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TIÇA é nossa – Maria Natércia e Içami – filha, com certeza!

Nos idos de 1998, ao atender seu primeiro pa-
ciente, sua mãe deu-lhe uma dica: “Filha, o dinheiro 
da primeira consulta é muito especial, pense bem no 
que quer fazer com ele”, e Tiça me presenteou com 
um jogo CARTIER de caneta e lapiseira que trago co-
migo até hoje.

Em fevereiro de 2012, Tiça me entregou os ori-
ginais deste seu primeiro livro MULHER SEM SCRIPT, 
para que eu o encapasse com um prefácio. Em ou-
tras vezes, usei o contact nos seus livros escolares, tão 
carinhosamente lembrados no capítulo Uma viagem 
para longe de tudo, mas para bem perto de mim.  
Agora, um prefácio. É, os tempos mudaram! Que este 
livro seja o primeiro de muitos que com certeza virão! 
Assim que comecei a ler não consegui parar.

Tiça é filha da MULHER que fez a revolução da 
sua emancipação. Difícil é a reconstrução pós-revo-
lução, pois  cada um se reorganiza quando e como 

Prefácio
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pode. Quais são as necessidades, as obrigações, os di-
reitos, as responsabilidades, os desejos, os sonhos, en-
fim, o roteiro da MULHER-transição entre as boomers X 
e Y? É descobrir novos caminhos e reinventar-se para 
não repetir os erros do passado, tão recente... pois ela 
tem que atender às cobranças em todos os níveis que 
a sociedade faz. Nada mais adequado para o conteú-
do deste livro do que o seu título MULHER SEM SCRIPT. 
Além de culta e curiosa, Tiça sempre teve o dom, a fa-
cilidade e o empenho para a escrita. E também para 
a fala. Os meios de comunicação (rádio, TV, Youtube, 
blogs, MSN) e as atividades (palestras, aulas, entrevis-
tas ao vivo) confirmam. Por se tratar de minha filha, as 
expectativas sobre ela sempre foram grandes, e  ela 
não tem frustrado ninguém pelo seu caminho.

Tiça se faz presente ao longo dos capítulos deste 
livro por meio dos seus múltiplos papéis: neta (As he-
ranças que trago comigo), filha, irmã de irmã, irmã 
de irmão, esposa (Pernilongo), mãe de dois filhos (Vi-
vendo a vida por inteiro e Desabafo de mãe), psicó-
loga, psicoterapeuta, amiga e cidadã (Um encontro 
no espelho). Com muita competência, dedicação, 
inteligência, eficácia e energia inexaurível de viver 
e aprender (A dor que se transforma em amor) com 
tudo (Os presentes que a vida nos dá), ela é da gera-
ção pós-moderna (A importância do nada), uma edi-
ção revista, atualizada, ampliada e “internetada” da 
sua mãe na idade dela.

Tenho a felicidade de conviver diariamente 
com uma excelente psicoterapeuta, cujos pacien-
tes, de qualquer idade, evoluem a olhos vistos. Sou 
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testemunha disso, pois Tiça ocupa uma sala inde-
pendente em um serviço somente seu, mas contíguo 
ao meu. Podemos ter uma ideia sobre os seus aten-
dimentos no capítulo  Miçangas. Ela forma com seu 
paciente um vínculo, chamado “nós”, responsável 
pelo tratamento. Na sua parte do “nós”, ela usa tudo 
o que lhe é possível no que se refere a disposição, 
disponibilidade, conhecimento, experiência de vida 
e competência relacional para empregar na tera-
pia ao seu paciente, até que ele possa andar sobre 
as próprias pernas.

Minha alegria é maior, pois a editora do livro é a 
minha caçula Luciana. Assisti a uma reunião entre as 
duas filhas sobre o livro e fiquei muito orgulhoso delas. 
Luciana, com sua total dedicação, seriedade, conhe-
cimento, organização e competência, soube extrair 
o melhor da autora Natércia para dar corpo a este 
livro que, com certeza, irá agradar, deliciar e enrique-
cer ao público leitor (Foi dada a largada), seja ele de 
qualquer idade, profissão ou estado civil.

