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Aniversário
17/10 - Romerio Couto Miranda
17/10 - Fernanda Cardoso Tourinho Aguiar
19/10 - Carmen Valéria Boulhosa Domingues
20/10 - Claudia Ferreira Rivera Duran

14/10 - Dr. Candido Moraes Pinto Filho
16/10 - Dorislei Sousa Novato Lauton
16/10 - João Virgilio Mendes
16/10 - Lais Pacheco de Lima
16/10 - Obede Pinheiro dos Santos
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DESTAQUESENTREVISTA - NOVA PROFISSIONAL Pip   ca  com  P  menta Luiz Goulart - 16ª Vara

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/

Se algo liga a poeira do sertão de Bacurau ao asfalto da Gothan City 
do Coringa são a vingança como ética e a sujeira como estética. 
Mas há tantas camadas de interpretação das duas películas que é 
pretensioso avaliar os aspectos que elas têm em comum. Já peço 

desculpas pela veleidade.

Os rastros de sangue do massacre final de Bacurau e as pegadas 
sanguinolentas do Coringa no manicômio Arkham marcam uma catarse 
histérico-coletiva e são os epílogos dos dois filmes. O primeiro, ganhador do 
Prêmio do Júri do Festival de Cannes; o segundo, vencedor do Leão de Ouro 
do Festival de Veneza.

Há a influência inegável de cineastas geniais como Quentin Tarantino e 
Robert Rodriguez sobre Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles nos planos 
de Bacurau, nos seus diálogos e na própria ausência de um núcleo dramático 
definido.

E se Bacurau é um duplo twist carpado na carreira dos realizadores dos 
inspirados Aquarius e O Som ao Redor, o mesmo se pode dizer da virada radical 
de estilo na direção de Todd Phillips, que antes de Coringa foi responsável 
pelos três Se Beber Não Case.

               
Assim como enconram-se registros tarantinescos em Bacurau, Coringa traz ecos de Martin Scorsese a Gus van 

Sant, os três diretores sintomaticamente ganhadores da Palma de Ouro: Tarantino por Pulp Ficcion (1994), Scorcece 
por Taxi Driver (1976) e Gus van Sant por Elephant (2003). Estamos todos imersos no universo da extrema violência.

Distópicos ambos, Bacurau se passa num nordeste de futuro indefinido enquanto Coringa é retratado num 
passado recente igualmente brutal. Não há qualquer intenção de pegar leve. Mesmo com uma paleta de cores pálida 
e lavada em ambos, o sangue será sempre vermelho vivo, seja derramado sobre o asfalto sujo de Gotham City, seja 
sob a canícula do sertão.

Está na moda falar em viés ideológico. O público nordestino que 
majoritariamente votou contra Bolsonaro é representado em Bacurau como 
vítima que se redime no final catártico, assim como em Curinga, os brancos 
pobres (os white trash*) resolvem a fatura na base do quebra-quebra 
indiscriminado contra “tudo que está aí”.

Apesar de se afastar um bocado da mitologia estrita do Homem Morcego, o 
assassinato de Thomas Wayne, consequência da catarse coletiva, gerará um 
Bruce Wayne/Batman também revoltado que, em uma roda do destino, levará os 
bandidos como o próprio Coringa para trás das grades. A violência produzindo 
mais violência.

Impossível não notar que a súbita aparição de um revólver nas mãos do 
palhaço Arthur Fleck é o estopim da selvageria, assim como a profusão de armas 
de fogo em Bacurau conduz ao morticínio. Quem se lembrar dos massacres em 
escolas, boates e igrejas nos Estados Unidos não estará longe de encontrar em 
comum uma revolta difusa de grupos que se sentem preteridos pela sociedade 
e que, como em Coringa, geram bandos de ressentidos (os mass shooters) que 
se vingam na base da bala e da carnificina indiscriminada. É gente que vota em 
Trump e em Bolsonaro, não?

