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INTRODUÇÃO
SOBRE O AUTOR

Psicólogo e psicoterapeuta psicanalítico com experiência em atendimento de
adolescentes e adultos em psicologia clínica individual e grupos. Também trabalha
com orientação e supervisão de terapeutas e psicólogos clínicos com enfoque
psicanalítico. Com ampla experiência e ênfase em sexualidade e sexologia, terapia de
casal, relacionamento interpessoal e questões existenciais, e terapia para psicólogos.
Este e-book deriva tanto de estudos pessoais quanto experiência clínica
psicológica. Não são apresentados casos nem exemplos reais em respeito ao sigilo de
pacientes e clientes. Esta é uma pequena explicação algumas das diversas peças que
precisam estar no seu devido lugar para que alguém consiga dizer que está feliz, ou
pelo menos consiga estar próximo de um estado interno que pode ser chamado
felicidade.
O objetivo é conversar com profissionais e estudantes da área de psicologia e
outras áreas que tratam da saúde mental e dos relacionamentos, ou ainda com pessoas
que não são da área, mas querem saber mais sobre o que pode ser feito na busca pela
tal felicidade. Aqui você poderá pensar as aptidões que possuem seus pacientes (ou
você mesmo) e quais delas precisam desenvolvimento. Este e-book ajuda a pensar
quais aptidões precisam ser mais ou menos trabalhadas, e até como canalizar essas
aptidões muito exacerbadas para atividades mais produtivas.

4

INTRODUÇÃO
SOBRE O E-BOOK

O livro está dividido em 2 partes. A primeira parte trata de algumas aptidões
básicas, que são as pessoas essenciais para montarmos esse quebra-cabeça da
felicidade. Todos têm essas aptidções em maior ou menor grau, e elas podem ser
treinadas, modificadas, porém com grandes limitações. Há predisposições naturais a
cada uma delas, e há também resistência a outras, mas nada que uma boa terapia não
resolva. Todos têm essas aptidões, e todos têm umas mais desenvolvidas, umas menos
desenvolvidas e outras no meio termo.
A segunda parte é sobre a articulação dessas aptidões umas com as outras, e
com outras peças também. Ter mais ou menos de algumas delas te torna mais apto a
realizar determinados tipos de atividades profissionais. A variação das aptidões
também pode fazer com que você se dê melhor em determinados tipos de ambientes
ou relacionamentos do que em outros. É extremamente importante saber o que você
pode mudar ou não, e saber em que lugar você seria mais ou menos feliz.

PODEMOS MUDAR MUITO POUCO
MAS O POUCO QUE PODEMOS MUDAR É
SUFICIENTE PARA A NOSSA FELICIDADE

A parte mais complexa está precisamente na hora de montar o quebra-cabeça,
na articulação entre as suas aptidões, você mesmo com um todo e o meio em que se
encontra. Certas aptidões estão mais adequadas a certos meios, carreiras, etc. Em
parte podemos mudar nossa forma de agir e em parte podemos mudar o meio em que
estamos. Para ter uma vida que vale a pena é necessário pensar em tudo isso!
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PARTE I
APTIDÕES BÁSICAS

FLOW
INTERESSE EM EXPLORAR E CONHECER

Flow é a aptidão que te move, que te faz buscar o que deseja, o que ainda não
tem, o novo e o desconhecido.
É um estado que acontece quando você não percebe, quando você não se dá
conta do que está ao redor e quando não vê o tempo passar. Toda a atenção está
naquela atividade, você fica meio que “bitolado” naquilo, e quando olha pro relógio vê
que não parou pra comer, dormir ou descansar.
No flow:
• A atenção está 100% em algo
• Os pensamentos silenciam
• Os sentidos tomam conta
• Os movimentos são bem mais fluidos
• Você quase não sente que existe
Há uma capacidade limitada de processamento de informação, não dá pra
lembrar de tudo que te aconteceu hoje, não dá pra lembrar de cada palavra que te
disseram. Você sempre se desliga um pouco da realidade e nos momentos de flow a
atenção está super focada em uma pequena parte da realidade, e essa parte é a que
importa, nada mais. Você perde a atenção quando algo é muito fácil e não exige foco,
ou quando é muito difícil a ponto de parecer impossível e toda sua atenção não ser
suficiente.
É preciso um desafio que:
• Exija o máximo das habilidades
• Mas ainda seja claramente possível
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Quando uma atividade é muito mais desafiante do que suas capacidades, você
fica ansioso, quer aprender rápido, resolver logo, e uma demanda não pode ser bem
atendida sob pressão.
Quando as suas capacidades excedem muito o que é requisitado você fica
entediado com a atividade, consegue fazer tudo com detalhes e fica até fechados a
ideias novas. O que não é necessariamente ruim, mas sem curiosidade não há muito
interesse, e o tédio toma conta.
Quando não há desafio e nem requisito de habilidade temos a apatia ao
desenvolver aquela atividade, ela é puramente automática. Você tem mais que o
enfado, você se desliga totalmente dela e do meio. É um estado similar ao de flow,
mas sem produtividade. Assistir TV e rolar o feed das redes sociais são os exemplos
mais comuns. Mesmo sendo tedioso é o tipo de atividade que toma muito tempo
simplesmente por ser muito fácil, prática, e pode ser feito a qualquer momento e sem
custo.
DESAFIO

Alto

Baixo

Ansiedade

Flow

Apatia

Tédio

Baixa

Alta

HABILIDADE

O gráfico mostra a relação entre o quanto uma atividade exige no eixo “desafio” e o
quanto o sujeito tem de habilidade para realizar a atividade no eixo “habilidade”. A
relação entre os dois determina como a pessoa se sente ao desempenhar a atividade.

8

MUITO OU POUCO FLOW?
Se você tem essa aptidão pouco desenvolvida você está num estado próximo
do autismo, nada chama a atenção, nada traz muita satisfação, você pode até conseguir
realizar as atividades cotidianas, mas não há muito prazer, não há um forte ímpeto que
te move. Você vê a vida passar e não sente que faz algo valioso.
Você também evita o novo, o diferente, não aprecia mudanças e nem valoriza
experiências diferentes das quais já está acostumado. Em geral quem tem pouco flow
está sempre muito consciente de tudo que acontece ao seu redor, mas de uma forma
muito estressante, prestando atenção em tudo, em coisas que nem precisariam de
atenção ou que não fazem muita diferença.
Se você tem essa aptidão MUITO desenvolvida você é mais “acelerado”, faz
muitas coisas, se impõe muitas demandas, quer fazer tudo ao mesmo tempo e pode
até se desorganizar por isso. Com o excesso há um ESTRESSE no PRAZER, o que
era pra ser prazeroso se torna realmente penoso.
Quando se tem muito flow a consciência é muito focada, você não presta
atenção em tudo, e pode até parecer desligado e apático para quem vê de fora, quando
na verdade está super focado e interessado numa única atividade. Isso também pode
te fazer perder muito do que acontece ao redor, e você pode até deixar de lado outras
atividades importantes para poder fazer uma só.

9

FLOW E PSICOLOGIA
O flow é o ímpeto que te move, a vontade de potência de Nietzsche, a alma
irascível de Platão, e em parte o ID freudiano. O flow é a aptidão que faz desejar,
querer algo e fazer por onde, ele te coloca em movimento.
A falta dessa aptidão pode caracterizar um quadro de ataraxia, pode ser um
sintoma de depressão, ou mesmo um causador da depressão se for uma habilidade
que nunca foi desenvolvida. Essa quase paralisia da falta de flow pode advir de uma
conversão histérica por exemplo em que a pessoa tem uma incapacidade de agir, a
pessoa se torna mesmo inoperante sobre o meio, e tende a acontecer quando alguém a
sua volta se dispõe a agir por ela ou quando há tanta demanda que a melhor saída é se
desligar de tudo.
O flow muito exacerbado pode ser um mecanismo de defesa contra
pensamentos ou memórias traumáticas, característico da neurose obsessiva em que se
busca fazer algo compulsivamente, já que é difícil pensar em algo mais profundo
enquanto se desenvolve uma atividade prática.
Pessoas com um histórico de recompensas condicionadas ao alto desempenho
desde a infância podem desenvolver muito essa aptidão e se tornarem ansiosas,
incapazes de parar, podem ter a própria identidade definida por essa necessidade de
agir constantemente sobre o meio. Essa obsessão pelo agir se torna assim a forma
mais fácil para o sujeito mitigar sua angústia. É de fato um buscar demais para pensar
de menos.
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DESEJO POR AUTONOMIA
POSTURA PRÓ ATIVA, SE BASTAR A SI MESMO
Quando você prefere fazer sozinho, não depender de outro, não ter que esperar
ou não ter que completar algo já começado nem deixar para que outro complete.
Nessas situações você expressou autonomia. É uma forte independência, ser auto
suficiente e não precisar esperar do outro.
Ter autonomia é ter uma própria lei, sem depender da aprovação do outro para
realizar aquilo que deseja. É sair de uma situação de menoridade e negar que precisa
de ajuda para realizar algo.
A autonomia pode ser uma exigência do lugar em que você se encontra, ou
pode ser algo que tiram de você, que te impedem de desenvolver. Quem é criado em
um ambiente que nunca exigiu autonomia, quando chega na vida adulta facilmente se
torna dependente dos outros.
Autonomia é o desejo
de não se sentir mais
manipulado ou controlado
por alguém. É o desejo de
sentir que pode escolher.
Como ninguém gosta
de se sentir controlado, dar
mais autonomia também é
uma forma de se melhorar a
produtividade no trabalho e
até uma ótima forma de
educar filhos. Nestes casos
você pode dar autonomia
sobre atividades que não
afetam diretamente os resultados como a organização do ambiente de trabalho ou da casa.
Nesses casos pouco importa o posicionamento dos objetos se as tarefas forem cumpridas.
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Na autonomia você prefere:
• Fazer por conta própria
• Não deixar para os outros
• Não esperar que façam
• Resolver os problemas logo
• Não depender
• Não mostrar que precisa de ajuda

