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Se o trânsito das cidades gran-
des é capaz de desanimar qual-
quer pessoa, para alguns a ideia
de dirigir causa um medo difícil
de contornar, que atrapalha a
vida tanto profissional
quanto social. Nes-
ses casos, a melhor
saída é buscar aju-
da especializada.

A psicóloga in-
fantil Ani Ajaba-
hian parou de
guiar depois de se
envolver em um aci-
dente com um cami-
nhão,hácincoanos.Paravol-
tar a enfrentar o volante, ela se
matriculou em uma autoescola
especializada em atender pes-
soas habilitadas.

Segundo especialistas, os
maiorescausadores do medo de
dirigir não são os traumas, mas
certos traços de personalidade.
O principal é o perfeccionismo.
“O grande bicho-papão é o me-
dodeerrar”,explicaCecíliaBelli-

na,fundadoradaclínica-esco-
la que leva seu nome.

Às vezes a pressão
vemdefora.Compa-
nheiros pouco pa-
cientescriticamas
esposas, e elas se
tornam inseguras.
“Meu marido é

muito exigente. Ele
tem medo que eu es-

trague o carro e nunca
me encorajou a dirigir”, con-

ta a aposentada Sílvia Petrini,
aluna na escola Dirigindo Bem.

A faixa etária mais frequente
vai dos 28 aos 45 anos. Mas há

recém-saídosda autoescola que
se sentem despreparados, e ou-
tros que só vão procurar ajuda
bem maistarde, como o ator Ra-
phael Messias. “Tenho um sítio
no interior e, para poder curti-

lo, resolvi enfrentar o medo de
guiar. A necessidade te leva.”

Reconhecer o problema não é
fácil.Amigoseparentestêmdifi-
culdade para entender essas li-
mitações. “O homem tem mais

vergonha, pois o medo de guiar
fere a masculinidade. Ele demo-
rapara chegar aqui.Mas não de-
siste, vai até o fim”, diz Cecília.

Otratamentoé gradualeexige
perseverança. Ani e Sílvia ainda
não guiam sozinhas. Messias só
começou no oitavo mês de tera-
pia. “Você vai ficando satisfeito
com as conquistas e a ansiedade
diminui”, diz ele, que faz alguns
planos. “Quero realizar aquela
fantasia adolescente de pegar o
carro e cair na estrada”, sonha.

As chamadas auto-escolas para
habilitadosatuamemduasfren-
tes:aulasdedireção,parasuprir
as deficiências ao volante de
quem já é habilitado, e assistên-
ciapsicológica,paraajudaroalu-
no a enfrentar o medo.

NaDirigindoBem, umaavalia-
ção inicial indica quantas aulas
devem ser aplicadas – a cada
quatro, há um encontro com o

psicólogo. Na Clínica Escola Ce-
cília Bellina, toda semana os
clientes participam de uma aula
práticaeumasessãodeduasho-
ras de terapia em grupo.

“Ogrupoajudaaseguraroalu-
no que se sente tentado a desis-
tir”, explica a psicóloga Fabiana
Saghi. “Ele vê que os altos e bai-
xosdoprocessonãoacontecem
só com ele.”

Otratamentodura,emmédia,
de seis a oito meses, às vezes
mais. “Não é demorado, se você
pensarquepassouavida inteira
esperando”, pondera Cecília.

A aposentada Cleonice Soa-
res frequenta a clínica há um
ano. “Não tenho pressa. Quero
sair pronta e consciente do que
estou fazendo”, conta. “A cada
conquista, faço uma festa.”

Acompanhamentopsicológicoe
aulasemescolasespecializadas
ajudamavenceromedodedirigir
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Traumascomacidentes,comoo
deAni(acima),sãoexceção.Boa
partedosalunos,comoMessias,
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