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Resumo: Neste artigo, Karlton Terry relata como trabalhou com Graham, um menino adotado 

que começou a fazer sessões com Karlton aos 4 meses de idade. Descreve ainda a forma como 

trabalhou com os pais de Graham, inclusive convidando a sua mãe, Lynn, a descrever aqui a 

sua experiência neste processo. Este caso mostra os efeitos de permitir ao bebé curar o seu 

trauma pré-natal e de nascimento através do assim designado choro por memória, assim como 

a importância da escuta empática deste choro, por aqueles que o amam. Choro por memória é 

a forma como os bebés expressam as suas histórias pré e perinatais, como eles explicam aos 

pais como foi o seu sofrimento, e o modo como libertam sentimentos dos seus corpos. 

Conforme Karlton resume os resultados que tem com bebés adotados: «Em quase todos os 

casos de bebés adotados, mesmo que tenham apresentado inicialmente algum atraso no 

desenvolvimento em geral ou alguma dificuldade em alguma área específica, são depois 

descritos pelos educadores e cuidadores diários como crianças que avançam na curva de 

desenvolvimento, individuando-se, crescendo, e até mesmo mostrando precocidade. Para mim 

isto é a grande confirmação não só sobre os benefícios do choro por memória e do trabalho pré 

e perinatal gerado pela minha prática terapêutica, como também é uma indicação de como os 

pais crescem mais conscientes e se tornam melhores comunicadores e compreendem os seus 

filhos. Em última análise, é o ambiente do lar que realmente faz a diferença, e eu enfatizo este 

facto com os meus clientes». 
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Quando eu conheci o Graham, um bebé adotado, ele tinha quatro meses de idade. Os seus 

pais trouxeram-no até ao meu consultório em Boulder, Colorado, onde trabalho com muitos 

bebés. Alguns dos bebés com quem trabalhei ali, foram adotados por uma família de outra 

cultura ou etnia, alguns deles vivenciaram cesarianas de emergência, cirurgias ou traumas 

graves, mas Graham era um “menino local” que havia tido um “parto normal”. Embora os seus 

pais adotivos tivessem sido colocados fora da sala de partos contra os desejos de todos os 

quatro pais, Graham conheceu os seus pais adotivos muito pouco tempo depois de ter 

nascido. Na altura em que o conheci, ele era um bebé roliço, sólido e louro com intensos olhos 

azul escuros, que já tinha descoberto muito bem como se sentar por si próprio. 

Como faço na maior parte das primeiras sessões, tentei desenvolver rapport com os pais e 

realmente compreender porque vieram. Alguns terapeutas tendem a focar-se no bebé 

demasiado cedo, e isso é tentador uma vez que os bebés são tão queridos e irresistíveis, mas 

eu realmente não posso trabalhar de uma forma livre e profunda com um bebé até ter 

percebido o que os pais querem, o quão expeditos e realistas são, e o quão profundamente 

estão dispostos a deixar o seu bebé trabalhar: o seu nível de tolerância. 

A maior parte dos bebés está recetivo a e é capaz de trabalhar com questões emocionais e 

traumas físicos de uma forma bastante profunda e rápida. Mas são frequentemente os pais 

quem não está preparado para gerir tais expressões emocionais profundas do seu lindo e 

vulnerável bebé. Assim, não é apenas essencial determinar o nível de tolerância dos pais, 

como também é essencial determinar a sua capacidade de apoiar o seu bebé em casa, no 

período entre sessões. Os pais de Graham, Lynn e George, tinham um bom relacionamento. 

Existia ali muito amor e aparente respeito, mas eu podia também detetar na relação entre 

eles, o inevitável stress do “novo bebé na família”. Muitas vezes os novos bebés, 

especialmente os bebés adotados, têm impacto sobre os relacionamentos estabelecidos nas 

famílias de forma muito similar ao impacto das ondas sobre castelos de areia. 

As estruturas familiares estabelecidas são gradualmente mas completamente alteradas ou 

corroídas, os ritmos sociais são desfeitos, e o ritmo pessoal, assim como a auto-gestão do 
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stress pelos pais (ou deles próprios), pode ser virado de pernas para o ar. Com o George e a 

Lynn eu podia sentir a sua forma de lidar com este stress, uma forma competente e paciente, 

apesar das incongruências nos seus próprios estilos naturais de se relacionar com esta nova e 

fascinante criatura nas suas vidas. Ajudar os pais a concordar sobre as necessidades exatas do 

bebé, a cada momento, e sobre as técnicas parentais, com as quais ambos se podem sentir 

confortáveis, constitui uma parte essencial do meu trabalho. È importante determinar não 

apenas a profundidade do trabalho que posso fazer com um bebé, como também o apoio 

continuo à individuação do bebé durante o tratamento. A forma como os pais se apoiam um 

ao outro, e crescem dentro de si próprios após as terapias com o bebé, são elementos 

essenciais no direcionamento do decurso do tratamento, porque quando trabalhamos com um 

bebé, estamos, na verdade, a trabalhar com a família inteira. 

Embora nem sempre estivessem de acordo, Lyn e George pareciam ser capazes de realizar 

acordos sem demasiado stress ou conflitos que poderiam ter impacto sobre o Graham. 

Entretanto, naquela primeira sessão, o Graham estava contente a escutar e fez 

voluntariamente contato ocular e físico comigo. No seu conjunto, esta família parecia ser uma 

família que poderia incorporar as possibilidades curativas da Empatia Exata e das sessões de 

choro por memória. Eram um casal que, de uma forma profunda, aceitaria uma 

responsabilidade consciente e uma inspiração empática no seu estilo de vida familiar 

quotidiano, sem muitas orientações detalhadas, descrições, racionalizações ou persuasões da 

minha parte sobre o que poderia ser o melhor para o Graham. 

Alguns pais podem ficar emocionalmente e socialmente fraturados após adotar um bebé. Ter 

um novo bebé na família é uma grande mudança, como muitos de nós sabe, e ter um bebé 

que foi gerado no corpo de outra pessoa e no ambiente socio-emocional de outra pessoa (ou 

família) pode constituir uma mudança ainda maior e mais desafiante. Os pais, 

frequentemente, são lentamente alienados do relacionamento que costumavam usufruir com 

as suas mulheres e isto pode trazer ressentimento, raiva, solidão e desilusão. À medida que as 

suas mulheres começam a lutar com as mudanças e com a diminuição do tempo disponível 

para o cuidado consigo próprias, os seus maridos podem tornar-se a última prioridade social 

na família e podem mesmo sentir que o seu mundo mudou de formas muito desafiantes. Por 

mais que tentem intervir no papel co-parental, os papás podem muitas vezes ser percebidos 

como demasiado relaxados ou desinteressados, pelas novas mamãs que sabem realmente, a 

cada momento, a quantidade de trabalho que o novo bebé realmente significa. 