No desejo por autonomia o que temos é um desejo pela capacidade de se
autodeterminar por uma moral estabelecida por si mesmo e sem influência de um
outro exterior. O desejo por se autodeterminar também pode ser um desejo de criar
uma própria lei, uma própria moral, ou uma própria noção de certo e errado.
Adolescentes costumam ser muito desafiadores nesse sentido e questionam o
que os pais colocam como certo e errado, e tentam criar suas próprias noções de certo
e errado. Em última instância não há uma justificativa universal para nenhuma
proposição moral, e ter autonomia é também escolher uma que sirva bem aos seus
propósitos e ao modo de vida que deseja. Os adolescentes estão em conflito
justamente com as diversas possibilidades de vida que podem ter.
Escolher uma moral para guiar a própria vida é algo que afetará seriamente o
futuro, não é à toa que a adolescência, enquanto fase desse tipo de decisão, é
altamente conflitiva. Essa escolha não possui nenhum tipo de justificativa universal e
nenhum consenso. Então o desejo por autonomia pode ser extremamente baixo pelo
medo de escolher errado, ou extremamente alto por uma necessidade de se provar
certo quanto às próprias escolhas morais.
A autonomia, nesse sentido, está fortemente ligada a questões existenciais.
Hoje em dia é necessário criar um sentido para a vida, encontrar algo pelo que vale a
pena viver, e para se decidir por algo é preciso ter seus próprios parâmetros. Definir
seus próprios parâmetros é o que significa, no fim das contas, ter autonomia. Daí que
é tão difícil compreender se você está sendo dependente, autônomo ou obsessivo com
cada uma das suas questões.
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MUITO OU POUCO DESEJO POR AUTONOMIA?
Se você tem pouco desejo por autonomia você não gosta de ficar sozinho, nem
de desenvolver atividades sozinho, você acaba se tornando dependente de outras
pessoas para que consiga trabalhar e até mesmo amar. Você até procura deixar claro
que não consegue algo sozinho, de forma sutil ou descarada.
Se você tem muito desejo por autonomia você prefere fazer só e fazer do seu
jeito, não gosta que se intrometam e não gosta de ter o trabalho de explicar pro outro
o que você deseja. Você se torna mais individualista, e faz o máximo para não mostrar
que precisa de ajuda, mesmo que não esteja conseguindo realizar algo por conta
própria.
Muita vontade de ser autônomo pode trazer atritos sociais, isolamento, até a
incapacidade de se sentir amado. Deixar que os outros façam coisas por você é uma
das formas de deixar que demonstrem o quanto você é amado, assim pessoas muito
autônomas tendem a ser pessoas menos capazes de se sentirem amadas.
A superproteção leva à dependência de outro para resolver os problemas. Pais
superprotetores criam filhos dependentes que levarão essa dependência pra toda a
vida adulta se não buscarem ajuda. Mas vale lembrar que é muito difícil definir os
limites entre superproteção, proteção saudável e negligência.
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AUTONOMIA E PSICOLOGIA
Autonomia é a capacidade de ter/criar uma lei própria, é colocar o outro muito
na posição de objeto, é querer agir sobre o outro e sobre o meio a fim de chegar nos
resultados que deseja, que são os ideais.
Desejar autonomia é negar que precisa da ajuda do outro, é uma face radical do
narcisismo no sentido de negação da dependência e o objetivo passa a ser controlar o
outro, controlar esse objeto do qual não se depende (não de forma consciente).
A necessidade de controle é vista aqui como uma vontade de desejar não ter
desejo, ou de fazer com que o outro (não) deseje. O desejo por autonomia consiste
em última instância na fantasia de não precisar do outro, ou de estar imune às suas
vicissitudes, mais ainda, de eliminar qualquer traço de desejo.
Essa insubordinação ao desejo do outro, que é um desejo enigmático, chega a
extremos quando não se obtém respostas sobre o que o outro de fato deseja. Por
formação reativa isso pode culminar numa indiferença para com esse desejo do outro.
Não há mais enigma quando não se quer decifrá-lo. Assim o a pessoa patologicamente
autônoma não se importa mais com o que o outro deseja.
O desejo por autonomia é uma forma de se defender do incontrolável que é o
desejo do outro, assim se cria uma própria lei, e assume o controle de si mesmo, a
partir das próprias verdades morais e dos próprios valores. É uma resposta ante a
castração, que nos impõe um limite: o outro. O outro é sempre o nosso limite.
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HABILIDADE INTERPESSOAL
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E TRAQUEJO

Envolve uma enorme gama de pequenas habilidades, pequenas capacidades que
juntas te permitem uma melhor relação com o outro e consigo mesmo.
A consciência de si é o quanto se pode pôr em palavras sobre si mesmo e
principalmente sobre o que você deseja, mas também sobre o que almeja e espera,
pelo que é capaz de realizar ou não. A gestão de si é a aptidão em escolher, diante do
que você sabe de si mesmo, aquelas atitudes que trarão mais satisfação.
A consciência social é em parte o que chamamos de empatia, é o quanto você
consegue inferir sobre o outro com quem se relaciona, quanto você consegue inferir
sobre o que pensam, querem e podem fazer. Saber o que você quer e saber o que o
outro quer é o que te dá enorme possiblidade de ação, te torna mais apto a tomar as
atitudes seguintes.
Por fim a gestão dos relacionamentos é o quanto você consegue influenciar os
outros, colocá-los a realizar algo. A gestão de relacionamento é uma capacidade mais
abrangente da gestão de si, é saber que atitudes suas influenciarão positiva e
negativamente as relações.
Inteligência emocional envolve:
• Consciência de si e do outro
• Saber o que você e o outro desejam
• Escolher as palavras e a entonação
• Ter significado, paixão e um porquê
• Responder bem ao estresse
• Transmitir o que sente e deseja
• Persuadir e encantar os outros
15

As habilidades sociais te possibilitam fazer amigos e influenciar as
pessoas. Elas te permitem começar interações novas e encerrar interações
incômodas sem graves consequências sociais. Elas podem até te ajudar a
conquistar vagas de emprego e novos relacionamentos. Mas podem também te
fazer perder um emprego e um relacionamento se você não souber bem como
usá-las.
Ter traquejo social significa que você consegue se incluir num grupo,
fazer parte dele, contribuir para aquela interação. Você não é um mero
expectador do grupo, o que é bem esquisito quando acontece, mas também
não é necessariamente o centro das atenções. Muitos confundem as altas
habilidades sociais com aquelas pessoas que são o centro das atenções, mas
ter habilidade social não significa ter atenção. Ter habilidades sociais não é
necessariamente ser extrovertido, apesar de as duas coisas frequentemente
estarem juntas.
Pessoas com mais habilidades sociais se sentem mais à vontade em
situações sociais do que individuais. Enquanto pessoas com menos
habilidades sociais se sentem mais à vontade em situações mais individuais.
Isso não significa que sua aptidão vai definir categoricamente seu futuro, mas
você certamente pode ser muito mais feliz sabendo onde e como se sente
melhor.
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MUITA OU POUCA HABILIDADE INTERPESSOAL?
Quando não se tem essa aptidão bem desenvolvida você tem dois tipos de
pessoas:
1.

Aquelas de quem se tira proveito muito facilmente, que não sabem dizer “não”.
Pessoas que não têm muitos desejos próprios e por isso seguem os desejos dos
outros, ou que não conseguem perceber as más intenções dos outros na hora de
firmar acordos ou de acatar determinadas ordens.

2.

Aquelas que atacam muito, levam todo tipo de interação pro lado pessoal, se
alguém fala algo que soa desagradável já acha que o outro teve o objetivo de
atacá-la. São pessoas que não conseguem enxergar as circunstâncias das situações
e por isso são muito conflitivas.

