessões, evitando
ao máximo ser diretivo ou aconselhativo, frente
aos fatos relatados, pois dessa forma o cliente
vai se desvelando no seu aqui e agora, vai
mostrando ao terapeuta como se encontra no
tempo presente, e este vai tentando absorver
informações as quais revelarão o projeto de vida
do cliente, na busca de ser o que realmente é.
O Terapeuta existencial deve ter, segundo
Rogers, uma postura de ACEITAÇÃO INCONDICIONAL E COMPREENSÃO EMPATICA com
relação ao cliente, uma vez que a possibilidade

de se sentir aceito, e, confiar em um outro é a
condição necessária para a experiência do “eu
sou”.
Firme-se ainda, que a autoimagem é construída a partir de determinadas escolhas, que não
nos são impostas por ninguém, a menos que o
cliente tenha feito a escolha de aceitar a
imposição que lhe foi proposta, o que também é
uma escolha.
Em sendo a criança o ser mais vulnerável às
influências do meio, somente na medida em que
o eu, passa a ter uma existência mais forte,
haverá possibilidade de reflexão e, a “criança”,
passará a julgar as determinações, podendo
então decidir: ser para o outro ou buscar seu
próprio caminho.
Esse é o maior desafio da terapia existencial
humanista, facilitar ao sujeito a tomada de
decisão, de forma clara, na escolha de ser ou
não quem ele realmente é!

Campo Grande – Mato Grosso Do Sul

LUTAS E LUTO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Trabalho em um CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial) na Cidade de Campo Grande/MS e
tenho atendido pessoas acometidas além da
sua doença mental, agora com outros transtornos proveniente da Pandemia da COVID 19. A
COVID 19 tem assolado o nosso país e o
mundo, vitimizando as pessoas ao desespero,
a fome, a ansiedade e a morte. Muitos dos
sobreviventes da COVID 19, herdaram em si o
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e
a Depressão.
A luta pela sobrevivência provém de um sistema político corrupto, onde separam pessoas pelo
seu nível social e quem mais sofre é o menos
favorecido: o pobre de saúde, de dinheiro, de educação e de direitos. Diante de um cenário de morte,
presencio a dor das famílias que vêem seus entes
queridos saindo dos hospitais dentro de um saco de
lixo já com caixão lacrado, sem poder ver sequer e
se quem realmente está dentro do caixão é o corpo
do seu familiar. Presencio também a incerteza e a
angústia de quem sobreviveu herdando sequelas
mentais: ansiedade, fobias, desespero e angústia,
bem como dificuldades motoras, como fraqueza
muscular, tonturas, dificuldade em respirar, falta de
paladar e de olfato.
Ainda estamos em pandemia neste atual
momento, porém, graças a Ciência que produziu
vacinas com rapidez, temos uma desaceleração
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Psicóloga e Psicopedagoga

da doença no Brasil e no mundo. Vemos uma
devastação de sequelas tanto no aspecto
econômico, físico e mental. Quando falo em
Lutas e Lutos, volto o olhar para os que ficaram
vitimados com essas sequelas e suas perdas, a
maior de todas foi pra quem não sobreviveu
pois, os mesmos nem tiveram a chance de ter
uma despedida digna.
Comparo a pandemia da doença COVID 19
como um furacão que passa, devassa e deixa
um cenário destruidor, mas depois passam
máquinas limpando o local devastado. No
cenário da pandemia,
podemos dizer que
essas limpezas, em vez de máquinas, vem a
figura do psicólogo para amenizar tudo isso
através da empatia, psicoterapia e projetos
para ajudar a resgatar a saúde mental dessas
pessoas que estão sofrendo de ansiedade e
depressão no seu processo de lutas e lutos.
O que podemos fazer? O que podemos
mudar? Em que podemos ajudar? Eis um novo
cenário além de outros que já temos e atuamos no Universo da Saúde Mental no Brasil.
Lutas e Lutos para podermos ver, ouvir, sentir e
cuidar do outro que sofre e chora com as
sequelas da COVID 19. Esse é um dos desafios
da Sociedade atual, e cabe a nós estarmos
atentos e ativos para contribuirmos como
profissional da Saúde Mental.