Entretanto, as novas mamãs adotivas por vezes percebem que as suas expetativas sobre a 

maternidade são absolutamente destruídas e que este novo bebé é mais exigente do que 

esperavam, enquanto o anseio por momentos de abençoada vinculação, banhos felizes e 

momentos ternos de adormecer em conjunto constituem curtos segundos fugazes entre horas 

de trabalho, fazer compras e cozinhar, fazer limpezas, chorar, tentar compensar o sono 
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desesperadamente necessitado, e estar presente para um marido que quer mais de si do que 

têm para oferecer. Eu vejo pais no meu consultório que parecem estar prontos para uma sesta 

ou que aparentam ter feito uma sesta e que estão a tentar recompor-se. No topo de tudo isto 

existe quase sempre sentimentos de tristeza e de anseio na mãe que desejava ter sido ela a 

parir. Estes problemas podem surgir com sentimentos de inadequação e por vezes vergonha e 

outras questões difíceis. Por vezes estas questões não são sempre adequadamente 

partilhadas, mesmo com o pai adotivo. O trabalho com bebés adotivos pode por vezes incluir 

trabalhar com mães adotivas para ajudá-las a resolver e libertar as suas questões. Este 

trabalho pode libertá-las emocionalmente para estarem mais presentes para elas próprias e 

para os seus bebés e, eventualmente, para os seus maridos.  

Na situação com o Graham, os seus pais, Lynn e George, por vezes procuravam-me para ajudá-

los a concordar em detalhes parentais. Eu podia perceber que por vezes eles sentiam alguma 

inadequação dentro deles próprios, e nem sempre souberam quando delegar para o outro nos 

casos em que as suas ideias diferiam. O que eles não perceberam naquela altura, penso eu, é 

que eles tinham as questões importantes bem cobertas: faziam turnos para mudar as fraldas 

de Graham e para o alimentar (embora eu suspeitasse de que era Lynn quem preparava as 

previdentes embalagens de comida e sumos de bebé). Eles eram muito cuidadosos sobre onde 

estacionavam o carro e como manuseavam a cadeirinha e o carrinho de bebé, não se 

esquecendo dos chapéus em dias frios, e basicamente rodeando o Graham com amor e com 

brinquedos e livros que eram claramente escolhidos com ponderação e curiosidade pelo seu 

melhor interesse. Se o Graham queria tirar as suas meias e sapatos ou mesmo as suas calças 

durante uma sessão, ambos os pais iam verificar entre si o que era apropriado, e se o calor era 

suficiente. A Lynn, contudo, tendia a saltar da sua cadeira e correr através da sala (correndo o 

risco de se magoar) para salvar o Graham da queda de uma pilha de livros, ou de derrubar o 

biberão, enquanto o George tendia a permanecer mais descontraído, permitindo a Graham 

experienciar os resultados da sua inabilidade natural de bebé. Esta diferença em particular, 

nos estilos de parentalidade, emergiu como sendo de alguma forma simbólica, quando a Lynn 

começou a sentir que o George poderia ser um pouco descontraído demais, não sendo 

cuidadoso o suficiente sobre alguns riscos realmente importantes, enquanto ela própria estava 

a tornar-se cronicamente exausta enquanto lidava com o Graham durante todo o dia. George, 

por outro lado, podia ficar impaciente com o que ele experienciava como a sobreproteção de 

Lynn, não permitindo que o Graham aprendesse com os seus próprios erros. 

Entretanto, todos nós começámos a notar que existia algo especial no Graham e na sua 

presença. Devido ao amor e consciência dos seus pais adotivos, bem como à sua curiosidade e 

devoção ao crescimento de Graham (que era visível em todas as sessões), construímos um 

campo de empatia consciente em conjunto, que era caraterizada por nutrimento, apoio, 
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curiosidade gentil e profundo respeito. Neste campo, Graham começou a revelar-nos coisas 

que claramente advinham das suas experiencias pré e perinatais. 

Aprendi que a forma como um bebé se sente no corpo é muito fácil de observar com um 

pouco de treino. Os bebés pequenos ainda não desenvolveram personalidades e egos que 

podem esconder os seus sentimentos internos, e os seus corpos são particularmente 

transparentes aos sentimentos de cada momento e às repercussões do trauma da sua vida 

pré-natal e do seu nascimento. Uma vez que os bebés humanos têm grandes cérebros e 

grandes crânios e porque nós temos pélvis pequenas (que nos capacitam para permanecer na 

posição bípede ao contrário de outros mamíferos que caminham sobre quatro pernas) as 

cabeças dos humanos estão expostas a trauma durante o parto. De facto, ao contrário de 

todos os outros mamíferos, nós somos os únicos que têm que rodar a cabeça para passar 

através da abertura pélvica. Ao contrário dos cavalos, por exemplo, que podem colocar-se de 

pé e caminhar poucas horas após o nascimento, os seres humanos, como decurso natural da 

vida, ficam traumatizados e indefesos durante bastante tempo após o nascimento. Embora as 

nossas cabeças perinatais sejam desenhadas para colapsar à volta da nossa fontanela, existe 

ainda dano para o cérebro de bebés nascidos vaginalmente. Devido às pressões contra a 

cabeça do bebé que é, em média, uma polegada1 mais larga em diâmetro do que a abertura 

pélvica, existe muita dor durante o nascimento e as células cerebrais são privadas de oxigénio, 

pelo que existe alguma forma de trauma em todos os nascimentos. Contudo, o trauma em 

bebés nascidos por cesariana e as suas consequências psicológicas podem, na verdade, ser 

mais extremas do que no caso de nascimentos vaginais, ao contrário da opinião corrente. 

Pedi aos pais do Graham para me trazerem os registos do seu nascimento de modo a que eu 

pudesse rever as circunstâncias do nascimento a partir da perspetiva médica oficial. As 

intervenções obstétricas, incluindo a administração de drogas, têm impacto sobre a 

experiencia de nascimento do bebé e têm consequências psicológicas, pelo que quando 

trabalho com um bebé é importante rever os registos de nascimento. No caso do Graham, 

existiram algumas intervenções menores mas no seu todo, no papel, o parto pareceu bastante 

bom. Seria, talvez, a sua vida pré-natal quem pedia mais atenção. 