Já quando se tem um excesso de habilidades interpessoais você fica muito
focado no outro, no que ele mostra e quer, tanto que não consegue focar em si
mesmo, no seu desejo, no seu querer, no seu trabalho e na sua própria carreira. Quem
está excessivamente ligado no outro sofre por falta de si mesmo, por negligenciar o
seu Eu e trabalhar muito em prol dos outros. Pessoas assim sentem que a vida não
tem muito sentido, que não fazem o que querem, ou ainda se queixam de que aquilo
que fazem nunca está bom. Para considerar algo bom de verdade, é preciso que seja
congruente com o próprio desejo.
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HABILIDADE INTERPESSOAL E PSICOLOGIA
As relações interpessoais são sempre com um outro, o outro que se instaura em
você através do inconsciente. O inconsciente é, por assim dizer, toda a linguagem de
todos os outros presentes em sua história pessoal. Tudo aquilo que fala dentro de
você quando você não pretendia falar, fala de algo que o outro falou, que de alguma
forma foi introjetado, e agora é parte de você.
Alteridade é a palavra pra falar da relação com algo que não é Eu, que é
externo, e que é outro. O outro surge como limite para o que você deseja; você quer
algo, mas o outro é um impecílio, o outro não quer, ou não faz, ou não liga.
O outro surge juntamente com o Eu, na separação, no complexo de édipo. O
outro surge, e o eu não o possui mais, ambos não são mais uma coisa só como se
supõe que era antes. Assim se busca formas de tornar-se o outro, de possuir o outro,
ou mesmo de possuir o desejo do outro. O que supostamente falta em si e é
encontrado no outro, é propriamente o que causa desejo.
A habilidade interpessoal é a capacidade em manejar o próprio desejo e o
desejo do outro. Mas se considerar o outro e o eu dois lados da mesma moeda, já que
surgem juntos e inseparáveis, verá que o trato com o outro é em última análise um
trato consigo mesmo.
O eu é um outro, ou há a percepção de um outro dentro de si. Outro desejante,
outro que fala, que induz ao erro, ao chiste, ao sonho, ao ato falho. Outro que induz
ao mal estar, ao sofrimento e aos sintomas. E a habilidade interpessoal aqui se
aproxima do que seria uma habilidade INTRApessoal, uma habilidade no trato
consigo mesmo, enquanto o si mesmo é um outro, mas um outro inconsciente e um
outro de si mesmo.
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A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA TERAPIA
Se você precisa compreender melhor suas
aptidões. Ou se você precisa compreender mais a
fundo aquilo que pode ser mudado e COMO pode
fazer essa mudança. Se você precisa colocar as peças
da sua felicidade no devido lugar. Se você até se
sente bem, mas acredita que poderia estar ainda
melhor.
Não há momento certo nem errado. E não há
nada que compense por uma vida vivida de forma
menos satisfatória do que poderia ter sido. O tempo
que se vive triste, não volta mais.

AGENDE UM HORÁRIO

(43) 9.9801.3158
www.guilhermepsicologo.com

A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA SUPERVISÃO
Se você é profissional da área e tem muitos
pacientes que param após 2 ou 3 meses de terapia
talvez precise demonstrar resultados em seus
atendimentos. Isso pode ser feito tornando mais
conscientes e evidentes as melhoras que seu
paciente tem com o processo terapêutico.
A terapia é um processo demorado, mas num
mundo em que tudo ocorre cada vez mais
rapidamente, e onde as pessoas têm muitos
estímulos, é necessário algum sinal mais imediato
de melhora para que não haja desistência precoce. E
isso é perfeitamente possível de se fazer sem
comprometer o processo como um todo!

AGENDE UM HORÁRIO
(43) 9.9801.3158
www.guilhermepsicologo.com

GARRA
CONTINUAR TENTANDO APÓS O FRACASSO

Essa aptidão não tem mistério, garra é a disposição ao trabalho duro, é fazer
algo com consistência, é ter coragem para iniciar uma atividade e continuar fazendo
mesmo que a princípio esteja dando errado, mesmo que esteja fracassando.
A coragem e a determinação são as características de quem tem garra, de quem
vai mesmo à luta e busca o que quer, quem realmente age por um longo tempo para
conseguir conquistar alguma coisa valiosa em sua vida.
Toda e qualquer atividade complexa, principalmente uma nova atividade, vai
exigir que você cometa erros a princípio para só depois conseguir desempenhar as
tarefas com mestria. Quem não está disposto a cometer os erros no começo e
continuar tentando mesmo assim não consegue aprender e se tornar realmente bom
em algo.
A garra não é só a
vontade de FAZER, ela é a
vontade de CONTINUAR
mesmo com erros e fracassos.
A garra é uma forma de se
relacionar com o erro e não
com o desejo.
Desejar fazer o novo e
se colocar em movimento é
uma outra aptidão, a que
chamamos de FLOW. Garra é
continuar tentando mesmo
diante de grande frustração.
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MUITA OU POUCA GARRA?
Quando você é alguém com pouca garra você pode até ter desejos e querer
realizar coisas, mas não consegue fazer algo com consistência. Pessoas com pouco
desenvolvimento desta aptidão estão sempre mudando de tarefas, de emprego, de
hobbies e de relacionamento.
Pessoas sem garra não resistem à frustração, quando algo dá errado elas
desistem, e buscam algo diferente. Ao menor sinal de que algo não está indo
conforme as expectativas a pessoa já joga tudo pro alto. Desistir é o que marca quem
tem pouca garra.
Quem tem garra em excesso acaba obcecado com algo, persiste mesmo onde
não deveria persistir, onde com certeza não conseguirá nada melhor ou em algo que
não vale a pena o esforço que faz. Esse tipo de pessoa persiste tanto no que quer, de
forma tão rígida, que se torna INSISTENTE invés de persistente. Insiste no erro,
mesmo sem ter plena consciência disso.
Persistir demais é característica da rigidez e do seguimento de regras. Pessoas
que persistem sempre na mesma coisa não lidam muito bem com o novo e não
conseguem buscar algo diferente, porque buscar algo diferente exige que você desista
de algo conhecido, e quem tem MUITA garra não consegue desistir.
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GARRA E PSICOLOGIA
A persistência em algo tem a ver com o fazer diante do desejo ainda NÃO
realizado. Sempre agimos quando desejamos, e desejamos quando não temos. O
desejo é sempre castrado, sempre faltoso e incompleto. E quando o desejo se
completa ele morre, dando lugar a outro desejo. Somos seres necessariamente
incompletos.
A garra tem a ver com a quantidade de energia que você investe em algo que
fará com que se sinta realizado, sem falta alguma. Mas a condição humana é uma
condição faltosa, você vai sempre buscar algo que não tem, você vai ser sempre
movido pelo desejo, pela vontade.
O desejo é o que desatina a busca do objeto desejado, e quando esse objeto é
encontrado o desejo morre. O desejo patrocina a busca do objeto que vai mata-lo.
Todo o desejo é em última análise um desejo de completude, um desejo de não
desejar mais, um desejo da morte do desejo. Desse prisma todo desejo é suicida.
Fazer muito e persistir muito, mesmo diante da frustração, é fazer muito
enquanto ainda se tem desejo. E como o ato de desejar nunca para, o obsessivo vai
continuar sempre buscando, e vai continuar sempre frustrado também, porque ele está
desejando a ausência de desejo, a morte do desejo, o que Freud chamou de pulsão de
morte.
Buscar muito uma única coisa é uma forma de dirimir a própria angústia, o
impossível de se conquistar. Você pode buscar esquecer daquilo que é impedido de
conseguir através de um fazer compulsivo. O fazer sem parar é um sintoma muito
comum atualmente, é um fazer para não pensar.
No universo corporativo esse modo de fazer vem disfarçado de nomes bonitos
como persistência, perfeccionismo, resistência à frustração e resiliência, este último o
mais na moda hoje. E os patrões fazem muito bom uso da neurose obsessiva (que em
parte eles mesmo geram) para conseguir que seus funcionários trabalharem em cada
vez mais. Mas tudo isso tem um preço para a saúde física do sujeito e para suas
relações afetivas.

23

FLEXIBILIDADE DO DESEJO
FLEXIBILZIAR ACORDOS E REDUZIR FRUSTRAÇÃO

Quando você não consegue bem aquilo que queria, e percebe que não tem
como conseguir, ou que até tem como conseguir, mas que requer muito sacrifício.
Então você pode continuar tentando e até se sacrificar para conseguir, ou você pode
se flexibilizar, pode buscar algo equivalente e que seja menos custoso ou mais factível
para se satisfazer.
A flexibilidade do desejo é a aptidão em conseguir se satisfazer com algo
diferente daquilo que você esperava. Como um filho que não vai poder fazer aquele
passeio com a turma da escola, mas pode se satisfazer com um outro passeio, com um
presente, ou com algum outro tipo de recompensa sem sofrer muito com isso.
A flexibilização do desejo requer
• Abertura ao novo e ao diferente
• Aceitação de novas sugestões
• Tolerância e paciência
• Uma certa dose de disciplina
• Criatividade também ajuda a substituir
um desejo pelo outro!
Quem se flexibiliza é quem tem a capacidade de se satisfazer com objetos e
situações mais variadas, é menos preso às ideias, se frustra menos, mas também nem
sempre consegue aquilo que queria a princípio.
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Na educação é que se percebe de forma mais clara a necessidade de
flexibilidade da forma de pensar e das regras que se tem nas interações
sociais. A flexibilidade do desejo é de suma importância no trato com as
pessoas, se você trabalha tendo contato com muita gente diariamente você
sabe como é importante ser flexível. E na educação de filhos ou alunos isso é
especialmente evidente.
Na escola você tem muita gente no mesmo local, são muitos desejos
conflitando, e é preciso muita flexibilidade de todos para que se consiga
alguma satisfação, para que se consiga algum tipo de produtividade e para que
se dê algum aprendizado.
Para aprender algo novo é preciso algum apreço pelo novo. Por isso a
rigidez é inimiga do aprendizado. E por isso as escolas mais caras são as que
propiciam maior possibilidade de interação aos alunos. Assim é em qualquer
âmbito da vida, a rigidez te impede de abrir mão de algo conhecido em prol de
algo novo e desconhecido. E a dificuldade em ensinar alguém comumente é
uma dificuldade em aceitar a forma de pensar desse alguém.

