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Se eu não me sentisse culpado:

 Eu poderia aproveitar a minha cama e dormir até tarde quando não
tivesse nenhuma obrigação
 Eu poderia comprar aquele perfume que eu sonho em comprar há
muito tempo, sem ter nenhum pretexto específico ou ficar com a consciência pesada
 Eu poderia comer aquele docinho que eu tenho tanta vontade de
comer
 Eu poderia desfrutar dos bons momentos que a vida reserva para mim
• E você ?

Quantos belos projetos! Então, vamos tentar jogar um feitiço nessa
maldita culpa!
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Culpa não é Vergonha
Vamos começar distinguindo vergonha e culpa, pois a forma de tratar
esses dois sentimentos não é igual.
No quadro a seguir, anote três situações em que você teve vergonha e
três situações em que você sentiu culpa.
Eu senti vergonha quando…
1.

Eu senti culpa quando…
1.

2.

2.

3.

3.

• Que diferença você percebe?

A vergonha está associada à opinião dos outros e faz com que nós
nos sentimos indignos, inferiores, e que pensamos não estarmos à
altura, não sermos bons o suficiente.
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• Eu fiquei com vergonha quando meu vizinho
me pegou enfiando o dedo no nariz
• Eu tenho vergonha de ter perdido o meu emprego

A culpa é consequência de um erro que cometemos ou de um dano que cansamos de alguém.

• Eu me sinto culpado de ter atropelado um ciclista
• Eu me culpo por deixar meu filho na
frente da televisão para ter um pouco
de calma

Releia o que você escreveu no quadro anterior. Será que você não
precisa trocar alguma situação de coluna? O que você enxergou como
culpa talvez pareça mais vergonha e vice-versa. Se for o caso, desenhe uma seta com uma caneta para indicar essa mudança.

• Vergonha ou Culpa?
a) Alberto foi solicitar seguro-desemprego após a falência da empresa na qual ele trabalhava. ______________________
b) Bernardo tem um carro pequeno, enquanto todos os seus amigos tem carros luxuosos. ______________________
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Respostas
a) Alberto tem vergonha de sua situação, pois não consegue mais ganhar a vida
como os outros.
b) Bernardo se considera inferior e, portanto, sente vergonha.
c) Carlos acha que está fazendo mal ao se recusar a dar esmola. Ele se culpa
d) Denise tem vergonha de seu marido
e) Evandro se culpa, pois sabe que está fazendo mal á sua esposa
f) Flávio infringiu a regra que havia imposto a si mesmo: nunca bater em seus
filhos. Ele se sente, portanto, culpado. Mas também pode se sentir com vergonha,
se pensar que seus amigos sejam capazes de se controlar e não bater nos seus
filhos. Ele não é igual a eles, não é tão bom quanto eles.
g) Gilberto está se comparando com os outros, que se dão melhor do que ele. Ele
tem vergonha de si mesmo.
h) Helena fica se comparando com as outras mulheres e sente vergonha do tamanho do seu peito.

h) Helena acha que tem seios pequenos demais.
______________________
g) Gilberto não passou pela terceira vez na prova teórica para tirar
carteira de motorista. ______________________
f) Flávio bateu no seu filho para que ele obedecesse.
______________________
e) Evandro trai sua esposa, que não sabe de nada.
______________________
d) Denise teve que aguentar a embriaguez de seu marido em uma
festa de amigos seus.______________________
c) Carlos dá dinheiro a crianças que mendigam na rua.
______________________

