


As crenças a seguir são tão arraigadas quan

to falsas, em grande parte ou inteiramente: 

• A maioria das pessoas usa apenas 10% 

de sua capacidade intelectual. 

• Em relacionamentos amorosos, os opostos 

se atraem. 

• Nossas memórias são gravações fiéis 

dos acontecimentos. 

• Os esquizofrênicos têm múltiplas 

personalidades. 

•Apenas as pessoas deprimidas se suicidam. 

• A lua cheia influi no comportamento 

das pessoas. 

• Todas as psicoterapias forçam as pessoas a 

enfrentar a "raiz" de seus problemas a partir 

da infância. 

Essas informações têm origens variadas. Algu

mas, como a que usamos apenas um décimo de 

nossos recursos intelectuais, 

parecem surgir em parte de 

interpretações equivocadas 

de pesquisas psicológicas 

alardeadas em livros de auto

ajuda e textos veiculados pela 

internet. Neste caso, elas se 

originam de uma interpreta

ção distorcida propagada ao 

longo de muitas décadas - e 

agora desacreditada, já que 

há algum tempo os cientistas 

realmente não sabiam o que 

90% das regiões do cérebro 

faziam -, o que levou alguns 

a inferir que essas áreas simplesmente não eram 

usadas. Nos últimos 15 anos, aproximadamente, 

com o advento dos exames de neuroimagem 

muitas luzes, literalmente, se acenderam. Com a 

descoberta de que os neurônios-espelho (que nos 

permitem imitar gestos e ser empáticos) estão 

espalhados pelo cérebro, mudou a compreensão 

das relações do homem com seus semelhantes 

e com a cultura na qual está inserido. Hoje temos 

até mesmo a comprovação científica de que a 

psicoterapia e o aprendizado transformam anato

micamente o cérebro, criando novas redes neurais. 

A plasticidade neurológica, outra importante 

descoberta, nos leva a crer que certas regiões não 

são "tão ociosas" quanto já se supôs. 

Outras crenças equivocadas resultam prova

velmente da atenção seletiva e da memória. Todos 

nós tendemos a observar e recordar acontecimen-

tos incomuns. Assim, somos mais propensos a 

nos lembrar da atração entre aqueles que têm 

personalidades muito diferentes que da união 

entre duas pessoas semelhantes. Da mesma for

ma, percebemos e relembramos mais facilmente 

o comportamento peculiar durante a lua cheia do 

que em situações comuns. 

Outros mitos talvez se originem apenas de 

distorções da percepção. Por exemplo, nossas 

lembranças parecem reais, muitas vezes nos 

levando a aceitar sua veracidade sem questio

namentos quando, na verdade, centenas de 

estudos mostram que memórias estão sujeitas 

a distorções no decorrer do tempo. Precursor de 

muitas hipóteses posteriormente comprovadas 

pela ciência, Sigmund Freud já havia apresentado, 

no começo do século 20, a ideia das lembranças 

encobridoras, que se sobrepõem a memórias des

confortáveis, em geral com 

conotação sexual, ainda na 

infância, "deslocando" nos

sa atenção. Apesar disso, 

tendemos a acreditar que 

tudo se passou conforme 

nos recordamos. 

A seguir, destruímos 

seis mitos da psicologia 

popular. Vamos derrubar 

algumas crenças acolhidas 

com entusiasmo em rela

ção à raiva, aos diferentes 

estilos de aprendizagem e 

à atitude positiva no que 

diz respeito ao tratamento do câncer. Também 

vamos colocar em xeque os dogmas de que todos 

os alcoólicos devem buscar a abstinência total, 

que a velhice geralmente é caracterizada pela 

tristeza e pela deterioração mental e que todos 

nós lidamos com a morte em uma sequência 

invariável de cinco estágios. 

LIBERARA RAIVA 
AJUDA A D I S S I P Á - L A 

Muitas pessoas acreditam que liberar a ira é mais 

saudável que refreá-la. E de fato, em alguns con

textos-e para algumas pessoas-, esses ataques 

podem ter efeito catártico. Mas nem sempre é 

assim. Em uma pesquisa, 66% de estudantes 

universitários concordaram que exprimir a cólera " 

represadaéuma boa maneira de evitar a agressão. 