25

MUITA OU POUCA FLEXIBILIDADE?
Quem não tem muita flexibilidade diante daquilo que deseja e busca
comumente vai se frustrar. Quanto mais apegado você for ao ideal, às regras, e quanto
mais resistente à mudança você for, maiores as chances de você se frustrar com
detalhes pequeninos. Quem se apega demais a algumas regras se frustra muito com
qualquer mínimo desvio daquilo que queria ou esperava.
Quanto mais você é apegado aos mínimos detalhes mais tende a se tornar ainda
mais apegado a eles, porque quem se prende aos detalhes busca sempre as mínimas
diferenças, e diferenças sempre existirão por mais que as situações sejam basicamente
as mesmas. Sempre haverá variações, e quem é muito inflexível sempre acaba
percebendo e sofrendo com isso.
Quem é muito flexível com o que deseja acaba se frustrando no longo prazo
por sempre conseguir algo diferente do que esperava, é como uma desautorização do
próprio desejo, pois tudo que se deseja não é compatível com o que consegue. Se você
tem muita flexibilidade do desejo os outros podem tirar proveito disso, te fornecendo
sempre algo de menor valia do que o esperado.
Negligenciar os detalhes é tão ruim quanto se apegar a eles. Há situações em
que os detalhes fazem toda a diferença, principalmente quando se trata de atividades
de grande importância para a vida do sujeito. Pessoas que dependem da aparência
para o trabalho PRECISAM se apegar aos detalhes da alimentação, pessoas que
trabalham com segurança PRECISAM estar sempre alerta aos detalhes nas ações dos
outros. Nem tudo pode ser flexibilizado sem prejuízos. E essas necessidades de
constante preocupação com alimentação e segurança (entre muitas outras) são fatores
altamente neurotizantes. Por isso é comum que esse tipo de profissão gere sérios
prejuízos psicológicos às pessoas que as desempenham por longo tempo.
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FLEXIBILIDADE DO DESEJO E PSICOLOGIA
Há diversos desejos em cada ser humano, e deve haver pelo menos umas 10
coisas que te deixariam muito satisfeito nesse momento. Em geral a gente escolhe
uma forma de satisfação e age em direção a ela, mas quando falhamos em chegar lá
ou quando recalculamos os esforços e percebemos que não vale a pena, pode ser
preciso escolher outra forma de satisfação ou outro objeto. Quem nunca saiu de uma
situação desgastante e gastou muito dinheiro com comida ou com algum produto
muito desnecessário? Essa é uma forma de compensação mais descontrolada.
Enquanto a flexibilização é uma forma de se compensar, mas de forma bem pensada.
A capacidade de mudar de um objeto a outro de desejo, ou de uma cena a outra
de satisfação, é o que permite sermos menos frustrados. Se houver uma fixação muito
grande em um único objeto ou em uma única montagem de situação há muita chance
de que as coisas não saiam como se deseja.
O fetichismo é uma forma de fixação em objetos ou em situações bem
específicos, e quando se foge disso em algum detalhe já não é possível que se tenha o
mesmo prazer. Isso se torna ainda mais dramático na vida sexual, em que algumas
pessoas só se sentem excitadas por determinadas partes do corpo do parceiro ou por
determinados objetos.
Fortes fixações empobrecem as relações, sejam sexuais ou não, pois reduzem
muito a variabilidade. Não ter fixação nenhuma também é problemático, o prazer
precisa de um objeto (coisa, pessoa ou situação), e não sentir prazer num objeto seria
equivalente a se colocar como o objeto, só o objeto que não tem um objeto de desejo.
De qualquer modo fortes fixações deixam o prazer muito repetitivo e engessado.
Relacionamentos se desgastam por causa dessa repetição tão aparente e
descarada, seja porque um parceiro se frustra muito por não conseguir o que quer ou
porque o outro tem que se sujeitar a práticas empobrecedoras da sua subjetividade.
Mais comumente homens tendem a demandar práticas sexuais muito estereotipadas e
fetichistas enquanto as mulheres gostam de mais variação.
O ponto de fixação do prazer, seja no sexo ou fora dele, diz muito sobre a sua
forma de se relacionar com o mundo e com os outros. E essas fixações vão ser
determinantes da sua capacidade de experienciar prazer e frustração, seja no sexo ou
fora dele. A flexibilização do desejo é uma aptidão essencial à manutenção de relações
e da própria saúde mental.
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PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
POUPAR AGORA E FAZER ALGO PRO FUTURO

Essa aptidão é bem intuitiva. Se você consegue pensar antes da hora, se
preparar, decidir o que fazer, formular um plano e seguir adequadamente você com
certeza tem bom planejamento e execução. Com essa aptidão você consegue abrir
mão de algo prazeroso e interessante agora para conseguir algo de maior valia no
futuro. Isso é gerir o tempo, os recursos e as atividades de forma a tirar melhor
proveito no longo prazo.
O planejamento é fácil de compreender, mas é realmente difícil de fazer,
principalmente se você não tiver consciência de tudo o que faz e de tudo o que
precisa fazer para conseguir aquilo que deseja. Planejar é trabalhoso, custa tempo,
energia e muita força de vontade.
Planejar envolve muita atenção e memória. Se você tem problemas para prestar
atenção nas coisas a sua volta, no que acontece e em como você reage, então você
tem problemas para se planejar e seguir o plano. Se você não se lembra das coisas e
tem um sistema ruim para se lembrar, também terá problemas para seguir o plano.
Pode ser necessário fazer um treino de atenção e memória. Raciocínio lógico é a chave
para começar a se desenvolver nesse quesito.
Não é mistério que pessoas com melhor raciocínio lógico têm melhor
capacidade de planejamento, o raciocínio lógico envolve organizar informações e
estabelecer relações entre as informações que possui. É necessário ter um apego às
informações e aos detalhes para um bom raciocínio lógico e também para uma boa
aptidão em se planejar e executar o que planejou.
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Também é preciso
entender que ao planejar
você está abrindo mão de
um prazer imediato em prol
de um prazer maior e
postergado. Assim você não
vai conseguir ir pra todas as
festas, mas vai conseguir
estudar mais, trabalhar
mais, adquirir
adquirir mais estabilidade no futuro. Também pode ser que no futuro
você venha a ter um estilo de vida mais interessante, no qual possa realizar as
atividades que considera mais satisfatórias invés de ter sua rotina determinada
por algo fora do seu controle.
Claro que também há casos em que se desiste de qualquer prazer
imediato, e se não houver nenhum tipo de satisfação no caminho. Transtornos
como
como
depressão
e
ansiedade podem te assolar
e te impedir de conseguir
aquilo que desejava a
princípio. É importante se
planejar, mas também é
importante se sentir feliz
com o que faz diariamente,
é preciso uma rotina
minimamente satisfatória
para buscar planos de longo
prazo sem adoecer.