Seria simplificar demais as coisas ver apenas por essa ótica e um dos 
méritos do filme de Todd Phillips é mostrar que a violência não parte apenas 
dos endinheirados e ricos, como os executivos que espancam o palhaço no 
metrô. Antes disso, o mesmo Arthur Fleck já levara uma sova de moleques 
delinquentes num beco escuro onde explode a violência.

Aqui se separam Bacurau e Coringa. Enquanto o primeiro deixa um travo amargo de chancela da brutalidade da 
vingança, o segundo, apesar de certamente estetizar o caos, nega a validação aos atos criminosos dos revoltados, 
até porque sem direção ou objetivo senão o próprio caos.

O acachapante Coringa me acompanhou por dias. Já sobre o sertão de um raso Bacurau, prefiro continuar com 
o de Guimarães Rosa: “O sertão é uma espera enorme”.

CORINGA E BACURAU
“Sangue sobre o asfalto e sob o sol do sertão”

*White trash (lixo branco) termo em inglês usado para pessoas brancas de baixo estatuto 
social, pouca educação formal e dependente de serviço social. Grupo que é maioria em 
todas as classes sociais nos Estados Unidos (Fonte: Wikipedia)

A ASSERJUF conta com mais 
uma NOVA PROFISSIONAL no 

ESPAÇO TERAPÊUTICO! 
O FalaJuf entrevistou a Psicóloga Doris Fernandes (CRP 03/5443):
 
• Pós-graduada em Psicopatologia Clínica
• Psicoterapeuta Trainee em Biossíntese
 
Ela estará a serviço da ASSERJUF no Espaço Terapêutico e nos contou sobre seus objetivos, suas experiências profissionais e os 
desafios, além de nos contar sobre os desafios e esperanças da profissão.
 
FalaJuf: Por que escolheu a Psicologia?
Psic. Doris: “Eu diria que a Psicologia me escolheu… Na verdade, desde os 06 anos de idade já dizia que queria ser psicóloga. Isto 
sem conhecer nenhum profissional desta área, ou ter algum parente que tivesse abraçado esta profissão. Mas como a vida escreve 
certo por linhas tortas, fiz outros dois cursos de nível superior na UnB, em Brasília, que na verdade me propiciaram uma excelente 
formação, antes de finalmente chegar a Psicologia. Isto fez com que eu aproveitasse o estudo da alma humana, com maturidade e 
um grau de vivência, imprescindíveis a formação”.

FalaJuf: Qual o seu objetivo como psicóloga?
Psic. Doris: “Óbvio que esta profissão nos coloca como profissionais de saúde, apesar de ter se originado da área de humanas, da 
filosofia.
Neste sentido, meu objetivo está vinculado a proporcionar saúde física e mental aos pacientes, por entender uma continuidade entre 
o psíquico e o somático. Tudo isto está relacionado ao bem-estar da pessoa, o que obviamente trata-se de um conceito único e 
intransferível. Não há receitinha de bolo, na Psicologia levada a sério”.
 
FalaJuf: Como é feito o acompanhamento às pessoas atendidas?
Psic. Doris: “Primeiramente temos um encontro inicial, onde realizo uma anamnese, que é uma entrevista realizada pelo profissional 
de saúde, com intenção de funcionar como coleta de dados, uma espécie de rememoração e registro da queixa trazida pelo paciente.
Em comum acordo decidimos a quantidade de sessões por semana, e os critérios de atendimento como frequência e honorários, bem 
como a necessidade ou não de acompanhamento psiquiátrico, concomitante a psicoterapia”.
 
FalaJuf: Quais são os seus maiores desafios ao trabalhar nesta área?
Psic. Doris: “A psicologia é atravessada por diversas outras áreas que atuam sobre o sujeito, que não são só sua história de vida e 
suas relações parentais. O estilo e o ritmo de vida, a modalidade da organização de trabalho e suas interações, hábitos desenvolvidos, 
genética, epigenética, vida afetiva, redes de apoio, crenças construtivas e destrutivas…
Enfim, são muitos os fatores a serem considerados, o que faz da Psicologia um eterno desafio para os profissionais envolvidos, 
ainda mais em tempos desafiadores e de mudança de paradigmas como este em que estamos vivendo. A necessidade de estudo é 
perene, bem como a necessidade de supervisão e feedbacks de outros profissionais psicólogos. Um psicólogo sem estes atributos 
acaba caindo no lugar comum da “autoajuda”, tão em voga ultimamente, que ajuda “pero no mucho”, ou seja, não consegue ver para 
além da queixa inicial do paciente. É, sem sombra de dúvida, uma profissão muito desafiadora e delicada, por tratar de sofrimentos 
humanos, do imponderável de cada um. É preciso muita delicadeza".
 