Esta crença remonta, no mínimo, ao tempo de 



Aristóteles, que observou que assistir a tragédias 

oferece a oportunidade de catarse, uma liberação 

da raiva e de outras emoções consideradas ne

gativas. A sabedoria popular também assegura 

que a fúria é um monstro, que devemos amansar 

ao "desabafar", "soltar os cachorros" ou "tirar o 

aperto do peito". Em 2003, no filme Tratamento 

de choque, o pacato protagonista interpretado por 

Adam Sandler é falsamente acusado de "raiva 

descontrolada" durante um voo, levando um 

juiz a condená-lo a participar de um grupo de 

administração da raiva dirigido pelo psiquiatra 

Buddy Rydell, interpretado por Jack Nicholson. 

Por sugestão do médico o personagem de San

dler atira bolas em crianças durante um jogo de 

queimada e tacos de golfe para se livrar da ira. 

A sugestão replica o conselho de muitos 

autores de autoajuda. Alguns sugerem que em 

vez de se consumir em 

"raiva venenosa", é melhor 

socar um travesseiro ou 

almofada. Enquanto isso 

acontece, a pessoa deve 

gritar, xingar, gemer e falar 

palavrões. Os praticantes 

da "terapia pr ima i" do 

p s i c ó l o g o Arthur Janov, 

popularmente chamada 

de "terapia do grito", acre

ditam que adultos pertur

bados psicologicamente 

devem berrar o mais alto 

possível para liberar a dor 

emocional decorrente do trauma do nascimen

to, da negligência dos adultos e do sofrimento 

vivido na infância. 

No entanto, mais de 40 anos de pesquisas 

revelam que expressar a cólera, na verdade, 

apenas aumenta a agressividade, sem que isso 

seja necessariamente canalizado de forma po

sitiva ou proporcione elaboração de conflitos. 

Um experimento comprovou que pessoas que 

martelaram pregos depois de insultadas se 

tornaram mais críticas a respeito do agressor 

em comparação aos colegas também alvo da 

grosseria alheia que usaram o martelo. Outras 

pesquisas já indicaram que a prática de esportes 

violentos, como o futebol americano, aumenta 

a hostilidade dos jogadores. Uma revisão de 35 

estudos realizada pelos psicólogos Craig Ander

son, da Universidade Estadual de lowa, e Brad 

Bushman, da Universidade de Michigan em Ann 

Arbor, sugere que videogames cujos participantes 

devem praticar assassinatos infligindo grande 

sofrimento à vítima aumentam a agressividade, 

tanto em situações simuladas no laboratório 

quanto em ocasiões sociais, do dia a dia. 

O psicólogo Jill Littrell, da Universidade Es

tadual da Geórgia, concluiu, após uma revisão 

da literatura sobre o tema, que a expressão da 

raiva só é útil quando acompanhada da solução 

construtiva do problema e, quase sempre, da 

verbalização destinada a reduzir a frustração ou 

a detectar a origem do sentimento e suas impli

cações. Ou seja: a expressão da raiva, por si só, 

não traz benefícios, a menos que a situação seja 

compreendida tanto emocional quanto racional

mente - e de preferência associada à história da 

pessoa. Assim, se estamos aborrecidos com o 

nosso parceiro por ele repe

tidamente ignorar nossos 

desejos, gritar com ele ou 

ela não vai nos fazer sentir 

melhor e muito menos 

melhorar a situação. Mas 

expressar a mágoa com cal

ma e de forma assertiva, em 

um momento que não seja 

de briga, costuma ser muito 

mais eficaz para aliviá-la. 

Talvez este mito seja tão 

popular porque as pessoas 

atribuem o fato de se sen

tirem momentaneamente 

melhor depois de extravasar a ira à catarse - e 

não ao fato de a raiva ser compreendida e ela

borada. O que em geral não se leva em conta é 

que seriam maiores as probabilidades de alguém 

se acalmar se tivesse apenas esperado a cólera 

passar - e talvez fosse menos trabalhoso con

sertar os estragos que às vezes se cometem em 

momentos de fúria. 