É IMPORTANTE TER SENSIBILIDADE
SOBRE O QUE VOCÊ ESTÁ DISPOSTO
A DEIXAR DE LADO E O QUE VOCÊ
VAI GANHAR COM ISSO
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MUITO OU POUCO PLANEJAMENTO?
Quando você não se planeja muito bem ou não consegue seguir o planejado
você acaba tendo muito pouco para aproveitar no futuro, pois o planejamento envolve
gerir os recursos e o tempo. Sem uma boa gestão do seu tempo, do seu dinheiro e dos
seus afetos você vive mais pelos impulsos do agora e perde a possibilidade de algo
mais interessante no futuro.
Pouco ou nenhum planejamento te coloca na posição de agir sempre pela
vontade, pelo desejo momentâneo. Uma compra que não cabe no orçamento ou
muito tempo gasto com uma atividade insignificante podem ser evitados se você
pensar um pouco melhor antes de tomar atitudes.
Se você se planeja demais para realizar as coisas você vive em função do futuro,
e negligencia muito o agora, ou negligencia o que não tem relação com aquilo que
você almeja. Se você investe todas as suas energias no trabalho para conseguir uma
promoção, aumento, estabilidade ou clientes, você pode estar negligenciando outras
coisas que não cabem no plano do trabalho, como a família, a saúde física e mental.
Seguir um planejamento de forma muito estrita com certeza é problemático, se
houver muita rigidez e a situação mudar, por exemplo. O plano pode precisar se
flexibilizar para alcançar um bom resultado. O plano pode envolver custos e
consequências que não foram pensados como tempo com os filhos ou problemas de
saúde, e muitas vezes esses custos podem ser irreparáveis.
Quem se apega muito ao plano, ao que já sabe de antemão também tem uma
vida muito enfadonha, sem novidade, sem surpresa. É só com o inesperado que a
gente sente interesse. Ninguém se interessa por aquilo que já conhece totalmente. Um
ar de mistério é essencial para despertar o desejo, e um pouco de destrambelhamento
é um ótimo tempero para a vida.
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PLANEJAMENTO E PSICOLOGIA
Planejar é poupar agora para conseguir algo melhor no futuro. É uma forma de
gestão do desejo ou melhor, gestão do conflito de desejos. Planejar é deixar de lado
um prazer agora para se satisfazer de forma mais intensa no futuro. É a troca de um
desejo por outro desejo que se julga ser mais importante ou mais satisfatório.
Planejar é se deixar levar por uma regra, por um valor ou por um ideal. O seu
ideal é composto por seus valores (entre outras coisas), e valores você aprende por
regras, as regras que são dadas por outros com quem convive, ou que são inferidas
por você a partir das atitudes que esses outros têm. Você é meio que um refém do que
os outros falam e fazem. Os valores são aquilo pelo que os outros mais prezam, e que
você introjeta pelas diversas formas de comunicação.
Em grande parte o planejamento envolve uma negação de si mesmo e dos seus
desejos mais profundos e viscerais em prol da realização do ideal, ideal que um outro
te impõe, e que você mesmo passa a se impor depois de entender o que o outro
espera que você faça. O exemplo mais simplista é o ideal de que você deve estudar,
trabalhar, se casar, ter filhos, constituir família, seguir determinada carreira, escolher
este ou aquele tipo de parceiro.
Tudo isso que vem de fora, tudo isso que diz que você DEVE ser algo está no
ideal do eu. Quando você mesmo se cobra para se tornar esse ideal, a ponto de se
sentir irritado, ansioso ou culpado por não alcança-lo, você está sofrendo com a
introjeção desse ideal e dessas regras, sofrendo com o Superego.
O Superego te faz sentir culpado por não ser o que deveria ser, ou por não ser
o que os outros esperam de você. E o planejamento é uma forma de negar tudo o que
vai contra esses ideais. Então se você tem desejos que não compactuam com o que a
comunidade próxima mais espera, você se culpa e até se odeia. Desse ponto de vista o
planejamento pode ser não só uma forma de se organizar, mas também de se vigiar e
se punir com sentimento de culpa quando não conseguir chegar onde deseja.
Há também a possibilidade de auto sabotagem, todos estão familiares com
situações em que nada sai como planejado e a culpa é da própria pessoa que planejou.
Isso acontece porque há conflito entre afetos, e o planejamento é justamente a gestão
desse conflito. No fim das contas esse conflito é insolúvel, haverá sempre prós e
contras na realização de qualquer desejo. O sucesso do planejamento depende
fundamentalmente de que você compreenda os seus afetos conflitantes.
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A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA TERAPIA
Se você precisa compreender melhor suas
aptidões. Ou se você precisa compreender mais a
fundo aquilo que pode ser mudado e COMO pode
fazer essa mudança. Se você precisa colocar as peças
da sua felicidade no devido lugar. Se você até se
sente bem, mas acredita que poderia estar ainda
melhor.
Não há momento certo nem errado. E não há
nada que compense por uma vida vivida de forma
menos satisfatória do que poderia ter sido. O tempo
que se vive triste, não volta mais.

AGENDE UM HORÁRIO

(43) 9.9801.3158
www.guilhermepsicologo.com

A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA SUPERVISÃO
Se você é profissional da área e tem muitos
pacientes que param após 2 ou 3 meses de terapia
talvez precise demonstrar resultados em seus
atendimentos. Isso pode ser feito tornando mais
conscientes e evidentes as melhoras que seu
paciente tem com o processo terapêutico.
A terapia é um processo demorado, mas num
mundo em que tudo ocorre cada vez mais
rapidamente, e onde as pessoas têm muitos
estímulos, é necessário algum sinal mais imediato
de melhora para que não haja desistência precoce. E
isso é perfeitamente possível de se fazer sem
comprometer o processo como um todo!

AGENDE UM HORÁRIO
(43) 9.9801.3158
www.guilhermepsicologo.com

PARTE II
COMO SE ENCAIXAM
AS APTIDÕES BÁSICAS

COMO PENSAR AS APTIDÕES
TODOS TÊM MAIS DE ALGUMAS APTIDÕES
E MENOS DE OUTRAS

Como disse antes, todos têm mais ou menos de todas as aptidões da parte I.
Em geral temos 2 mais bem desenvolvidas, 2 mais na média, e 2 pouco desenvolvidas.
Para algumas pessoas isso pode ser bem diferente, mas vale lembrar que seja qual for
a aptidão, tê-la de mais ou de menos pode ser muito problemático.
É importante notar que o lugar em que a você se encontra vai demandar que
algumas sejam mais ou menos desenvolvidas, para que você consiga realizar as
atividades, ter algum sucesso e assim se sentir bem ou satisfeito com o que faz.

O local em que se
percebe o uso das aptidões
de forma mais dramática é o
trabalho, e é onde mais
notamos problemas e faltas
de aptidão. Devemos ter em
mente que algumas aptidões
podem ser desenvolvidas,
mesmo que com muito
investimento. E um pouco de
melhora em uma ou outra
aptidão pode ser o suficiente
para que você se sinta mais
feliz e satisfeito.
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AS APTIDÕES E A
CONDIÇÃO HUMANA
CADA APTIDÃO SE RELACIONA COM OS
DIVERSOS COMPONENTES DA NOSSA ESTRUTURA

Essas aptidões podem ser predisposições biológicas, traços de personalidade,
valores ou regras que você segue na vida, hábitos que você desenvolveu, ou mesmo
uma mera habilidade que você aprendeu (ou não aprendeu).
Na verdade cada aptidão está profundamente relacionada com essas todas essas
estruturas do ser humano, por isso algumas podem ser mais ou menos difíceis de
mudar. Aqui reside a complexidade. Uma mesma aptidão pode ser um problema
relacionado a qualquer componente estrutural da sua pessoa.
Predisposições biológicas são em
geral a sua estrutura física. A maior
parte da sua composição física é
basicamente impossível de mudar,
nascemos com nossos genes e eles nos
acompanharão para o resto da vida. Há
a possibilidade de intervenções médicas
que propiciem maior capacidade de
realizar algo. Ainda pode-se tentar
adaptar o meio às predisposições
biológicas, porém há muito pouco que
se
se pode ser feito aqui. As mudanças na nossa
estrutura corporal que são mais
possíveis de controlar se dão através de exercícios e alimentação. Podemos emagrecer
ou engordar, e podemos ganhar músculos, para além disso não podemos fazer muito.
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A personalidade é moldada desde a infância, e não para de ser moldada no
decorrer da vida. Claro que quanto mais se vive, mais se tem tempo passado e
histórias pessoais para usar como parâmetro, e, por isso, pessoas mais velhas são
menos propensas a mudar. De qualquer forma a personalidade é uma área do ser
humano de difícil mudança e difícil compreensão.
Personalidade engloba os esquemas de resposta e os mecanismos de defesa que
a pessoa utiliza. Por exemplo, personalidades com maior abertura ao novo
caracterizam as pessoas mais liberais, e com menor abertura ao novo caracterizam
pessoas mais conservadoras. Isso é moldado na história de cada um e é grande fonte
de frustração quando a pessoa muda para um ambiente muito diverso. Se você cresceu
num ambiente muito conservador dos costumes e decide seguir uma carreira artística
você pode sofrer muito com as mudanças necessárias para se adequar ao novo meio.
Traços de personalidade requerem uma análise profunda e detalhada para que
se busque algum tipo de mudança, e a mudança é dolorosa e lenta, mas possível e
muito libertadora, além de ser muito benéfica na maior parte dos casos. Uma análise
detalhada com um bom psicólogo vai te levar aos desejos mais profundos dos quais
mais tem medo ou vergonha, você verá o que te faz ser como é, assim terá grandes
possibilidades de mudança e também de aceitação de si mesmo
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Valores e regras também
são muito difíceis de mudar e
trazem ainda forte impacto na
vida de quem os muda, assim
também só se mudam valores e
ideais com um bom profissional
da psicologia. Ninguém busca
de fato MUDAR VALORES,
porque valores são tudo aquilo
que se considera importante, e
o que você considera importante você não busca mudar.
o que Valores são as coisas que
você “pode” ou “não pode”; ou as que você “deve” e “não deve”. Mas pode
acontecer um conflito dos seus valores com o que você mais deseja na vida; um
conflito entre os ideais que os outros e o mundo te impõem, e o que você deseja para
si mesmo; e nisso a psicologia tem muito a ajudar. Quando temos um conflito entre
os desejos da pessoa e seus ideais (que em geral são os desejos de fora que foram
introjetados) pode ser necessário mudar alguns valores para ter uma vida mais
satisfatória, a outra opção é seguir os valores de forma estrita, porém a vida fica
menos interessante assim.

Já hábitos podem ser mais ou menos conscientes, e alguns hábitos estão muito
arraigados, mas aqui já é possível que se busque compreender e mudar sem muito
impacto na própria vida, desde que o hábito não seja um sintoma, e nesse caso se
forçar a parar alguma atividade habitual pode ser muito problemático e ocasionar
outros sintomas ou piorar muito a qualidade de vida. Muitas pessoas procuram a
psicoterapia simplesmente para ter mais consciência do que fazem e do porquê de
fazerem, mas isso em geral engloba somente os hábitos. A psicologia tem muito mais
a contribuir além de te mostrar quando faz o que faz, e quais as consequências
imediatas do que faz.
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Hábitos são uma pequena parte, e bem superficial, dos nossos
comportamentos. Eles se dão diante de uma situação específica, uma deixa ou algo no
ambiente que sinalize uma situação, pode ser um horário, o ato de chegar em casa, ou
a presença de alguém. São comportamentos estereotipados, podem ser chamados de
rotina, e que se faz muitas vezes sem perceber. Há também sempre uma consequência
que funciona como recompensa e que mantém o hábito, que geralmente envolve uma
sensação boa (por comer açúcar, usar uma substância ou falar com alguém por
exemplo).