A Culpa Sadia
Nem todos os sentimentos de culpa são iguais! Alguns surgem devido
a um erro comprovado ou um dano real causado a alguém. Fala-se
então de culpa sadia. Ela é como um guarda interior cuja função é:
 Incitar-nos a respeitar as regras em vigor e não prejudicar ninguém
 Punir-nos quando infringimos tais regras… através dos maus bocados pelos quais passamos quando ficamos nos
culpando.
• Culpa por ter roubado objeto
• Culpa por ter causado um acidente
• Culpa por ter ferido alguém intencionalmente
Porém, também existe um segundo tipo de culpa, que surge sem que nenhum erro objetivo tenha sido comprovado. Trata-se da culpa mórbida.
 Sentir-se culpado por não ir visitar seu pai ou sua mãe idosa no
asilo
 Sentir-se culpado por se sair melhor do que seus irmãos
 Sentir-se culpado por colocar seu filho na creche por voltar a trabalhar
A diferença entre ambos os tipos de culpa sempre é óbvia, como demonstra o exercício abaixo:
• Está sendo cometido algum erro ou infração?
• Será que a culpa é justificável?
a) Ana decide tomar pílula abortiva dois dias após uma relação
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sexual sem proteção.
( ) Sim
( ) Não
b) Beatriz decide abortar após dois meses de gravidez por causa
dos insistentes conselhos de seu médico.
( ) Sim
( ) Não
c) Cláudio está dirigindo a mais de 120 km/h na rodovia e é praticamente o único motorista.
( ) Sim
( ) Não
d) Daniel desiste de ir ver sua mãe idosa, que mora em um asilo.
( ) Sim
( ) Não
e) Eric sonega algumas rendas de sua declaração fiscal.
( ) Sim
( ) Não
f) Fabiana é acusada por sua filha de preferir e favorecer seu filho.
( ) Sim
( ) Não
g) George não vacinou seu filho, que teve uma forte reação por
causa disso.
( ) Sim
( ) Não
h) Hélio vacinou seu filho, que teve uma forte reação por causa
disso.
( ) Sim
( ) Não
i) Isabela atropelou um pedestre em uma faixa de pedestres.
( ) Sim
( ) Não
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j) Jaquelina se recusa a comprar um brinquedinho que seu filho
está pedindo no supermercado.
( ) Sim
( ) Não

• Discussão
a) Ana poderia se sentir culpada tanto por ter tido uma relação sexual sem proteção quanto por recorrer á pílula abortiva. No entanto, não é uma infração no sentido legal do termo.
b) Beatriz segue as recomendações de seu médico. Nenhuma
infração. Ela pode, mesmo assim, alimenta sentimentos de culpa
com relação a regras éticas ou preceitos religiosos.
c) Cláudio está claramente errado, embora seja muito provável que
ele não esteja sentindo nenhuma culpa.
d) Daniel não está cometendo nenhum erro, mas pode, mesmo
assim, sentir-se culpado por não cumprir seu dever de filho.
e) A infração aqui é comprovado, bem como o dano sofrido pela
comunidade. Mas a culpa certamente não vai dar as caras!
f) Fabiana se deixa culpar por sua filha, mas provavelmente não
está cometendo nenhuma discriminação, e portanto, nenhum erro.
g) George se sentirá culpado por sua escolha. Como a vacinação
não era obrigatória, ele não cometeu erro nenhum.
h) Os médicos tranquilizarão Hélio com relação ao bom-senso de
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sua decisão. Mas ele certamente se culpará, tendo em vista o dano
causado a seu filho.
i) Isabela cometeu um crime com base na legislação de trânsito.
Ela é obviamente culpada.
j) Jaquelina não somente não está cometendo nenhum erro, como
também está exercendo corretamente seu papel de mãe. Apesar
de tudo, ela pode se sentir culpado por causa disso.
1 Lembremos que, no Brasil, o aborto é considerado crime pelo Código Penal.
Os únicos casos em que ele é legal são quando há risco de vida para a gestante,
quando a gravidez é resultante de estupro ou se o feto for anencefálico (desde a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54, decidida pelo Superior Tribunal Federal) [N.T.].