Eu gosto de trabalhar com bebés num contexto de permissão. Ou seja, a um nível intuitivo e 

percetual, o bebé (e os seus pais) dão permissão ou permissão implícita ao contato e à 

ocorrência de vários processos terapêuticos. Determinar a “permissão” requer alguma 

competência terapêutica pois obviamente os bebés não dão permissão verbal, pelo que é 

importante procurar sinais da melhor oportunidade para nos envolvermos com os bebés. Este 

tipo de trabalho pode parecer diretivo, contudo, se o praticante estiver a fazer um bom 

trabalho, a algum nível, a psique do bebé estará a enviar sinais a respeito de certo contato ou 

                                                 
1
 NT: Dois centímetros e meio 
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certos tipos de processos. Estes sinais vêm do choro e dos movimentos corporais inconscientes 

do bebé: a linguagem corporal do bebé. Se a linguagem corporal do bebé for respeitada, 

seguida e apoiada, o progresso da sessão usualmente decorre naturalmente, dirigida pelo 

bebé ou pela psique do bebé. Isso frequentemente significa que o bebé irá mover-se para um 

processo que envolve choro ou expressão catártica. Este tipo de choro é diferente do que o Dr. 

William Emerson denominou “choro por necessidades”. O choro por necessidades acontece 

quando o bebé necessita de alguma coisa que não pode obter por si próprio: leite, fraldas 

limpas, calor, etc.; o “choro por memória2” surge quando todas as necessidades do bebé são 

satisfeitas mas, de qualquer forma, o bebé quer chorar. Significa que o bebé está a expressar 

ou tentar libertar algo doloroso, da mesma forma que os adultos precisam de contar as 

histórias dos seus eventos dolorosos de modo a libertar e curar. 

Mesmo quando é claro que um bebé está chorar por memórias, os pais podem ser 

especialmente sensíveis sobre se um processo baseado na permissão está, ou não, a ocorrer. 

Se os pais estão envolvidos e são parte do processo, então o trabalho pode avançar muito mais 

profundamente, pois todo o sistema familiar está a ser impactado pela forma como o bebé 

está a comunicar. O choro por memória advém de eventos pré e perinatais que foram 

comprimidos para dentro dos sistemas somático e psicológico dos bebés. Quando é permitido 

aos bebés chorar por memórias, eles comunicam com os pais a níveis e de formas que 

frequentemente são novas. Se o choro por memória aprofunda e eu sinto que os pais estão a 

ser ativados ou estão preocupados, eu páro o trabalho terapêutico, ou tento convidá-los a 

entrar mais profundamente nesse trabalho. Coloco questões tais como “Este choro está a 

perturbá-lo?” ou “Pensa que este choro está a magoar o bebé ou pensa que ele advém de uma 

velha ferida, uma memória?” 

Muitas vezes, quando os locais do trauma são palpados energeticamente, ou com contato de 

luz, as memórias de trauma são evocadas e ocorrerá ali uma forte reação do bebé. Se eu estou 

a tocar o bebé e os pais são novos neste trabalho, eu toco os pais, pressionando ligeiramente o 

seu braço ou pulso e explicarei que tal nível suave de pressão não está a evocar a resposta do 

bebé. Mais precisamente, o contacto está a permitir que o bebé recorde ou se relacione com 

um velho trauma que ainda está no seu sistema, tentando libertar-se. Desta forma, o pai pode 

reassegurar-se de que eu não estou a magoar o bebé com o contato no momento presente, e 

que na verdade estou a ajudar o bebé a expressar e comunicar memórias traumáticas e 

aspetos do nascimento e história pré-natal do bebé que eram desconhecidos para os pais. As 

mães biológicas frequentemente reconhecem ou mesmo recordam, a um nível corporal, o que 

o bebé está a comunicar, e quando isto acontece existe uma comunhão mais profunda entre o 

bebé e a mãe. 

                                                 
2
 NT: Também designado “choro por trauma”, em outros artigos do autor. 
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Claro que esta comunhão é mais difícil de construir quando não estou a trabalhar com pais 

biológicos. Quando um bebé adotado está a trabalhar, por vezes parece claro para mim qual o 

segmento do nascimento ou experiência pré-natal que está a ser expressa (mais agora, após 

trabalhar com muitos bebés adotados). Eu espero ter aprendido a ouvir com Empatia Exata, 

mais do que com as minhas próprias projeções ou transferências. Muitas vezes, quando existe 

uma concordância de opinião entre ambos os pais e eu próprio, o bebé reconhece uma 

oportunidade e continua a expressar-se, ou mesmo a aprofundar o seu processo. Um dos 

eventos emocionais que é comum entre bebés adotados, e por vezes persiste através de parte 

ou toda a gravidez, é denominada “ideação de aborto”. Eu ouvi este termo pela primeira vez 

enquanto participava numa oficina para adultos conduzida por William Emerson que estava a 

trabalhar com um adulto que era um “bebé surpresa” indesejado, numa família que não queria 

outro bebé. A ideação de aborto significa que a mãe (ou a mãe e o pai) não quer o bebé e está 

a ter vários níveis de ansiedade e várias fantasias sobre possibilidades de pôr fim à gravidez. 

Uma mãe biológica que persistentemente deseja não ter engravidado está, na verdade, a 

infligir ideação de aborto ao feto por nascer. Por vezes as mães biológicas fantasiam sobre 

possibilidades de aborto, ou “acidentes” que poderiam destruir o bebé, e por vezes as mães 

continuam de forma relutante com a gravidez, sabendo que no fim resultará em adoção 

(rejeição) do bebé. Esta relutância constitui a ideação de aborto. Indesejabilidade é o estado 

de ser que o bebé identifica como um resultado da ideação de aborto, e eu trabalhei com 

diversos bebés adotados e quase todos exibiam consequências emocionais de ideação de 

aborto. Estas consequências são por vezes expressas por um tipo de choro de solidão que 

envolve expressões de traição, quebra da auto-estima e por suportar ansiosamente a gravidez 

indesejada. Cada um destes tipos de choro é identificável, quase como se o bebé soubesse ou 

sentisse que não tem o direito ou o convite de existir. Neste sentido, ajudo os pais a 

compreender estes choros, e por vezes, os pais ajudaram-me a compreendê-los. O 

reconhecimento destes tipos de sinais de choro é ensinado nas minhas “Baby Clinics” e no 

meu curso de Formação em Terapia para Bebés, quando estou trabalhar com bebés adotados 

ou com bebés não adotados que constituíram gravidezes indesejadas ou não intencionais. 

No caso do Graham, reconheci de imediato uma vontade pronta dos seus pais para 

compreender e ouvir a história do sofrimento pré-natal do Graham e da ideação de aborto. 