PARA CADA ALUNO 
U M M É T O D O 

Quem já procurou uma escola para matricular 

os filhos, ou de alguma forma acompanhou o 

processo, sabe que propostas educacionais 

não faltam. Se a pessoa fizer uma pesquisa te

órica certamente encontrará inúmeros tipos de 

propostas pedagógicas - há opções para todos 

os gostos. Essa multiplicidade está associada 



a uma premissa amplamente aceita: crianças 

aprendem melhor quando o tipo de ensino se 

encaixa em seu "perfil". A popularidade dessa 

visão é compreensível. Em vez de concluir que 

existem alunos melhores ou piores, sugere que 

qualquer estudante pode aprender tão bem 

quanto os que mais se destacam, desde que 

seja levado em conta o estilo de ensino. 

Esta ideia passou a ser consi

derada óbvia para muitos adeptos 

de teorias e práticas educacionais 

contemporâneas. E vem sendo pre

conizada por muitos livros populares 

e workshops. Em algumas escolas 

nos Estados Unidos, professores 

começaram até mesmo a distribuir 

para as crianças camisetas estam

padas com uma das letras V, A e S, 

que se distinguem portrês estilos de 

aprendizado amplamente aceitos: 

visual, auditivo e sinestésico. 

No entanto, estudos mostram 

que os tipos de aprendizagem dos 

alunos não são facilmente iden

tificados de forma segura, prin

cipalmente porque muitas vezes 

diferem bastante em uma mesma 

pessoa, dependendo da situação. 

Uma cr iança pode demonstrar 

um estilo na aula de artes, por 

exemplo, e outro quando tenta 

aprender matemática. 

A lém disso, desde a década 

de 70 a maioria das pesquisas não conseguiu 

demonstrar que os tipos de ensino combinados 

a tipos de aprendizado realmente funcionam: 

na maioria dos casos não houve melhora 

nas notas dos alunos. Por outro lado, certas 

abordagens gerais, como estabelecer amplas 

expectativas para os estudantes e proporcionar 

a motivação e as habilidades para satisfazê-las, 

geralmente produzem resultados melhores que 

outras estratégias, independentemente das 

características individuais. 

Na medida em que a "abordagem da corres

pondência" incentiva os educadores a ensinar de 

acordo com a capacidade intelectual dos alunos e 

não conforme suas fraquezas, ela pode se transfor

mar em um tiro pela culatra. Em longo prazo, os 

alunos precisam aprender a compensar as suas 

deficiências, e não a evitá-las. 

PENSAMENTO POSITIVO 
CURA O C Â N C E R 

No livro Nove passos para reverter ou prevenir o 

câncere outras doenças (Ed. Novo Século, 2007), 

a autora Shivani Goodman argumenta que seu 

tumor foi produto de padrões de pensamento 

negativo, mais especificamente de sua rejeição 

subconsciente à feminilidade. Segundo ela, 

uma vez identificadas as próprias 

atitudes tóxicas, Shivani transfor

mou-as em abordagens de cura 

que criaram "a saúde radiante". 

De forma semelhante, inúmeros 

outros livros de autoajuda indicam 

que uma atitude positiva é capaz de 

interromper o desenvolvimento do 

câncer - ou pelo menos retardar 

sua progressão. 

E a maioria das mulheres que se 

curou de um tumor parece concor

dar. Segundo pesquisas, 40% a 65% 

dos sobreviventes acreditam que 

seus tumores foram provocados 

por estresse e 60% a 94% pensam 

que se livraram do câncer devido à 

atitude positiva. 

As evidências, no entanto, não 

apoiam a ideia de que o otimismo 

seja um bá lsamo para evitar a 

doença. A maioria dos estudos não 

encontra ligação entre o risco de 

câncer e as emoções. Na verdade, 

em várias investigações, os pesqui

sadores observaram um menor risco de câncer 

de mama em mulheres que sofreram estresse 

relativamente alto em seus empregos, em com

paração com aquelas que sofreram de estresse 

relativamente baixo no ambiente profissional. E 

os cientistas não conseguem demonstrar a as

sociação consistente entre a atitude positiva e a 

sobrevivência ao câncer. 

Contrárias à associação entre capacidade de 

"escolha de sentimentos" e patologia, algumas 

pessoas adotam uma posição explicitamente 

crítica e cética em relação ao poder de cura da 

mente. É o caso da jornalista e crítica social 

Barbara Ehrenreich, autora do livro Bright-sided: 

how the relentless prorhotion ofpositive thinking has 

undermined America (Metropolitan books, 2009). 