Habilidades são claramente treinos que se faz de forma bem arbitrária, e em
geral você sabe se precisa ou não desenvolver alguma habilidade. São suas
competências e capacidades. A ajuda só é necessária quando é preciso saber COMO
desenvolver-se
desenvolver-se da melhor
maneira. Aqui também é
possível a fuga de uma
atividade configurar um
sintoma, e nesse caso
forçar uma busca por uma
atividade pode vir a ser
também desastroso se não
houver acompanhamento
profissional. Você com
certeza vai desenvolver
algumas habilidades queira
ou nãofrequência. Pode ser
ou não queira, basta olhar bem para o que você faz com maior
que você se torne um ótimo equilibrista ou um ótimo contador de mentiras, um ótimo
dançarino ou um ótimo fofoqueiro. Você vai ser ótimo naquilo que fizer mais!
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UM BOM EXEMPLO DE APTIDÃO
PARA ILUSTRAR AS VÁRIAS POSSIBILIDADES
O planejamento e execução pode ser uma
demanda do ambiente em que você está, e nesse
caso o planejamento se torna necessário para o bem
estar, principalmente se mudar de ambiente não for
uma opção. Quando o ambiente exige e você está
apto, você tem bom desempenho, se não estiver
apto, terá problemas. E quando o ambiente não
exige não haverá problema enquanto isso não
mudar.

O planejamento e execução pode
ser só uma habilidade que você não
treinou e precisa buscar desenvolver
métodos para se organizar melhor. E
não é qualquer método que serve para
qualquer pessoa, então vale a pena
tentar várias formas de planejamento.
Pode ser que você tenha a
habilidade, mas não desenvolveu o
hábito, e aí precisa analisar sua rotina,
quando faz o que faz e quando
conseguirá fazer o que precisa ser feito.
Nesse caso você sabe o que precisa
fazer, só precisa entender COMO fará.
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Pode ser que você tenha o valor
ou o ideal de ser organizado e se
planejar, pode ser uma bússola moral
que você tenta seguir, ou que você
tenta não seguir. Você precisa saber se
valoriza ou não isso de ser muito
organizado, e adequar sua vida aos seus
valores (ou adequar os valores ao estilo
de vida que deseja). Os valores virão da
sua estrutura familiar, de como foi
criado e de como percebeu a
importância das coisas.
Planejamento pode ser um traço
de personalidade, algo que você não
consegue deixar de fazer! Que causa
um prejuízo claro, e que outros até
implicam com você, mas não importa
o custo, você acaba fazendo. Isso você
só consegue acessar com ajuda
profissional. Quem é muito organizado
por
em função de traços
de personalidade não
consegue deixar de
ser organizado. Às
vezes há até um
estresse na hora de
se organizar. O que
não é propriamente
ruim, desde que seja
capaz de canalizar
essa necessidade para
atividades que sejam
compatíveis com o
impulso que sente é
possível ser feliz
assim.
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Uma única aptidão pode ser tudo isso. Aí reside a complexidade do ser
humano. Por isso não existe solução fácil. É preciso investir muito tempo pensando
em si mesmo e em tudo que sente, pensa e faz. E é preciso buscar ajuda profissional
quando não conseguir dar conta de tudo.

Em geral posso dizer que se você é organizado, mas NÃO GOSTA de ser,
talvez se beneficie de um emprego mais flexível. Se você consegue ser organizado a
qualquer momento e sem muito esforço, você não precisa olhar muito para essa
aptidão para escolher o que é melhor fazer, já que ela se adapta facilmente, então você
pode pensar mais nas outras aptidões. Se você não consegue deixar de ser organizado,
talvez uma carreira que exija muito isso te trará grande satisfação, e será uma forma de
canalizar essa necessidade.
A capacidade de planejamento e execução foi usada como um exemplo aqui.
Cada uma das nossas aptidões pode ser vista desse mesmo prisma e ser uma
característica que você pode buscar mudança em maior ou menor grau. É isso que te
torna único, só você tem as aptidões que tem, só você tem essa combinação única de
predisposições biológicas, traços de personalidade, valores, hábitos e habilidades. E
devido a essa complexidade só um bom profissional da psicologia é capaz de ajudar a
colocar todas essas peças no devido lugar.
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A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA TERAPIA
Se você precisa compreender melhor suas
aptidões. Ou se você precisa compreender mais a
fundo aquilo que pode ser mudado e COMO pode
fazer essa mudança. Se você precisa colocar as peças
da sua felicidade no devido lugar. Se você até se
sente bem, mas acredita que poderia estar ainda
melhor.
Não há momento certo nem errado. E não há
nada que compense por uma vida vivida de forma
menos satisfatória do que poderia ter sido. O tempo
que se vive triste, não volta mais.

AGENDE UM HORÁRIO

(43) 9.9801.3158
www.guilhermepsicologo.com

A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA SUPERVISÃO
Se você é profissional da área e tem muitos
pacientes que param após 2 ou 3 meses de terapia
talvez precise demonstrar resultados em seus
atendimentos. Isso pode ser feito tornando mais
conscientes e evidentes as melhoras que seu
paciente tem com o processo terapêutico.
A terapia é um processo demorado, mas num
mundo em que tudo ocorre cada vez mais
rapidamente, e onde as pessoas têm muitos
estímulos, é necessário algum sinal mais imediato
de melhora para que não haja desistência precoce. E
isso é perfeitamente possível de se fazer sem
comprometer o processo como um todo!

AGENDE UM HORÁRIO
(43) 9.9801.3158
www.guilhermepsicologo.com

A INFLUÊNCIA DAS
APTIDÕES EM SUA VIDA
CADA APTIDÃO TE TORNA APTO A AGIR
EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS
O Flow e o gosto pelo novo torna a pessoa mais apta
a atividades que sejam repletas de novidades ou que
envolvam movimentação corporal. A arte em geral propicia
essa variabilidade desejada, há sempre muita novidade na
arte. Seja na dança, pintura e escultura, ou música, por
exemplo, haverá sempre algo novo a ser aprendido e
produzido. Essas atividades são práticas e colocam o sujeito
em total atenção a elas. Os maiores artistas com certeza têm
essa aptidão em um grau mais elevado. Para quem tem
muito gosto por coisas novas, as atividades muito repetitivas
ou mais técnicas são quase uma tortura.
A autonomia propicia que as pessoas se sintam melhor
em atividades mais individuais, ou que não tenham
dependência direta da atividade de outra pessoa, são atividades
em que a pessoa sente que pode controlar a si mesma com
mais facilidade. Atividades em grupo podem ser atraentes
quando o resultado é mais individual, quando a contribuição
que o sujeito mais autônomo faz é facilmente percebida ou
simplesmente não depende diretamente da atividade dos
outros. Pessoas muito autônomas são ótimos para qualquer
trabalho individual ou no qual possam coordenar e comandar o
processos sem interferências. Essas pessoas nem sempre têm
poucas habilidades interpessoais, mas podem se passar por anti
sociais ao demonstrar que não precisam de ninguém.
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A habilidade interpessoal é uma
aptidão ideal para atividades mais sociais,
que exigem contato com muita gente,
serviço de atendimento ao cliente, vendas
e cargos que exijam capacidade de
liderança. Lidar com pessoas é uma forte
exigência ao gerir negócios, empresários
costumam (e precisam) ter uma boa
habilidade social, pois gerir uma empresa
é, em última instância, gerir as pessoas que
trabalham na empresa. Para gerir um
negócio é preciso saber lidar com as
pessoas que trabalham nesse negócio.