Durante o decurso de algumas sessões fomos capazes de construir e compreender aquilo que 

Graham suportou durante a sua vida pré-natal. Segundo os seus pais biológicos, no início, o pai 

queria ter o bebé mas a mãe queria abortar. Depois, aparentemente, passado um período de 

semanas ou meses a mãe mudou de ideias, e então o pai mudou de ideias receoso pelas 

implicações dos compromissos envolvidos ao ter uma criança em tão nova idade. Por fim, a 

história mudou e com base nas conversações entre os pais adotivos e biológicos nunca ficou 

completamente claro como e quando os sentimentos e decisões dos pais biológicos 
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ocorreram. O que está claro contudo, é que houve ideação de aborto, ansiedade, mudança de 

ideias e muitas opções: por outras palavras, um “contentor emocional” instável para o Graham 

durante grande parte da sua gestação. Este tipo de reverses emocionais e hesitações no 

compromisso de gerar o bebé até ao fim, resulta em camadas e ondas de esperança e 

desesperança que são especialmente dolorosas e enlouquecedoras (como é relatado por 

adultos regredidos e como é assinalado pelo choro por trauma de bebés adotados). Os pais do 

Graham tinham apenas 17 e 18 anos de idade no momento em que conceberam o Graham, e a 

sua relação estabelecera-se há um ano. A ambos foram diagnosticadas perturbações 

borderline ou bipolar, e tomavam medicação para estas doenças. Levantou-se também a 

questão de se um ou ambos os pais estariam, ou não, a fumar, a consumir várias “drogas de 

rua” ou a viver com dietas não saudáveis envolvendo grandes quantidades de chocolate, 

açúcar e fast-food. Por fim, os pais biológicos decidiram manter a gravidez e dar o bebé para 

adoção. 

Depois de explicar o conceito de ideação de aborto aos pais do Graham, eles concordaram em 

ouvir a sua história ainda que envolvesse algum sério choro por memória. O choro por 

memória é a forma como o bebé expressa a sua história pré e perinatal, como explicam aos 

seus pais como foi o seu sofrimento, e como libertam esses sentimentos dos seus corpos. 

Através do choro por memória os pais frequentemente conectam-se com o seu bebé a um 

nível mais profundo e compreendem melhor as necessidades e sentimentos do seu bebé. 

Mesmo na nossa primeira sessão, o Graham olhou para mim como se estivesse pronto para 

fazer algum choro por memória. É importante diferenciar entre choro por memória e choro 

pelo momento presente. O choro por memória trata claramente de libertar sentimentos e esta 

qualidade pode ser detetada no choro. Por vezes o choro por memória pode conduzir a choro 

pelo momento presente, e neste caso o choro não soa como se estivesse a libertar 

sentimentos, soa como sendo repetitivo e encravado. Se um bebé está a chorar por memória 

ele parece e soa como tendo poder; o bebé parece ter menos poder quando está a chorar pelo 

momento presente. Em situações em que o choro por memória torna-se choro pelo momento 

presente, é importante confortar o bebé e permitir que o choro cesse. Contudo, quando o 

choro por memória está a libertar sentimentos e o bebé parece ter poder, é importante ouvir 

pois o bebé está a contar uma história importante, uma história que, se estivesse a ser contada 

por um adulto, você ouviria sem interromper. 

Enquanto eu estava a explicar isto à Lynn e ao George, o Graham parecia ouvir, ou, pelo menos 

para um bebé de quatro meses, ele parecia estar particularmente paciente. Frequentemente a 

forma como eu convido um bebé a começar o choro por memória, é iniciando contacto ocular 

empático com o bebé, após ter explicado o sentido e o potencial do choro por memória aos 

pais. Eu usualmente peço aos pais para segurar no bebé, e eu tento encontrar-me com bebé 

no seu mundo e nos seus sentimentos. Com o Graham eu nivelei o meu rosto ao dele e olhei 
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para os seus olhos que estavam, e são, muito expressivos. Eu simplesmente procurei a 

qualidade emocional ou de alma. Dor e luto pareceram apresentar-se rapidamente. Quando 

eu fiz contato visual com estes sentimentos nos seus olhos, e sem tocar nele ou falar com ele, 

ele começou a chorar e o seu choro era alto, pesaroso e profundo. Por vezes os bebés choram 

com tanta força que os seus olhos são forçados a fechar-se pela expressividade dos seus 

rostos. Isto foi o que aconteceu com o Graham, e eu estava preparado para encontrá-lo com 

contato ocular e presença empática quando ele abrisse os olhos novamente. Após algum 

tempo ele abriu os olhos e eu vi neles uma dor ainda mais profunda do que havia observado 

anteriormente. Foi como se o choro inicial tivesse aberto as portas a um poço ainda mais 

profundo de dor e anseio… talvez algo relacionado com a ideação de aborto, e talvez algo 

ainda maior. Pareceu-me ser um anseio profundo espiritual ou da alma, talvez algo como 

anseio por estar com o divino. 

Este profundo anseio poderia logicamente estar conectado com um profundo anseio por ter 

tido uma melhor “infância” no útero, uma melhor entrada na sua vida. Eu suponho que tentei 

encontrar-me com a sua dor sem tentar impôr demasiado a minha própria interpretação… 

apenas suposições, mas a determinado momento senti realmente que tinha reconhecido algo, 

e tive uma forte sensação desse reconhecimento no meu próprio corpo, e nesse momento o 

Graham, olhando para mim, aprofundou o seu choro e quase dobrou o seu volume. Quis me 

assegurar de como os pais estavam a experienciar tal intensa expressão, mas eu sabia que não 

podia abandonar o contato ocular com o Graham enquanto ele estivesse num momento tão 

vulnerável. Senti que ele necessitava do meu apoio e reconhecimento de modo a ser capaz de 

expressar o que precisava. Assim, eu esperei que o seu choro alcançasse um nível de pico, 

momento em que os seus olhos acabariam por fechar e, quando o fizeram, olhei para os pais 

que estavam ambos a chorar. Perguntei-lhes se estavam bem com o que estava a acontecer, e 

a resposta foi, “se é bom para o Graham nós podemos aguentar”. Aconselhei-os a estar 

preparados para estarem presentes para ele no contacto ocular, quando ele abrisse os olhos, e 

para olhar para os seus olhos para ver se podiam ver o que ele estava a dizer, e para 

determinar por si próprios se era bom para ele. Desta vez, quando o Graham abriu os seus 

olhos os pais estavam lá para encontrá-lo com os seus olhos e ele olhou para cada um deles, e 

cada um deles olhou profundamente para os seus olhos, e o choro de todos aprofundou. O 

Graham tinha muito para contar e eu estou certo de que esta expressão e escuta têm um 

profundo efeito no seu sistema neurológico, em particular nos centros de linguagem do seu 

cérebro. 