Ela brada contra a "cultura do câncer" que pres

siona os portadores a acreditar que ser otimista e 



alegre vai curá-los ou, pelo menos, enobrecê-los 

como seres humanos. Em vez disso, Barbara pede 

às mulheres com câncer de mama que adotem 

uma atitude de "realismo vigilante" e que não se 

enterrem "sob um véu cosmético de alegria". A 

impotência de uma perspectiva positiva diante de 

doenças físicas põe em xeque o valor medicinal 

de grupos de apoio e a assistência emocional que 

eles oferecem. Os primeiros estudos preliminares 

pareciam sugerirque a participação nesses grupos 

ajuda a prolongara vida. Pesquisas mais recentes 

e cientificamente sólidas, revistas pelo psicólogo 

James Coyne e seus colegas da Universidade da 

Pensilvânia, porém, mostraram que as interven

ções psicológicas (inclusive de grupos de apoio) 

não estendem a vida de pacientes com câncer, 

embora inegavelmente 

possam melhorar sua 

qualidade de vida. 

Os pacientes de cân

cer podem aliviara carga 

de seu sofrimento físico 

e emocional procurando 

atendimento médico e 

psicológico de qualida

de, aproximando-se de 

amigos e das pessoas 

da família e encontrando 

significado e propósito 

em cada momento. Tam

bém podem se consolar 

com a descoberta, agora 

bem estabelecida, de que suas atitudes, emoções 

e experiências estressantes não são responsáveis 

por sua doença. Em vez de deflagrar o desamparo, 

essa visão pode ser consoladora, uma vez que 

não "responsabiliza" o doente por ter um tumor 

se desenvolvendo em seu corpo. 

UMA BEBIDA, 
U M B Ê B A D O 

Os ex-alcoólicos podem, finalmente, beber com 

moderação sem sucumbir à sua antiga depen

dência? Uma pesquisa com mais de 3 mil pessoas 

revela que 29% dos americanos acreditam nisso. 

Essa percepção se encaixa no lema dos Alcoólicos 

Anônimos (AA): "Uma bebida, um bêbado". O 

conhecido programa de 12 passos da instituição 

incentiva os participantes a admitir serem impo

tentes diante do álcool. Militantes de programas 

de tratamento que têm como premissa os 12 pas-

sos de recuperação com frequência se gabam de 

conseguir até 85% de índices de recuperação. Mas 

justamente aí está o problema: chegam até dois 

terços os consumidores que desistem no decorrer 

de três meses após a adesão aos AA. Portanto, o 

grupo ajuda apenas cerca de um quinto das pes

soas a se abster totalmente do álcool. 

A argumentação de que alguns pacientes 

com histórico de alcoolismo conseguem "be

ber de forma controlada", com segurança, têm 

provocado controvérsia. Um levantamento de 

2001 e 2002 do National Institute on Alcohol 

Abuse and Alcoholism, nos Estados Unidos, 

com mais de 40 mil adultos, revelou que 18% 

dos dependentes "de primeira viagem", con

seguiam beber com moderação, sem abusos, 

desafiando a s u p o s i ç ã o 

popular de que a abstinên

cia é uma meta necessária 

para todos os alcoólatras. 

Além disso, os pesquisa

dores descobriram que 

os programas de treina

mento comportamental 

de autocontrole, em que 

o consumo moderado é o 

objetivo, são pelo menos 

tão eficazes quanto os 

que usam o método de 12 

passos. Nesses programas 

centrados na restrição do 

consumo, os terapeutas 

treinam as pessoas a monitorar a bebida, a 

definir limites para o consumo de álcool, a 

controlar a taxa de consumo e a recompensar 

seus progressos. E ensinam técnicas para lidar 

com o problema, que ajudam os participantes 

a "esperar passar" a compulsão pela bebida e a 

evitar situações que serão uma "tentação". 

Essas táticas, no entanto, não funcionam para 

todos. Estudos sugerem que se as pessoas são 

muito dependentes do álcool, têm um longo his

tórico nada saudável com a bebida e problemas 

físicos e psicológicos agravados pela adição, é 

melhor que procurem programas de tratamento 

que defendem a abstinência. No entanto, beber 

de forma controlada é provavelmente uma meta 

viável para alguns ex-alcoólicos. Na verdade, os 

compulsivos problemáticos podem procurar 

ajuda mais cedo se souberem que a abstinência 

completa não é a única alternativa. A bebida, 



de forma controlada, pode ser uma excelente 

alternativa para os pacientes que fracassaram 

repetidamente em programas orientados para 

o absoluto não consumo. 