Içami Tiba
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Apresentação



E ste livro é um convite. Um convite para um 
passeio por pensamentos e sentimentos que 

surgiram de acontecimentos especiais e também 
corriqueiros.

Certamente temos histórias diferentes, mas te-
nho certeza que se cruzarão em alguns momentos. 
Quando se encontrarem, aproveite para relembrar, 
refletir e, quem sabe, olhar de novas perspectivas. 
Quando isso não acontecer, aceite como uma opor-
tunidade para pensar na riqueza das diferenças de 
outras experiências e no quanto você pode refletir a 
partir delas.

Procure ler sem julgamentos ou preconceitos, 
baixe as defesas. Não há aqui verdades universais 
nem teorias. Ao ler este livro, abra sua bagagem, re-
vire, vasculhe e, quem sabe, reorganize suas malas, 
valises e frasqueiras. 

Este não é um livro de psicologia, educação, nem 
de histórias de amor. Mas cada linha está permeada 
pelo olhar da psicóloga, mãe, educadora e esposa. Os 
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textos espelham uma visão otimista, apaixonada, da 
vida, e, ao mesmo tempo, trazem angústias de quem 
quer dar conta de tudo mesmo sabendo que é uma 
tarefa impossível. Angústias que acabam se tornando 
molas propulsoras para reflexão e crescimento. 

Meu desejo é aguçar o olhar para pequenos fa-
tos, situações e relações que podem passar desperce-
bidos. Despertar ou reacender nossa capacidade de 
percepção que vai além do que vemos no dia a dia. 
Compartilhar visões diferentes e valorizar a visão de 
cada um, que passa pelo filtro da história de vida e 
bagagem pessoal que carregamos. 

Submergir em emoções e pensamentos, mas 
sempre com a possibilidade de emergir para respirar 
e assim não se envolver num turbilhão de emoções 
sem fim. Ao longo destas páginas, você encontrará lá-
grimas, sorrisos e também boas risadas. Um pouco de 
tudo, como a vida é e deve ser. Seja bem-vindo! 

Espero que se envolva e desfrute da leitura as-
sim como eu me envolvi e curti ao escrever. É muito 
bom saber que estaremos juntos ao longo das pági-
nas que seguem. Como disse, este livro é um convite e 
gostaria que você o compartilhasse comigo.

“...O livro só existe quando lido, e para que 
 ele exista efetivamente como fenômeno  

autônomo e livre, como criatura, é necessário 
que se destaque do criador e siga sozinho  

o seu destino entre os homens.”

Robert Escarpit



Introdução



ste livro foi escrito em doses homeopáticas, mas 
pode ser lido de uma única vez. Não é neces-

sário ler na ordem em que está escrito. Leia de acordo 
com sua vontade, como lhe apetecer.

Longe de trazer verdades, apresento visões, re-
flexões e sentimentos. Sinto este livro como um recorte, 
um parênteses em que me senti à vontade para falar 
sobre crenças e valores, relacionamentos e comporta-
mentos, e também sobre angústias que muitos de nós 
sentimos, mas não expressamos porque poderia soar 
politicamente incorreto, ou levar a más interpretações 
se estivessem fora de um contexto apropriado.

Para mim, escrever é uma das melhores formas 
de me entender. Ao escrever, organizo meus sentimen-
tos, clareio meus pensamentos, ponho certa ordem na 
casa. Fui uma daquelas adolescentes, cujas agendas 
pareciam cadernos de filosofia, cheios de pensamen-
tos, questionamentos, desabafos e, claro, anotações 

E
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diárias. Nas fases mais caóticas e corridas da vida, as 
anotações passaram a ficar espalhadas em papéis e 
cadernos. Aos poucos, com filhos maiores e com as fa-
cilidades da tecnologia, as anotações e reflexões pas-
saram a fazer parte de um blog.