O processo que eu estou a descrever aqui é típico da forma como eu trabalho com o choro por 

memória na minha prática terapêutica com todos os bebés, não apenas bebés adotados. Devo 

dizer que no caso do Graham houve mesmo um evento muito maravilhoso a acontecer e todos 

parecíamos estar a percebe-lo. O Graham chorou de forma intermitente durante o tempo 
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remanescente da sessão, algo como quarenta e cinco minutos. Ocasionalmente ele parava, 

mas então sempre que alguém olhava profundamente para dentro dos seus olhos o choro 

recomeçava, recomeçando por vezes mesmo sem contato ocular. Estou convencido de que 

criámos um contentor seguro e empático para o Graham se expressar, e que ele 

conscientemente tirou proveito da oportunidade. 

No final da sessão, era aparente que o Graham não tinha acabado de expressar a sua história 

no choro por memória. Lynn reconheceu isto também, e enquanto ela estava a preparar-se 

para ir embora, ela perguntou-me o que fazer se o Graham ainda quisesse chorar. Eu expliquei 

que desde que ele tivesse choro de memória poderia ser uma boa ideia criar espaço para ele, 

para expressar tudo o que quisesse. Desde que as suas necessidades emocionais e físicas 

fossem satisfeitas, se ele não estivesse a chorar por estar com fome ou cansado ou com frio, 

etc., então talvez a Lyn e o George o pudessem ouvir, e permitir-lhe continuar a contar a sua 

história. Enquanto o choro soasse como uma saudável libertação de tensões indesejáveis e 

como a expressão da história do bebé, então só podia ser saudável. Por vezes os bebés podem 

perturbar-se a si próprios com demasiado choro por memória, e quando isto acontece isso é 

visível, e então deixa de existir choro por memória e o bebé necessita de ser confortado. Eu 

recordo-me de dizer a Lynn que, com um bebé como o Graham, que para mim parecia uma 

alma profunda e uma pessoa claramente precoce dado o seu histórico, ele poderia realmente 

entrar no seu choro por memória. Eu perguntei-lhe se ela achava que poderia lidar com isso se 

o Graham chorasse de forma intermitente durante um dia inteiro. Ela olhou para mim com um 

pouco de dúvida e terror nos seus olhos e disse, “Eu acho que sim… se realmente pensa que 

seria bom para ele”. Dissemos adeus, e eu fechei a porta do meu consultório para me preparar 

para o próximo cliente. 

Quanto a mim, embora eu sempre tenha tido resultados realmente bons com o choro por 

memória, recordo-me de experienciar um momento em que duvidei de mim próprio e dei por 

mim a ponderar sobre se existiria algo como choro por memória em excesso, e que 

consequências poderia ter. No dia seguinte eu fui para a cidade de México onde eu iria estar a 

ensinar durante duas semanas na Clinic for Bonding and Pre and Peri-natal Psychology3. 

Neste ponto do artigo, gostaria de convidar a Lynn a descrever a sua experiência com a sessão 

de choro por memória e o período que a seguiu. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Clinica para Vinculação e Psicologia Pré e Perinatal. 
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A Jornada Inicial do Graham com o Karlton  

Eu sou a mãe do Graham, o nosso dotado, precoce e maravilhoso filho, agora com cinco anos. 

O Graham é adotado. Nós adotámo-lo através de um processo de adoção aberta – um 

processo no qual os pais adotivos se encontram com os pais biológicos e concordam sobre ter 

os pais de nascimento presentes na vida da criança. Cada família ajusta isto de uma forma que 

funcione para todos – os pais biológicos, os pais adotivos, e a criança. Neste momento, nós 

encontramo-nos duas vezes por ano com os pais biológicos do Graham, que entretanto 

casaram, e estão bem na vida.  

Encontramo-nos pela primeira vez com Karlton quando o Graham estava quase a fazer quatro 

meses de idade. Eu sentia que era importante para o Graham ter a oportunidade de trabalhar 

qualquer luto e dor pelo abandono que tivesse acerca da sua adoção. Eu acredito que é 

impossível a qualquer pessoa, ser adotado sem se sentir abandonado… isso é parte da 

experiência. Em três semanas, três pessoas que eu respeitava referiram-nos o nome de 

Karlton. Eu liguei para o seu consultório e falei com ele durante cerca de uma hora. Após essa 

conversa, eu estava certa de que Karlton era a pessoa certa para nós, para trabalharmos. 

Fizemos uma marcação para nos encontrarmos pouco tempo depois dessa conversa. 

No nosso encontro inicial com Karlton, nós estávamos muito curiosos e cautelosos sobre como 

Karlton trabalhava e o que ele poderia fazer para ajudar o Graham. O Graham tinha, afinal, 

apenas quatro meses de idade. Tornou-se claro, após pouco tempo, que Karlton conseguia ver 

quem era o Graham. Karlton viu a profunda conexão e o anseio espiritual do Graham, a sua 

raiva dos seus pais biológicos (em especial pela sua mãe), o luto pela jornada de nascimento 

que acabara de fazer, e muitas outras coisas que realmente não faziam sentido para nós 

naquela altura. O meu marido e eu realmente não sabíamos como Karlton podia ver todas 

estas coisas, contudo nós sabíamos que ele estava completamente sintonizado com o nosso 

rapazinho de uma forma clara. A maior parte do que ele disse e fez ressoou connosco a um 

plano intuitivo. Nós saímos daquela primeira sessão sem saber o que tinha acontecido. Ao 

mesmo tempo, nós sabíamos que era o certo para o Graham, que era uma enorme 

oportunidade de cura, e que nós continuaríamos este trabalho com o Karlton. 

Nós levámos o Graham para trabalhar com o Karlton numa base semanal durante bastante 

tempo. Com cada sessão, nós todos construímos uma base de confiança com Karlton e o seu 

trabalho. Nós não compreendíamos a um nível cognitivo como ele fazia o que ele fazia, mas 

era claro para nós que era profundo, rico em insights e curativo. O Graham começou a confiar 

imediatamente no Karlton e iniciou uma jornada de trabalho de cura profunda com ele. Após 

duas ou três sessões tornou-se claro que o Graham estava preparado para dar outro passo 
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para entrar num lugar dentro de si próprio que estava cheio de raiva, luto, confusão e 

frustração.    