MAIS VELHOS, 
MAIS TRISTES 

Pense em alguém deprimido, implicante, so

litário, sexualmente inativo e esquecido. Vem 

a sua mente uma pessoa jovem ou idosa? 

Provavelmente a segunda opção, pelo menos 

para a maioria. Em uma pesquisa, 65% dos 

estudantes de psicologia concordaram que "a 

maior parte dos quem têm mais de 70 anos é 

solitária e isolada". Em outro levantamento, 

64% dos estudantes de medicina concordaram 

que "a depressão maior prevalece mais entre 

os velhos que entre os mais novos". 

A exposição a representações duvidosas dos 

idosos na mídia começa cedo. Em um estudo 

sobre os filmes infantis 

da Disney, por exemplo, 

os pesquisadores des

cobriram que 42% dos 

personagens idosos 

são retratados de forma 

pouco positiva, como 

esquecidos, maus ou 

extravagantes. 

Esses a t r i b u t o s 

pouco lisonjeiros estão 

presentes também nos 

filmes dirigidos a adoles

centes. Em um estudo 

sobre filmes populares 

para essa faixa etária, 

comprovou-se que os 

personagens mais ido

sos apresentavam ca

racterísticas predominantemente negativas e um 

quinto eram apenas estereótipos repulsivos. 

Contrariando essas representações, uma 

equipe de cientistas entrevistou adultos com 

idade entre 21 e 40 anos e com mais de 60 

anos sobre a própria felicidade, além de pedir 

sua opinião sobre o bem-estar e a satisfação 

"média" de pessoas com idade entre 30 e 70 

anos. Resultado: adultos jovens previram que 

homens e mulheres se tornariam menos felizes 

à medida que envelhecessem. No entanto, os 

mais velhos eram realmente mais felizes que 

os entrevistados mais jovens. Pesquisas com 

índices populacionais revelam que a depressão 

é mais presente dos 25 aos 45 anos e que o 

grupo mais feliz é o dos homens com 65 anos 

ou acima. A felicidade aumenta nas pessoas 

na faixa dos 60. Em um estudo com 28 mil 

americanos, um terço das pessoas com 88 anos 

relatou estar "muito feliz" - e os indivíduos 

ouvidos mais felizes foram os mais idosos. Na 

verdade, a possibilidade de ser feliz aumentou 

5% a cada década. Curiosamente, a pesquisa 

da psicóloga Laura Carstensen, da Universidade 

Stanford, demonstra que, em comparação com 

os jovens, os idosos são mais propensos a se 

recordar de coisas positivas que negativas e a 

valorizar pequenas alegrias. 

Eles tampouco-sentem falta do desejo se

xual. Em uma pesquisa nos Estados Unidos, 

mais de 3/4 dos homens com idade entre 75 e 85 

e metade das mulheres da mesma faixa etária 

declararam interesse 

por sexo. A lém disso, 

73% das pessoas entre 

57 e 64 anos t inham 

vida sexual ativa, assim 

como 53% das pessoas 

entre 64 e 74 anos. En

tre os de 75 a 85 anos, 

26% declararam ter vida 

sexual ativa. 

Finalmente, hoje se 

sabe que as habilidades 

cognitivas não diminuem 

drasticamente com a 

idade. Experimentamos 

perda de memória no 

decorrer dos anos, em 

especial pequenos esque

cimentos, e dificuldade 

de lembrar palavras durante a fala. Nossa capaci

dade de manipular números, objetos e imagens 

também pode diminuir um pouco com a idade 

mais avançada. No entanto, mesmo aos 80 anos, 

quando não há doença grave que afete o cérebro, 

a inteligência geral e as aptidões verbais não são 

muito defasadas em relação às décadas anteriores. 

Além disso, a pesquisa sobre realizações criativas 

indica que em algumas disciplinas, como a escrita 

ficcional ou de histórias verídicas, por exemplo, 

muitas pessoas produzem a sua melhorobra com 

mais de 50 anos ou até décadas mais tarde. Assim, 



corrigindo um velho ditado: 

"Você consegue ensinar a um 

cachorro velho novos truques... 

e muito mais". 