Inicialmente, os acessos ao blog eram apenas 
de amigos e familiares, mas lentamente foram au-
mentando. Surgiram comentários de pessoas que eu 
não conhecia. Havia todo tipo de manifestação, mui-
tas delas afetivas e com uma dose de gratidão pela 
oportunidade de lembrar, olhar e repensar situações 
e relações de suas vidas. Algumas pessoas se diziam 
aliviadas por verem descritos ali sentimentos intensos 
muitas vezes difíceis de verbalizar. Perceber que ou-
tras pessoas também se sentiam assim parecia trazer 
alívio e empatia.

E desse modo, o despretensioso blog se tornou 
porta-voz de muitas pessoas que passaram a visitá-lo 
frequentemente. Os textos haviam cativado leitores e 
conquistado um espaço especial. Foi como surgiu a 
ideia do livro. Alguns textos então foram retirados do 
blog e retrabalhados para a publicação, assim como 
novos textos foram produzidos.

 A proposta de publicar um livro me encantou, 
mas, como na vida nem tudo são flores, logo de início 
me deparei com um desafio, aquelas formalidades 
que nós psicólogas não costumamos enfrentar: tema, 
público, linguagem, detalhes sem os quais o livro não 
se concretiza. Então, com a ajuda dos editores, fomos 
pacientemente refinando as ideias.
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– Em que categoria se encaixa o livro? 

– Categoria?! Boa pergunta... É um livro 
sobre a generosidade da vida, sobre as situa-
ções que nos permitem crescer e ser pessoas 
melhores a cada dia...

Ouvi o bater impaciente das canetas na 
sala de reuniões da editora.

– Qual é o público?

– O público? Todos nós, seres humanos.

Canetas batendo na mesa novamente.

– Poderíamos ser um pouco mais específi-
cos? Está um tanto amplo.

Concentrei-me, pensei, mas, mesmo as-
sim, parecia impossível resumir, categorizar, 
especificar.

– Ok, é um livro para todos, mas alguns te-
mas tocam mais as mulheres.

As batidas das caneta na mesa conti-
nuavam e dessa vez pareciam ecoar: ‘Esse 
papo vai longe...’. Sem desistir de mim, os 
editores continuaram:

– Qual a linha de raciocínio do livro? 
Qual a relação entre os temas dos textos? 
Qual a linguagem?

Aquela situação foi me deixando inquieta. 
Eu me explicava:

– Esse livro trata de emoções e elas não 
têm uma sequência lógica, fala de situações 
que vivi, mas que não estão em ordem cro-
nológica... Os textos expressam justamente 

Categoria?! Boa pergunta... É um livro 
sobre a generosidade da vida, sobre as situa-
ções que nos permitem crescer e ser pessoas 

Esse livro trata de emoções e elas não 
têm uma sequência lógica, fala de situações 
que vivi, mas que não estão em ordem cro-
nológica... Os textos expressam justamente 
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isso, esse turbilhão, esse dar conta de tantas 
coisas juntos, exercer tantos papéis na vida, 
resolver tudo ao mesmo tempo ainda que 
tenhamos que fazer um contorcionismo dig-
no do Cirque du Soleil. O que vem primeiro? 
A mulher moderna? A mãe? A profissional? A 
enlouquecida? Não sei... O fato é que acre-
dito no livro, acredito que possa gerar refle-
xão e que as pessoas possam se beneficiar 
com a leitura.

De alguma forma, minha mensagem foi aceita 
e aqui está a obra. Portanto, este livro é também um 
convite ao caos, ou à possibilidade de convivermos 
com ele, organizá-lo dentro do possível, nos encantar 
e, por que não, rir dele um pouco. Se você está lendo 
esta introdução, é porque, de certa forma, já acredi-
tou. E se, ao final da leitura, você achar que acrescentou 
algo, que valeu a pena, continue esse exercício inte-
ressante de olhar a vida de diferentes ângulos.
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