O Graham, o George e eu encontrámo-nos no consultório de Karlton em Boulder. O Karlton 

pediu permissão ao Graham para aceder a este seu lugar emocional profundo, o Graham anuiu 

com alguma apreensão e o trabalho começou. O Graham foi para um lugar profundo de 

saudade da casa divina, luto pela escolha dos seus pais biológicos o entregarem para adoção, e 

raiva da sua mãe biológica pelos seus pensamentos de aborto e pelo ambiente pré-natal tóxico 

a que foi sujeito. Ficou muito triste e com raiva em muitos momentos ao longo da sessão, 

chorando de uma forma muito profunda e emotiva. Sentíamos como se ele estivesse a dizer 

tudo o que não podia verbalizar sobre quem ele era e como chegou ali. O George e eu 

segurámos nele, encorajámo-lo, tivemos medo por ele, fizemos o que Karlton sugeriu, e 

observámos o desenrolar do processo. Ao longo deste processo, o Karlton explicou o que 

estava a fazer e o que estava a ver acontecer com o Graham. Isto ajudou-nos a tentar 

compreender este estranho e misterioso evento que estava a acontecer com o nosso filho. 

Após a sessão, concordámos que o Graham tinha mais trabalho para fazer nesse lugar onde 

tinha entrado tão profundamente. Agendámos uma sessão no consultório do Karlton em 

Denver pouco tempo depois (alguns dias ou uma semana depois), fomos para casa com o 

Graham e vimos algumas mudanças significativas. Parecia como se ele tivesse feito uma 

grande libertação nas áreas em que estivera a trabalhar, estava um pouco menos triste, um 

pouco menos zangado, um pouco mais ponto a estar no seu corpo, etc. 

Veio a próxima sessão. O Graham e eu dirigimo-nos para Denver para nos encontrarmos com 

Karlton. O Karlton observou que o Graham ainda tinha mais trabalho profundo para fazer e 

pediu permissão a Graham e a mim para proceder. Eu estava com um pouco de medo – como 

poderia ele ir mais profundamente e ainda assim estar seguro? Eu e o George seriamos 

capazes de lidar com isso, teríamos as ferramentas para apoiar o Graham neste processo 

quando o Karlton não estivesse sentado na mesma sala? Eu olhei para o Graham e vi o seu 

desejo e necessidade de libertar, inspirei profundamente e concordei com avançar. O Graham 

então fez o seu trabalho. Ele entrou incrivelmente fundo na saudade espiritual, medo de ser 

morto, luta por nutrimento e sobrevivência, e muitas outras áreas que eu não podia ver ou 

compreender naquela altura. Ele chorou e chorou e chorou. Ele libertou e libertou e libertou. 

O Karlton disse-me que este era um trabalho de cura muito importante para o Graham e dar-

lhe a oportunidade de libertar-se de toda esta energia tóxica da sua alma e do seu corpo seria 

como um milagre para ele. Ele trabalhou durante cerca de uma hora. Eu estava assombrada 

com o que o Graham era capaz de conter e libertar. 

Quando era altura de acabar a sessão, o Graham não tinha terminado. Ele precisava de 

continuar a chorar. Eu estava com medo e a sentir-me inadequada, mas o Karlton assegurou-

me que eu e o George podíamos providenciar-lhe o lugar seguro e confortante de que ele 
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necessitava. O Graham chorou e chorou durante todo o caminho para casa (cerca de uma 

hora)… e ele realmente não parou de chorar durante cerca de duas semanas. Ele não chorava 

continuamente. As lágrimas, libertação, angústia, tristeza, desesperança, medo, vinham de 

formas diferentes. Por vezes ele podia chorar durante horas, por vezes parecia que chorava 

por dias. O que eu recordo é que ele chorou durante pelo menos duas semanas. 

Após cerca de cinco dias de choro do Graham, o George e eu estávamos a sentir-nos 

muitíssimo desamparados e com medo. Nós não compreendíamos o que estava a acontecer. 

Nós não sabíamos o que fazer pelo Graham. Nós pensávamos que ele nunca iria parar de 

chorar. Preocupava-nos que ele não conseguisse lidar com o trabalho que tinha feito com o 

Karlton. Como pais, nós queríamos que ele estivesse bem. Nós queríamos que ele parasse de 

sofrer. Nós queríamos que a sua dor parasse. Nós estávamos pelos cabelos e desesperados. 

Ligámos para o consultório do Karlton, ligámos para a casa de Karlton… ligámos para o 

consultório e casa do Karlton implorando-lhe que regressasse e nos ajudasse. O assistente de 

Karlton ligou-nos de volta, para dizer que ele estava no México. “No México!! Nós não 

conseguimos lidar com isto… o nosso filho está em sofrimento. Por favor faça com que ele nos 

ligue, diga-lhe que estamos desesperados, diga-lhe que precisamos de ajuda!”  

O Karlton ligou-nos do México. Nós falámos durante muito tempo. Ele assegurou-nos que o 

choro do Graham era exatamente o que ele precisava de fazer. Era a sua maneira de fazer o 

luto e libertar-se de todos aqueles sentimentos e experiencias da sua alma e do seu corpo. Nós 

dissemos, “Tem a certeza? Isto é mesmo intenso. Ele vai ficar bem? Podemos fazer isto?”. O 

Karlton reassegurou-nos que aquilo era exatamente perfeito. O Graham estava a fazer um 

profundo trabalho de cura. Ele podia perfeitamente lidar com isso. Ele não precisava de ser 

“concertado” ou parado. Ele precisava de ser apoiado e amado. Sim, claro, nós podíamos fazer 

isso. Nós tínhamos as ferramentas.  

 

O que nós precisávamos de fazer era: 

 Amá-lo incondicionalmente. 

 Ter empatia pelo seu luto, raiva e dor. 

 Orientá-lo ao permitir-lhe fazer alguns dos processos que o Karlton nos havia ensinado. 

 Criar um canal de nascimento para ele atravessar, se ele desse sinal de que era o que ele 

precisava. 

 Falar com ele e dizer-lhe que estávamos a ver o que ele estava a experienciar: “Oh, doçura, 

é tão assustador que a Amanda tenha pensado matar-te. Nós podemos ver o quão 

assustado tu estás.” 
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 Quando o víamos na Postura de Implantação, deixá-lo ir, deixá-lo empurrar a sua cabeça 

pelo chão, deixá-lo gritar com dor, estar lá para pegá-lo. 

 Manter o seu espaço, e deixar que ele saiba que estamos ali, mas não interferirmos ou 

pararmo-lo. 

 Ah, e já agora, isto pode continuar por semanas! 

