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Traumas com acidentes, como o
de Ani (acima), são exceção. Boa
parte dos alunos, como Messias,
tem a ansiedade como maior vilã

recém-saídos da autoescola que
se sentem despreparados, e outros que só vão procurar ajuda
bem mais tarde, como o ator Raphael Messias. “Tenho um sítio
no interior e, para poder curti-

lo, resolvi enfrentar o medo de
guiar. A necessidade te leva.”
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vergonha, pois o medo de guiar
fere a masculinidade. Ele demora para chegar aqui. Mas não desiste, vai até o fim”, diz Cecília.
O tratamento é gradual e exige
perseverança. Ani e Sílvia ainda
não guiam sozinhas. Messias só
começou no oitavo mês de terapia. “Você vai ficando satisfeito
com as conquistas e a ansiedade
diminui”, diz ele, que faz alguns
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Tratamentorequerpaciência

Apsicóloga Cecília e a aluna Cleonice: sem pressão e sem pressa

As chamadas auto-escolas para
habilitadosatuamemduasfrentes:aulasdedireção,para suprir
as deficiências ao volante de
quem já é habilitado, e assistênciapsicológica,paraajudaroaluno a enfrentar o medo.
Na Dirigindo Bem, uma avaliação inicial indica quantas aulas
devem ser aplicadas – a cada
quatro, há um encontro com o

psicólogo. Na Clínica Escola Cecília Bellina, toda semana os
clientes participam de uma aula
práticaeumasessãodeduashoras de terapia em grupo.
“Ogrupoajudaaseguraroaluno que se sente tentado a desistir”, explica a psicóloga Fabiana
Saghi. “Ele vê que os altos e baixos do processo não acontecem
só com ele.”

O tratamento dura, em média,
de seis a oito meses, às vezes
mais. “Não é demorado, se você
pensar que passou a vida inteira
esperando”, pondera Cecília.
A aposentada Cleonice Soares 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.”