Garra é uma aptidão que
permite desempenhar atividades que
dependem da probabilidade ou de
muito
treino
e
investimento
emocional. Atletas de alto rendimento
precisam ter muita resistência à
frustração para continuar tentando
exceder suas capacidades. Vendedores
geralmente ouvem muito mais “não”
do que “sim”, por isso uma baixa
resistência à frustração faria um
péssimo vendedor. Se você precisa
continuar mesmo quando tudo está
dando errado, você precisa de garra.
Se sua personalidade te torna mais persistente
você PRECISA de uma atividade que envolva
persistência, você precisa de desafios maiores para se
satisfazer. Por outro lado, se você só tem o hábito de
persistir você consegue ser determinado, mas não
sente a necessidade de ser desafiado constantemente.
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Flexibilidade é a aptidão
de quem faz boas negociações,
aqui também temos um traço
dos empreendedores. É preciso
flexibilidade quando se faz
trocas e muitas interações
sociais. Quando rodeado de
pessoas você não vai conseguir
realizar tudo o que quer e
precisa, você terá de ceder a
algum tipo de organização
social do grupo, por mais que
seja um grupo pequeno. Quem
está ceder seu tempo e deixar
está sempre com muitas pessoas tem sempre que
atividades que queria de lado para manter o grupo coeso de alguma forma, aí que
entra a flexibilidade. Se você não conseguir o que queria, precisa conseguir alguma
outra coisa satisfatória. Pessoas muito rígidas e que não aceitam facilmente algo
diferente do esperado precisam de atividades que envolvam menos trocas e menos
imprevistos. Ter pessoas ao redor geralmente traz muitos imprevistos.
Pessoas que têm boa capacidade de
planejamento e execução se sentem realizadas
em atividades analíticas e cumprimento de
metas e prazos, realização de atividades
premeditadas e até seguimento de ordens
complexas (característicos de altos cargos na
hierarquia de grandes empresas). Quem se
planeja consegue elaborar e executar planos de
médio e longo prazo tendo em mente um
objetivo a alcançar. Essa capacidade permite
buscar mudanças substanciais na vida como
perder peso, estudar, realizar projetos e aprender coisas novas. Quem valoriza muito
a ordem e a rigidez do planejamento é mais feliz desempenhando atividades que
demandam isso, são pessoas que geralmente preferem ciências exatas como área de
estudo e não se sentem bem em ambientes mais caóticos e imprevisíveis.
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COMO AS APTIDÕES INTERAGEM
APRESENTANDO ALGUMAS RELAÇÕES
NOTÁVEIS ENTRE AS APTIDÕES
Há uma infinidade de formas como as aptidões interagem entre si. Tenha em
mente que uma aptidão pode ser mais ou menos desenvolvida em função das
MUITAS VARIÁVEIS existentes em sua vida. As relações expostas aqui não são
necessárias e nem categóricas. Elas variam, podem não acontecer da forma como
descrevo aqui, e certamente não estão presentes em toda e qualquer pessoa. Quando
se trata da conduta humana em psicologia CADA CASO É ÚNICO, não se pode
levar a cabo um exemplo didático, nem se pode generalizá-lo.
Se você tem muito flow e pouco desejo por autonomia, então você gosta do
novo, mas pode ser muito dependente de alguém para buscar esse novo, e quando não
consegue apoio acaba ficando frustrado, já que se priva de buscar algo diferente por
não sentir que tem um suporte social. Pessoas dependentes que têm um grande desejo
pelo novo acabam se frustrando muito se os outros em sua maioria não gostam de
coisas novas. Ter muito flow em um ambiente conservador, por exemplo, é frustrante.

Muita necessidade de coisas novas sem desejo de autonomia pode ser uma
condição um tanto infantil. Na infância é quando mais existe o desejo de conhecer e
explorar o tempo todo, e também quando mais se depende e necessita do pai ou da
mãe para quase tudo. Essa combinação pode ser uma forma mesmo de regressão a
um estado mais infantilizado que pode ter diversas funções para cada um.
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Se você tem muito apreço pelo novo e muito flow, mas não tem muita
capacidade de se planejar e executar o plano, pode ser que não consiga construir algo
no longo prazo, pode ser que se perca no caminho. Quem se engaja facilmente em
uma nova atividade, se desliga do resto e o faz sem planejamento prévio está muito
propenso a não ir longe em nada, pois sempre buscará uma nova atividade, e sem
organização continuará mudando de uma atividade a outra sem ter muita consciência
disso. O planejamento é importante, e pode até ser que alguém com pouco dessa
aptidão consiga algo no longo prazo, mas pode ser que precise de ajuda na hora de se
organizar.

Pessoas que gostam de coisas novas, mas não se planejam nem um pouco, não
conseguem se manter consistentes nas coisas novas que fazem; ou são pessoas que
realizam atividades sem de fato visar um objetivo no longo prazo. São pessoas que
levam tudo menos a sério, muitas vezes são tão inconsistentes que são vistas como
pouco confiáveis, ou como pessoas com quem não se pode contar.
Dependendo de quanta garra essa pessoa tem, ela pode até persistir muito em
algo e alcançar destaque mesmo sem se planejar, mas o investimento acaba sendo
maior por não haver um planejamento. Contudo a vida sem planejamento acaba
sendo até interessante em vários momentos por não ser tão previsível. Não há um
estilo de vida melhor ou pior aqui, cabe a cada um saber o que é melhor ou pior para
si mesmo.
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Ter muita garra sem uma boa capacidade de planejamento e execução também
faz com que se perca o caminho mais facilmente. Quem persiste muito em algo sem
pensar bem em como está fazendo tende a errar novamente, assim o fracasso é mais
provável. Quando não há um bom planejamento há mais falhas, e onde dá errado a
pessoa com mais garra tende a persistir mais. É um ciclo vicioso de falha e tentativa, é
o tipo de repetição do erro sem ordenamento e sem uma real variabilidade de
comportamentos.

Quem não varia o comportamento, é mais fechado e rígido, acaba errando mais
vezes da mesma forma, insiste no erro mesmo. Se a flexibilidade do desejo for pouca
também, haverá muita frustração, a ponto até de desenvolver patologias. Quem não
consegue se planejar minimamente acaba exacerbando seus excessos, se o excesso for
de garra e persistência só sobrará a frustração do fracasso em série.
Repetir o erro é característico não de pessoas “cabeça-dura”, pois estas
continuam tentando comumente de formas diversas. Repetir o erro é típico do que
hoje chamamos de auto sabotagem. A pessoa tenta algo claramente impossível, e
muitas vezes o faz só para ter uma boa justificativa pelo seu fracasso. O simples fato
de ter um bom motivo para fracassar já apazígua os ânimos, e esse motivo geralmente
é falado como algo externo e fora do controle. Assim a pessoa não percebe que ela
mesma busca o fracasso pelo qual pode culpar o outro, e evita correr o risco de
fracassar pela própria insuficiência.
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Quem deseja muito por autonomia e tem pouca garra está muito mais
propenso a se sentir frustrado. Querer fazer algo sem precisar da ajuda do outro, mas
desistir facilmente, fará com que se pule de uma atividade a outra sempre que não
souber o que fazer e precisar de apoio. Desejar autonomia em excesso te faz buscar
outras alternativas que não pedir ajuda a alguém, e se a garra for pouca, a saída
geralmente é mudar de atividade.
São pessoas que também mudam muito de atividades ou então ficam muito
fixadas em uma única atividade que é bem individual e até solitária. Geralmente são
atividades que não demandam muita habilidade da pessoa, pois ela não lidaria bem
com a frustração. São pessoas que preferem atividades bem repetitivas. Hoje é muito
comum as pessoas quererem autonomia e não saberem lidar com a frustração. Pessoas
que ficam muito tempo usando redes sociais ou fazendo maratonas de seriados e
filmes são pessoas que querem se sentir no controle de si mesmas, sem se frustar com
nada. Daí a pouca variabilidade de comportamento e a escolha de atividades nada
produtivas, mas que podem ser facilmente controladas.
Essa combinação gera
preferência por atividades
que demandam pouco, e por
isso até mesmo atividades
que tornam as pessoas um
tanto apáticas. Se houve
pouco flow essas pessoas
podem ainda ter problemas
mais sérios como uma
depressão, pois não se
sentem atraídas por coisas
novas e diferentes das que
fazem diariamente e se
tornam pessoas tão apáticas
quanto as atividades que
realizam.
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Muita autonomia e pouca habilidade interpessoal pode gerar muito isolamento.
Uma pessoa que quer muito fazer tudo por conta própria não costuma pedir ajuda
para realizar atividades. Se essa pessoa ainda tem pouca capacidade de interação social
ela também não busca contato com pessoas em outras situações mais corriqueiras.
Pessoas com essa combinação tendem a ficar muito sozinhas, seja realizando alguma
atividade de trabalho ou estudo (por causa da autonomia), seja em momentos de lazer.
E se essa pessoa ainda tiver muita garra
o isolamento pode ser ainda maior, por
insistir em atividades individuais e
querer mostrar que consegue sozinho,
sem ajuda, sem outro por perto.
O isolamento social pra essas
pessoas não é algo necessariamente
ruim, são pessoas que vivem muito
bem sozinhas e até conseguem ter
posições de destaque na vida. Porém
mudanças no decorrer da vida farão
com que se precise de alguém por
perto em vários momentos, e pode ser
muito difícil para alguém que gosta de
dar conta de tudo sozinho aprender a
dividir responsabilidades.
É comum que pessoas que sempre trabalharam muito de forma autônoma e até
distante dos outros sofram demais ao precisar de ajuda quando mais velhos ou
quando têm algum problema de saúde que requer cuidados. É muito importante o
treino de habilidades sociais para pessoas que sempre foram muito autônomas e
persistentes. Mas o treino de habilidades sociais em muitos casos é em primeiro lugar
um treino de habilidades INTRApessoais, um treino no sentido de se perceber e
perceber o próprio desejo. Quando o desejo envolve muita autonomia é porque se
deseja não depender dos outros; e nesse caso se a dependência for inevitável, é
preciso ir a fundo na compreensão desse desejo para tratá-lo
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Muita garra e pouca flexibilidade é uma combinação perigosa. Aqui é onde dois
extremos se encontram e se fundem. Se há muita persistência em uma pessoa muito
inflexível temos aqueles que podem ser chamados de “cabeça dura”. São pessoas que
insistem muito numa coisa, não aceitam nada diferente do que querem e estão sempre
buscando as diferenças para eliminá-las. Querem tudo nos conformes e nos mínimos
detalhes.
São as pessoas que se prendem demais aos ideais ou a algo como imaginam e
não vão necessariamente se sentir frustradas, mas vão persistir e insistir demais. Não
aceitam novas ideias ou substitutos para aquilo que queriam a princípio. A frustração
não é muito presente, mas pode surgir depois de muito investimento em algo que deu
errado, assim o sentimento de frustração será muito mais intenso, por se investir
demais e fracassar. São pessoas com tendência a ter patologias mais pontuais por
terem fortes expectativas que às vezes não se realizam.