 

Nós ficámos aliviados por saber o que fazer. E estávamos aterrorizados sobre não 

sobrevivermos – nós os três. Mas, nós sobrevivemos. O Graham chorou durante duas 

semanas, nós aguentámos ali e fizemos o melhor que pudemos. Eventualmente ele parou de 

chorar. E um milagre aconteceu. O Graham estava tão claro, animado e contente. Ele tinha 

libertado tanto. Ele estava mais próximo do seu verdadeiro Eu. O Karlton começou a chamá-lo 

“Pequeno Buda” e ele era realmente um. Ele deu um salto quântico em tantas formas – 

dormir, comer – ele estava simplesmente muito mais presente e em paz. E, desde então, ele 

continuou a crescer em passos largos. Enquanto temos trabalhado com o Karlton ao longo dos 

anos, o Graham tem curado tanto das suas feridas pré-natais. A ferida inicial que ocorrera 

quando a sua alma fez a jornada do espirito para estar num corpo neste planeta (a sua jornada 

de encarnação). Todos os seus dons e forma natural de ser estão a emergir. Ele está adiantado 

no desenvolvimento, nos aspetos em que estava atrasado quando conhecemos o Karlton. Ele é 

altamente dotado, com quatro anos de idade ele fez testes cujos resultados deram-no como se 

estivesse no primeiro ano da escola. Ele está em paz. Ele é altamente expedito. Ele é feliz e 

alegre. Ele é amoroso e dado. E, mais do que tudo, ele é verdadeiramente o Graham. 

 

De Volta à Narrativa de Karlton 

Eu fiquei muito aliviado por ouvir que o Graham tinha finalmente parado de chorar, embora eu 

também precise de admitir que poderiam ser a minhas próprias limitações e a minha própria 

relação com o choro que poderiam levar-me a acreditar que não seria bom chorar durante 

todo o tempo, ou tanto tempo quanto alguém queira. Eu na verdade tenho um par de 

estudantes que há muito tempo vêm a cursos, outra e outra vez, e que crescem e mudam, e 

relatam grandes melhoras na satisfação pelas suas vidas, e que por vezes choram durante 

quase todo o dia durante quatro a seis dias. A minha experiencia com eles é realmente 

bastante bonita e eu penso que estou a aprender algo com eles… talvez algo sobre não trazer 

os meus próprios juízos, limitações e projeções para o choro de outrem, incluindo “porquê”, 

“quando”, “onde” e “durante quanto tempo” eles choram. O Graham, quando finalmente 

parou de chorar, na verdade nunca voltou a chorar muito a não ser que houvesse algo errado, 

como ser magoado, ou a menos que tivesse uma necessidade. Quando era ainda um bebé, se 
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ele chorava, a Lynn e o George sabiam que ele precisava de alguma coisa e iriam olhá-lo nos 

olhos e perguntar-lhe: “O que está errado, Graham?” Usualmente ele parecia saber o 

significado da questão e através de sons particulares de choro, movimentos oculares ou 

gestos, ele podia comunicar o que precisava de modo a obter a ajuda necessária dos adultos. 

Ele fez muito pouco choro por memória depois do seu primeiro envolvimento nele. É muito 

importante numa família com um bebé, saber porque o bebé está a chorar e o que o bebé 

precisa. A maior parte dos pais não reconhece o que é choro por memória e pode experienciar 

grande frustração ao tentar consolar um bebé que não precisa de nada a não ser chorar. 

Muitos pais procuram o meu trabalho, porque dizem que o seu bebé está inconsolável, mas 

quando eu os ensino sobre choro por memória e eles aprendem a ouvir, então começam a 

reconhecer diferentes qualidades no choro do seu bebé: isto é comunicação melhorada. Uma 

vez que os bebés são escutados quando têm choro por memória, o choro de memória diminui, 

as histórias dolorosas dos bebés são contadas, e ocorre uma cura profunda. Quando a 

comunicação melhora no relacionamento com o bebé, usualmente todos se reconhecem 

melhor e amam-se mais uns aos outros na família, e é um trabalho muito gratificante. 

Quando voltei a ver o Graham, depois de ter regressado do México, tinha passado cerca de um 

mês e meio após a sua primeira sessão de choro por memória. Eu estava assombrado. Ele não 

parecia um mês e meio mais velho, mas mais como se estivesse três meses mais velho. Ele 

olhou para mim completamente descontraído no seu corpo. Ele sentou-se confortavelmente 

em frente a mim como um pequeno Buda, olhou diretamente para os meus olhos sem 

qualquer emoção aparente, exceto talvez curiosidade, se é que a curiosidade pode ser 

chamada emoção. E, quando olhávamos um para o outro, eu tive uma clara impressão de que 

ele estava a perguntar-me silenciosamente, “Ok, e agora o que se segue?”. Ver o Graham e 

“ouvir” a sua questão apagou quaisquer dúvidas que eu tivesse cultivado sobre a eficácia do 

choro por memória, e eu tenho trabalhado com o choro por memória ainda com mais 

confiança desde então. Desde que os pais possam proporcionar um contentor seguro e 

empático para o choro, eu acredito que não só é seguro, como também é extremamente 

curador.   

Eu sinto-me orgulhoso de dizer que eu conheci e trabalhei com o Graham e a sua família 

durante cerca de quatro anos, e ele está constantemente a surpreender-me, assim como aos 

seus pais. Trabalhámos com muitos aspetos da sua vida pré-natal, o seu nascimento, a sua vida 

em bebé e a sua infância com Lynn e George. Trabalhámos alguns padrões somáticos no seu 

corpo, trabalhámos a sua auto-estima e por vezes ele chegou a uma sessão anunciando, 

delicadamente que não sentia vontade de trabalhar nesse dia, mas poderia eu, por favor, 

trabalhar com os seus pais. Uma vez, quando o Graham tinha 3 anos de idade, ele era o ultimo 

bebé de um longo dia durante uma das minhas “Baby Clinics”. Caminhou até mim e olhou 
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diretamente para os meus olhos (eu estava recostado numa backjack4) e disse, “Karlton, tu 

pareces cansado.” Eu tinha que admitir que estava de facto extremamente cansado. Ele 

retorquiu, “Na verdade está tudo bem, porque eu não quero fazer nenhum trabalho hoje, só 

quero brincar”. Temos que reconhecer que isto é um vocabulário bastante notável, e uma 

notável consciência e auto-consciência vinda de uma criança de três anos de idade. 

As sessões de Empatia Exata e de choro por memória são poderosas formas de trabalhar com 

bebés, e, obviamente, existem muitos outros métodos de trabalhar com crianças e bebés que 

são efetivas, criativas e divertidas. Os pais que trabalharam em sessões e sequencias de 

trabalho bem sucedidas são muito gratos. As mudanças na família e as relações interpessoais 

podem verdadeiramente ajudar as famílias a aprofundar os seus relacionamentos, e aumentar 

a tolerância e harmonia. Na maioria das vezes com famílias que têm bebés novos ou 

pequenos, se o bebé está feliz, assim está a família. 

