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FAZER ANÁLISE: 

SERÁ QUE EU PRECISO? 

 

Marcio Garrit
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 Nota-se que, infelizmente, há muito tempo vem se propagando na sociedade que 

terapia é coisa de rico.  A impressão que tenho é que ao falar sobre a necessidade de fazer 

qualquer tratamento que envolva a subjetividade humana, deve abrir uma tela imaginária na 

frente do indivíduo mostrando um consultório muito requintado, um homem parecido com 

Freud sentado em uma cadeira pomposa com uma prancheta e uma caneta na mão.  Tudo 

sendo envolvido em uma áurea hollywoodiana restrito para “problemas de rico” e custando 

muitíssimo dinheiro.  Tal tela imaginária não deveria mais existir, pois os números atuais 

mostram que problemas psíquicos abrangem todas as classes e fazer essa associação não tem 

mais graça nenhuma. Se é que um dia teve. 

 Há pouco tempo, a OMS informa que nós no Brasil temos o título de ser o país com o 

maior número de pessoas acometidas com ansiedade no mundo
2
 e o quinto lugar em 

transtornos depressivos.  A ansiedade já virou uma exigência da vida pós moderna.  A 

tecnologia, a competitividade e insegurança geradas no mundo no trabalho “inserem” de 

forma automática esses sintomas nos indivíduos.  O tratamento deve ter o objetivo de tentar 

lidar, pois extirpar está a cada dia mais perto do impossível.  Isso sem falar na depressão que 

insiste em crescer e esse crescimento gera frutos podres para uma sociedade já em franco 

declínio. 

 É importante registrar que todo e qualquer sintoma psíquico gera desconfortos 

crescentes que, se não tratados podem levar a atitudes extremas por parte dos sujeitos 
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acometidos por ele.  Saber que apesar de tudo isso que se mostra ainda temos, conforme 

recente pesquisa
3
, que 87% da população não recorre a ajuda especializada (psicoterapia) é 

de gerar uma preocupação que não se mostra a toa, basta olhar os noticiários e ver o nível de 

aumento da impossibilidade de convívio em sociedade.  Tal convívio impossível marca nossa 

rotina com notícias do tipo: aumento na venda de psicofármacos, feminicídios, fobias em 

geral, bullyng, suicídios, cutting, pânico e etc. 

 Terapia, análise ou psicoterapia (não importa a nomenclatura) não é “coisa de 

maluco”, de gente rica, de gente fresca e nem de desocupada.  É coisa de gente que quer viver 

da melhor forma possível.  Se significar no mundo não é coisa fácil, mas o mais difícil 

mesmo é conviver com gente que acha que pode tudo e não passa de um sintomático sem 

autoestima que se agarra em afirmações como essa para não se sentir tão pequeno como no 

seu intimo realmente é! 

 CUIDE-SE, PROCURE AJUDA HOJE! 
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