Falajuf: O que é qualidade de vida para você?
Psic. Doris: “O senso comum para qualidade de vida aponta para a área da saúde, ao aumento da expectativa de vida, eliminação 
de doenças e sintomas, que são parâmetros relativos à medicina. Mas, a meu ver, este conceito é muito mais abrangente e pode 
incluir aí aspectos subjetivos como felicidade, satisfação pessoal, condições econômicas, sociais, psicológicas e até espirituais, de 
acordo com a fé de cada um. Então, qualidade de vida tem a ver com parâmetros subjetivos de cada pessoa (bem-estar, felicidade, 
amor, prazer, realização pessoal), e também parâmetros objetivos relacionados à satisfação de necessidades básicas, dadas pelo 
grau de desenvolvimento econômico e social da cultura em que a pessoa se insere. E mesmo aí, nos parâmetros objetivos o conceito 
é relativo, pois depende de fatores socioculturais e do seu tempo histórico, e principalmente das formas pelas quais a pessoa ‘se 
percebe’ nesta sociedade. Neste sentido o autoconhecimento proporcionado pela psicoterapia, só tem a contribuir na avaliação que o 
paciente faz de sua própria qualidade de vida, e dos rumos que deseja tomar. Ou seja, ilumina, traz para o nível consciente, aspectos 
inconscientes de sua avaliação. Amplia o horizonte, compreende? ”

Continua na próxima edição (nº 762)



O 11º Passeio Ecológico será no dia 26 de outubro de 2019, no 
Hotel Fazenda Mirage.
Os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de outubro 
através do e-mail: inscricaoasserjuf@gmail.com, no escritório 
(SEDE) ou na Xerox (JEF)
 
VALORES:
Associado (a): NÃO PAGA 
Dependente de associado (Marido/Esposa – Pai/Mãe): R$ 30,00
Filhos de 0 a 10 anos: NÃO PAGAM
Filhos acima de 10 anos: R$ 30,00
Convidados de Associados: R$ 60,00 (até 10 anos) e R$ 120,00 
(acima de 10 anos)
Não-Associados – R$ 120,00

INCLUSO (para todos os participantes):
Ônibus (concentração às 7h e chegada às 18h na Justiça 
Federal)
Café da manhã, Almoço e Lanche no local do evento.
 
ATENTE-SE ÀS SEGUINTES OBSERVAÇÕES:
1). Teremos limite de inscrição por causa da quantidade de 
ônibus a serem fretados. Caso fiquem lotados, o associado que 
se inscrever após o aviso de lotação somente poderá ir com seu 
próprio veículo.
2). Os ônibus sairão da Justiça Federal, e os veículos poderão 
ficar no estacionamento.
3). Servidor não-associado poderá levar, no máximo, 02 
acompanhantes.
4). A inscrição somente será confirmada após o pagamento no 
escritório.
5). Após inscrição confirmada, caso a pessoa NÃO concretize 
a sua participação no dia do evento NÃO haverá devolução do 
valor pago.
 
Visite a página do Hotel Fazenda Mirage:
http://www.hotelfazendamirage.com.br/

Amar é realizar
Amar é sentir

Amar é transformar
Amar é nunca desistir
Amar é transmutar

Amar é dormir
Sonhar e nunca acordar

Amar é existir
Amar é explorar
Amar é explodir
Amar é voar

Amar é entreter
Amar é se divertir

Amar é nunca mais parar
Amar é o amor

Que ao próximo você tem o que dar
Amar é, simplesmente, amar.

Pedro Chrysostomo.