Saiba Fugir dos Culpabilizadores
Cuidado:
Certas pessoas são mestres em fazer com que nós fiquemos nos
culpando, embora não tenhamos cometido nenhum erro. Vamos
fugir delas!
A culpa é um poderoso mecanismo para manipular os indivíduos. Certas pessoas usam essa tática para exercer poder e obter o que elas
querem dos outros.
Um culpabilizador tenta nos fazer acreditar que a nossa culpa é
justificável, no intuito de se aproveitar de nós!
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Retrato do culpabilizador:
 Ele reclama frequentemente
 Sabe falar bonito e jogar charme (facultativo)
 É querido de forma geral
 A culpa nunca é dele quando as coisas dão errado
 Ele faz você acreditar que a culpa é sua quando nada está bem.
 Ele faz você pensar que a felicidade dele está nas suas mãos.
 Ele não acusa você diretamente, mas sim de modo enviesado e
sutil
 Você se sente culpado na presença dele
 Você tem a impressão de fazer tudo errado
 Você tenta mudar para satisfazê-lo
 Você se culpa
Vamos aprender a fugir desses personagens!

Constatação:
Não é refletindo sobre a natureza do erro que você vai conseguir
se liberar da culpa mórbida.
Há tantas regras que quase sempre é possível encontrar alguma para
censurar um comportamento que reprovamos.
• Regra moral
Não se deve prejudicar ninguém voluntariamente
• Regra religiosa
É preciso rezar todo dia e ir à missa todo domingo
• Regra comunitária
É preciso ser solidário no seu bairro
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• Regra familiar
Não se deve desabafar sobre seus problemas, mas sim se mostrar
forte
• Regra pessoal
- Eu tenho de me controlar sempre
- Eu tenho que ser sempre generoso

• Identifique algumas regras pessoais que você procura seguir, mas que não impliquem erro objetivo em caso de transgressão:
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Anote no espaço abaixo algumas de suas culpas mórbidas

• Caderno de introspecção

Eu me condeno por...

... ter decidido passar férias com a minha família em um
lugar onde choveu o tempo todo.

E no entanto, não foi culpa minha
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Entender a Culpa Mórbida
A culpa mórbida surge em situações em que pensamos que vamos
deixar os outros tristes.
• Meu pai ficará triste se eu não for visitá-lo
• Meu filho ficará triste se eu colocá-lo na creche
• Meu interlocutor ficará chateado se eu lhe disser não

• Identifique situações em que você se sente culpado. Escreva
quem ficará (ou já está) triste por sua causa e por quê.
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Porém será que realmente somos capazes de deixar os outros tristes?
Vamos refletir sobre nós mesmos para começar.
Será que alguém pode me deixar feliz?
• Sim, eu fico feliz quando alguém diz que gosta de mim, quando alguém me dá um presente, quando alguém me elogia…
• Sim, mas, se alguém de quem não gosto ficar repetindo o tempo
todo que gosta de mim, se eu receber um presente de grego ou se
alguém tentar me bajular, eu não fico feliz
Na verdade, não é a situação ou as ações dos outros que me deixam feliz, mas sim eu mesmo e o que penso delas.
Da mesma forma, será que alguém pode me deixar triste?
• Eu ficaria tão mais feliz se o meu vizinho parasse de ser chato
• São as constantes críticas do meu chefe que me deixam infeliz
• Anote algumas situações em que você acha que está triste
por causa dos outros:
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Agora, releia as situações que você anotou e pense em um comportamento que você poderia adotar para não ficar mais triste.
Eu posso evitar cruzar com o meu vizinho e,
sobretudo, não dar importância ao meu humor dele.
No pior dos casos, posso mudar de emprego.

• Agora é com você:
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Conclusão:
Segundo o mesmo princípio, é impossível os outros deixarem
você triste (eles podem no máximo, contribuir para a sua tristeza ,
se você assim permitir!)
Imagine que um indivíduo decidisse insultar Jesus, Buda, Madre Teresa ou Dalai Lama.
Você acha que eles seriam atingidos ou ficariam ofendidos por causa
disso?

A felicidade é uma construção que se alimenta
de ações e decisões
– Christophe André –

É muito tentador nos convencermos de que são os outros que nos
deixam infelizes, pois assim podemos nos fazer de vítimas.
• Se você soubesse como é difícil conviver com meu marido! Sempre
reclamando…
• Não posso fazer nada se as outras crianças não querem brincar
comigo!
• É culpa dos meus pais- eles nunca estiveram presentes quando eu
precisei deles!