No caso do Graham, todos nós sabíamos que estávamos a trabalhar com alguém especial, e 

quando chegou a hora da família começar a pensar sobre escola, a Lynn começou a fazer 

alguma pesquisa. Nós concordámos que o Graham provavelmente era “sobredotado”, o que 

significava que ele tinha inteligência acima da média e nós podíamos ver que, no que se refere 

a linguagem e competências sociais, ele era claramente precoce. Depois de falar com diversas 

escolas e de inquirir sobre vários programas e sistemas de apoio para crianças sobredotadas, a 

Lynn decidiu pedir uma avaliação a um psicólogo especialista. 

A avaliação de Graham por um especialista competente e objetivo era útil e válido por muitas 

razões. Antes de mais, embora os pais e eu não estivéssemos verdadeiramente surpreendidos 

pelos resultados, a confirmação de quão avançado o Graham era realmente, teve um impacto 

sobre como sabíamos que o resto do mundo ia olhar para ele. A sua relação com os seus pares, 

professores e outros seria diferente do que é com a maioria das crianças. O seu teste ajudou-

nos a ser mais objetivos sobre como precisávamos de respeitar as suas relações futuras e 

sobre o quão importante é para nós ajudá-lo a manter a sua auto-confiança e a sua capacidade 

para se sentir poderoso e confiante num mundo que, ao contrário do seu ambiente no lar, 

nem sempre reconhece como ele é diferente. Que ele é realmente diferente, é uma coisa 

positiva para ele e nós queremos que continue a ser uma coisa positiva pra ele. Crianças 

sobredotadas podem por vezes sofrer mais profundamente que outras crianças pois podem 

ver e perceber muito mais o sentido de certas coisas na vida, particularmente coisas dolorosas. 

Para além disso, crianças sobredotadas quando não são desafiadas, inspiradas e quando a sua 

criatividade não é encorajada podem tornar-se ressentidas, e mesmo ressentidas em relação a 

elas próprias e à sua “diferença”.  

                                                 
4
 NT: Tipo específico de cadeira com assento e recosto mas sem pernas, para sentarmo-nos ao nível do 

chão. 
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Embora os resultados da avaliação de Graham não fossem muito surpreendentes para nós, 

todos estávamos ainda impressionados com o seu resultado em “Linguagem”. Estamos a 

trabalhar com uma criança que, em todo o país, é mais avançada que 99,6% de todas as 

crianças da sua idade. Isto é realmente uma estatística notável, e é ainda mais notável dado a 

vida pré-natal turbulenta do Graham, e dado que Graham era um bebé adotado. Geralmente, 

os bebés adotados têm uma aprendizagem mais lenta, tendem a obter resultados escolares 

inferiores e por vezes apresentam mesmo atrasados no desenvolvimento. É invulgar para as 

crianças adotadas estar “par-a-par” com outras crianças, quanto mais mostrarem-se precoces, 

ainda mais ao nível do Graham. Eu trabalhei com muitos bebés e, como disse no início deste 

artigo, sinto que existe algo muito especial nele. Contudo, eu realmente preciso de enfatizar 

aqui que o Graham foi o sortudo recetor de dois pais incríveis. Ambos, Lynn e George, 

amaram-no incondicionalmente, mesmo quando foram estirados aos limites da sua paciência e 

mesmo quando tiveram momentos duros no seu próprio relacionamento. Eles estiveram 

conscientes das necessidades familiares dele, as suas necessidades saudáveis, e as suas 

necessidades sociais, para não mencionar a sua dieta e a sua segurança pessoal (as crianças 

precoces podem realmente esticar a sua curiosidade para alguns lugares potencialmente 

perigosos). Se o Graham tinha as “sementes” para realmente ser alguém especial, ele 

definitivamente escolheu os pais certos, ou poderíamos dizer que ele teve sorte. Estou 

bastante convicto de que se uma família disfuncional ou mesmo uma família “normal” o 

tivesse adotado, ele não seria quem é nem estaria onde está agora. Também gosto de pensar 

que o trabalho que ele fez comigo esteve relacionado com o apoio para se tornar quem é e 

quem se tornará. Acredito que uma das funções de maior apoio veio do seu choro por 

memória (ainda mais em particular, a forma como o seu choro de memória foi honrado e 

apoiado pelos seus pais). 

No momento atual, despendo cerca de cinquenta por cento do meu tempo em casa e cerca de 

cinquenta por cento do meu tempo a viajar, ensinar e palestrar. Quando estou em casa 

mantenho uma prática privada, e na minha prática privada cerca de seis por cento dos meus 

clientes são bebés e pequenas crianças com cinco ou cerca de cinco anos. Entre estes bebés, 

cerca de metade são bebés adotados. Na minha experiencia, virtualmente todos os bebés 

adotados sofreram ideação de aborto, e sempre facilito o choro por memória sobre a ideação 

de aborto. A respeito de um bebé adotado que não teve ideação de aborto, foi descoberta 

uma doença congénita invulgar após o seu nascimento, e os pais, depois de descobrir o 

problema, abandonaram-no. Entretanto, quase todos os pais que praticam o choro por 

memória relatam experiencias positivas. Estes pais são também aqueles que trabalham 

conscientemente com os seus bebés, sabendo quando precisam de recomendações, vindo ao 

meu consultório ou procurando outros profissionais quando há necessidade. Eu estou sempre 

pronto a acompanhar reuniões de pais com os professores nas escolas, e normalmente leio os 
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relatórios sobre o desenvolvimento social e escolar de modo a perceber como os meus jovens 

clientes são percebidos pelo mundo fora do meu consultório e fora da perceção dos pais. 

Em quase todos os casos de bebés adotados, mesmo que tenham apresentado inicialmente 

algum atraso no desenvolvimento em geral ou alguma dificuldade em alguma área específica, 

são depois descritos pelos educadores e cuidadores diários como crianças que avançam na 

curva de desenvolvimento, individuando-se, crescendo, e até mesmo mostrando precocidade. 

Para mim, isto é a grande confirmação não só sobre os benefícios do choro por memória e do 

trabalho pré e perinatal gerado na minha prática terapêutica, como também é uma indicação 

de como os pais crescem mais conscientes e se tornam melhores comunicadores e 

compreendem os seus filhos. Em última análise, é o ambiente do lar que realmente faz a 

diferença, e eu enfatizo este facto com os meus clientes. 

 

Tradução de Margarida Santos - ConVidaNascer, Janeiro de 2013  

 

 