Se houver pouco flow é pior ainda. Sem a abertura para o novo uma pessoa
que quer muito algo pode se tornar conflitiva. Uma pessoa insistente e rígida sem
muita aptidão para lidar com o diferente pode ter reações imprevisíveis e até violentas
para conseguir o que quer especificamente do jeito que quer. O conflito externo aqui
pode servir como um mecanismo de defesa, como uma forma de mitigar o conflito
interno, que é o conflito entre (1) continuar tentando algo que quer (e que pode dar
muito errado), e (2) aceitar algo diferente e ficar pensando que poderia ter conseguido
algo melhor. Ambos os caminhos serão muito penosos para alguém com essas
características.
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Muita flexibilidade do desejo e muito traquejo social fazem com que a pessoa
preste muito mais atenção ao outro e não tanto em si mesma. Quando se tem muita
habilidade social e muita flexibilidade você pode até ser alguém popular e que está
sempre rodeado de pessoas, mas tende a estar com falta de consideração por si
mesmo. Pensar muito no trato com o outro, nas reações do outro, e facilmente deixar
de lado aquilo que quer (ser flexível com o próprio desejo) te tira de si mesmo, e te faz
agir muito mais em função do outro.

Há grande possibilidade de
pessoas com essa combinação de
aptidões serem aquelas pessoas que
têm tudo, mas não são felizes nem
satisfeitas. São pessoas realmente
infelizes sem saber o porquê,
podem ter muitos amigos e um
bom trabalho, até vários bons
relacionamentos
e
familiares
próximos. Talvez ao não prestar
muita atenção ao próprio desejo
eles não consigam se sentir
satisfeitos. São pessoas flexíveis
consigo mesmas e que pensam
muito nos outros. Pessoas que não
aprenderam a pensar em si mesmas
acabam vivendo os sonhos e
desejos do outro.

É comum esse tipo de pessoa seguir o sonho do pai, ou do parceiro, porque
sempre se dedicam a viver o que o outro propõe. São pessoas que sofrem muito nas
transições inevitáveis de alguns períodos da vida. Podem ser pessoas que sempre
viveram em função dos pais, e ao sair de casa sofrem; ou pessoas que sempre viveram
em função do marido ou da esposa e quando se separam, sofrem; ou que vivem em
função dos filhos e quando estes saem de casa, sofrem.
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Pouca garra e pouco planejamento te fazem ficar estagnado. Pessoas que não
persistem muito e não se planejam são pessoas que acabam não saindo muito do
lugar. Pessoas com essa combinação não se dão bem em ambientes muito rígidos e
cheios de regras e metas.
Costumam ser pessoas com
mais abertura ao novo, maior flow,
e bem flexíveis. Pessoas com
pouca garra e pouca capacidade
de se planejar não se encaixam
bem em empregos formais com
horário fixo, e podem ser
rotuladas como “preguiçosos”.
Mas se alguém assim tem um alto
flow pode ser um bom artista,
músico ou até professor. Rótulos
como o de preguiçoso são sempre
relativos ao meio em que você
está inserido. Enquanto a maior
parte dos meios corporativos
julgam mal isso que chamam de
preguiça, alguns usam essa
característica dos funcionários
para que estes desenvolvam
formas menos trabalhosas de
realizar as atividades.
Não há uma forma definitivamente mais correta do que a outra de ser ou de
levar a vida. Há pessoas que se adequam bem ao meio, e pessoas que não se adequam.
A felicidade depende da relação consigo mesmo, mas sempre levando em conta
também o meio em que você está inserido. São muitas peças que precisam estar no
lugar! Não adianta ser um intelectual num ambiente que só valoriza o trabalho
mecânico. Saber de engenharia não significa que você sabe como trabalhar ao lado de
vários engenheiros. Cada aptidão tem sua devida aplicação em consonância (ou não)
com o meio.
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JUNTANDO AS PEÇAS
Já houve o tempo da moda de cada uma das aptidões. Há alguns célebres livros
da auto ajuda intitulados “Flow”, “Inteligência emocional”, “Como fazer amigos e
influenciar pessoas”, “Foco”. Entre muitos outros são livros que consideram uma das
aptidões que este e-book tratou. Todas elas são necessárias e úteis em alguma medida,
mas não há uma que seja absolutamente melhor que outra nem uma que traga mais
felicidade do que a outra. Algumas são mais adequadas a determinados lugares do que
outras.
É comum algumas pessoas que têm uma delas mais bem desenvolvida dizerem
que esta aptidão é ESSENCIAL. Foi essencial na vida daquela pessoa! Um vendedor
autônomo precisa sim de muita garra. Um executivo de uma transnacional precisa sim
de muita habilidade de planejamento e execução. E isso vale também para qualquer
habilidade mais específica, um desenvolvedor de sistemas para computador com
certeza vai prezar pela capacidade de raciocínio lógico-matemático. Mas nenhuma
aptidão ou habilidade será uma resposta absoluta para uma vida feliz e satisfatória.
Lembre que é necessário alinhar as aptidões com o meio, pensando sempre na sua
pessoa como um todo, na personalidade, valores, hábitos e habilidades, além do meio
em que está vivendo.
Temos também muita produção sobre as estruturas do próprio ser humano. Há
livros sobre como tratar cada aspecto da nossa condição, livros sobre evolucionismo
para as predisposições genéticas ou biológicas, livros sobre hábitos e sobre habilidades
específicas. Assuntos como valores são muito tratados e criticados pelas ciências
humanas em geral e a personalidade é profundamente estudada na psicologia e na
psicanálise. Mas novamente, nenhum deles trará uma resposta absoluta e satisfatória
para você, essa resposta virá de você, do que melhor cabe ao seu meio, da sua
condição e do que é demandado de você. A resposta virá de tudo isso junto.
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O meio é realmente importante na hora de pensar em felicidade ou em
satisfação. Há desde o princípio da filosofia e dos estudos sobre o ser humano a
noção de felicidade como uma harmonia entre o ser humano e o meio em que vive.
Considerando que cada ser humano é completamente diferente de todos os outros,
cada um terá de buscar sua própria fórmula da felicidade. Esta fórmula com certeza
vai depende de onde você está, o que faz, o que gosta, o que consegue fazer, o que
consegue suportar, e uma série interminável de outras coisas.
De qualquer forma, estar em harmonia com o meio é essencial para que a vida
seja feliz, e pode ser necessário mudar o meio em que está, ir para outro lugar. Mudar
de cidade ou de país certamente trará outras consequências além das boas e desejadas,
por isso é importante eu repetir: NÃO HÁ UMA RECEITA DE FELICIDADE.
Você vai escolher e essas escolhas trarão uma série de consequências além das que
você mais quer. Harmonia com o meio é essencial para a felicidade, mas não há um
meio que seja 100% harmônico com a sua pessoa.
A psicologia é o campo de estudo que trata tanto da relação com o meio
quanto da personalidade, mas de forma global. E a psicoterapia clínica é a área de
atuação do psicólogo da forma mais personalizada possível. Só o psicólogo consegue
ter uma visão de todos os âmbitos da vida do seu paciente. Só com o psicólogo que
você consegue desenvolver uma noção total de você, das suas predisposições, do tipo
de personalidade, dos valores, dos hábitos e até das habilidades. Só o psicólogo que
consegue assim tratar não um sintoma, mas tratar a pessoa como um todo. Há muito
mais em sua vida do que o problema que te faz sofrer, há mais do que sua falta, mais
do que seus sentimentos momentâneos. Tomar um medicamento ou mudar de cidade
não são formas de se enfrentar propriamente o problema psicológico, na melhor das
hipóteses essas são formas de sobreviver aos problemas.
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A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA TERAPIA
Se você precisa compreender melhor suas
aptidões. Ou se você precisa compreender mais a
fundo aquilo que pode ser mudado e COMO pode
fazer essa mudança. Se você precisa colocar as peças
da sua felicidade no devido lugar. Se você até se
sente bem, mas acredita que poderia estar ainda
melhor.
Não há momento certo nem errado. E não há
nada que compense por uma vida vivida de forma
menos satisfatória do que poderia ter sido. O tempo
que se vive triste, não volta mais.

AGENDE UM HORÁRIO
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A IMPORTÂNCIA DA AJUDA
PROFISSIONAL

FAÇA SUPERVISÃO
Se você é profissional da área e tem muitos
pacientes que param após 2 ou 3 meses de terapia
talvez precise demonstrar resultados em seus
atendimentos. Isso pode ser feito tornando mais
conscientes e evidentes as melhoras que seu
paciente tem com o processo terapêutico.
A terapia é um processo demorado, mas num
mundo em que tudo ocorre cada vez mais
rapidamente, e onde as pessoas têm muitos
estímulos, é necessário algum sinal mais imediato
de melhora para que não haja desistência precoce. E
isso é perfeitamente possível de se fazer sem
comprometer o processo como um todo!

AGENDE UM HORÁRIO
(43) 9.9801.3158
www.guilhermepsicologo.com