• Anote nesta página nas frases que você diz e que o colocam
no papel de vítima:
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• Depois, risque-as e reescreva-as, começando com “eu decidi…”
 Eu decidi ficar com esse homem, porque eu o amo apesar de
tudo.
 Eu decidi (até agora) ficar isolado, porque não sei como me
entrosar com as outras crianças.
 Eu decidi fazer uma psicoterapia para melhorar.
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Detectar a culpabilização
Assim como às vezes nos comprazemos bancando as vítimas, os
outros também gostam de fazer de vítimas, isto é, fazer com que nós
carreguemos o peso das decisões deles. Eles nos tornam então responsáveis por elas: eles nos culpabilizam.
Definição do dicionário:
Culpabilizar - tornar responsável

Você me irrita.
Você vai me fazer ficar doente.
É culpa sua se eu como tanto.
Por sua causa, eu não pratico mais esporte.

• Identifique as frases culpabilizantes que você costuma ouvir
dos seus entes queridos.
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Da próxima vez que você ouvi-las, responda:
“Essa é a sua maneira de enxergar as coisas”
“Eu entendo que você esteja decepcionado (irritado, chateado,
aborrecido), mas eu não tenho culpa disso”
 Lembre-se: Para que uma vítima exista, é preciso necessariamente
um carrasco!
Quando alguém se faz de vítima, uma outra pessoa deve se
culpar:
CARRASCO
ESCOLHIDO

VÍTIMA
“é culpa sua”

Transferência de responsabilidade

“é culpa
minha”

Culpabilização

Cuidado: não confunda a posição de vítima (bancar a vítima para
culpabilizar os outros) e o estado de vítima (ter realmente sofrido
um prejuízo)!
Mas a recíproca é verdadeira:
 Quando alguém fica se culpando, outra pessoa se torna vítima , ou
seja, impotente.
Culpabilizar-se é tirar o poder de decisão dos outros e negar o
livre-arbítrio deles.
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Quando alguém se faz de culpado, outra pessoa se torna vítima, ou seja, impotente:
CULPADO

VÍTIMA
ESCOLHIDA

“é culpa minha”

“então não é culpa minha”
“eu não sou o responsável, não
posso fazer nada para mudar isso”

• História Real
Michel tem horários irregulares no trabalho. Ele fez um acordo com
sua esposa: ele lhe diz onde vai trabalhar e quando terminar sua
atividade (mas não pode lhe dizer exatamente que horas vai voltar
para casa, pois não pode prever o trânsito).
Uma noite, ele chega em casa uma hora atrasado. Sua esposa
está aborrecida por não ter sido avisada.
Pergunta: Quem é o responsável pela raiva da patroa?
Sua resposta:
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É ela própria. O marido não desrespeitou absolutamente em nada
o acordo que eles haviam estabelecido.
Ainda aborrecida, a esposa lhe pergunta: “Se você pudesse voltar
no tempo, você teria me ligado, tendo em vista a preocupação em
que eu fiquei?” Resposta do marido: “Não necessariamente!”
Pergunta: Por que essa resposta é sensata?
Sua análise:

O marido não assume a responsabilidade dos sentimentos de sua
mulher. Se ele fizesse isso, estaria infantilizando-a, demonstrando que ela não é capaz de lidar com suas preocupações sozinha.
Respondendo do jeito que ele respondeu, ele corre o risco de irritá-la ainda mais, mas permite que ela seja dona de suas reações, e
portanto, livre para mudá-las.
Aliás, podemos nos perguntar por que ela própria não ligou para o
marido, quando viu que ele estava atrasado…
“Ah, eu não queria incomodá-lo…” Portanto, ela bem havia tomado
uma decisão.
Observação:
 A esposa não fez nenhum pedido ao marido (“eu gostaria que
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você me ligasse quando fosse chegar atrasado”): é por isso que
ele responde assim.
 Não se deve pensar que o marido não está nem aí para o que
sua mulher está sentindo. Ele simplesmente distingue o fato de assumir a responsabilidade e o de levar em consideração. A raiva
e a preocupação dela o comovem, mas nem por isso ele se sente
responsável por essas emoções.
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