U M SÓ JEITO DE 
LIDAR COM A MORTE 

No mundo todo, profissionais 

da área da saúde mental, prin

cipalmente os que trabalham 

com os idosos, memorizam a 

sigla NRNDA. Ela representa 

os cinco estágios para lidar 

com a morte, popularizados 

pela psiquiatra suíça Elisabeth 

Kübler-Ross na década de 60: 

negação, raiva, negociação, 

depressão e aceitação. Essas 

etapas descrevem uma sequência de transições pe

las quais todas as pessoas supostamente passam 

ao descobrir que estão prestes a morrer. Segundo 

a psiquiatra, quando nos confrontamos com a 

finitude iminente, inicialmente dizemos que aqui

lo não está acontecendo (negação); em seguida, 

ficamos irritados ao perceber o que realmente vai 

ocorrer (raiva); depois buscamos em vão maneiras 

de adiar a morte com auxílio de tratamentos ou 

até promessas (negociação); mais tarde ficamos 

profundamente tristes ao tomar consciência de 

que estamos morrendo (depressão) e, finalmente, 

encaramos o fim inevitável e nos conformamos 

com ele (aceitação). 

Nas universidades, milhões estudantes de 

psicologia, medicina, enfermagem e serviço social 

aprendem os estágios de Kübler-Ross como parte 

de sua formação profissional. Essas fases também 

permeiam a nossa cultura e agora se estendem 

para além da morte, na popularização da visão do 

processamento psicológico da tristeza originada 

por qualquer decepção significativa. No seriado 

cômico Frasier, o personagem principal passa 

por todas as cinco fases do luto após perder o 

emprego de psicólogo em um programa de rádio. 

Em Os Simpsons, Homer experimenta a mesma 

sequência de emoções em questão de segundos 

após um médico informá-lo (erroneamente) de 

que ele está à beira da morte. 

Apesar de sua popularidade, a teoria é 

surpreendentemente desprovida de respal

do científ ico. Estudos revelam que muitos 

pacientes que estão morrendo pulam um ou 

mais estágios ou até mes

mo passam pelas fases em 

ordem inversa. Por exemplo: 

inicialmente, algumas pesso

as aceitam a própria finitude, 

mas entram em processo de 

negação mais tarde. As pes

quisas tampouco confirmam 

a validade desses estágios de 

sofrimento. De acordo com 

uma pesquisa realizada pelo 

psicólogo George Bonanno 

e seus colegas da Universi

dade Columbia, nem todas 

as pessoas experimentam a 

depressão ou o sofrimento 

acentuado após a perda de 

entes queridos, parceiros ou 

membros da família com quem eram profun

damente ligados. Além disso, em um estudo 

de 2007 com 233 residentes de Connecticut 

que tinham perdido o cônjuge recentemente, 

a aceitação e não a negação foi a reação inicial 

predominante depois dessa morte. 

Os estágios de Kübler-Ross podem ser atra

entes por oferecerem sensação de previsibilidade 

sobre um acontecimento que está fora de nosso 

controle. A ideia de que a experiência assustadora 

da morte pode ser reduzida a uma série estabele

cida de estágios bem delineados que culminam 

com a tranquilidade é confortadora. No entanto, 

o processo da morte não é de fato trilhado pelo 

mesmo caminho para todos, da mesma forma 

que o processo da vida. 

Na verdade, nem mesmo os profissionais 

estão a salvo de ser enganados pela "psico-

mitologia" por um motivo bem simples: suas 

falsidades coincidem com nossas intuições, 

palpites e experiências. Assim, o exame das 

afirmações da psicologia popular pode propor

cionar uma nova abertura para o nosso mundo 

mental e permitir tomar melhores decisões na 

vida. Como o paleontólogo e escritor científico 

Stephen Jay Gould nos lembra, derrubar um 

mito revela necessariamente uma verdade 

subjacente, permitindo-nos sintonizar nossas 

expectativas mais diretamente com a realidade. 

Desta forma, analisar a "psicomitologia", por 

exemplo, pode nos transformar em seres huma

nos mais bem informados e capazes de cuidar 

melhor de nós mesmos. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 18, n. 217, p. 25-31, fev. 2011.




