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«Como seria se pais e bebés comunicassem 
além das palavras?»

Será ‘normal’ os bebés 
chorarem durante 
horas intermináveis, 
mostrarem-se apáticos, 
muito irritadiços 
e com cólicas 
constantes? De facto, 
esta condição é vulgar 
nos bebés, na maioria 
condicionados por 
sintomas de traumas 
pré e perinatais, longe 
do seu potencial inato, 
só atingível com a 
libertação de tais 
traumas.

Terapia para 
bebés

T 
raumas pré e perinatais 
resultam de experiências 
dolorosas vivenciadas pelos 
bebés entre a concepção e 
os 7 dias de vida, que geram 

graves dificuldades na sua vida, ao nível 
físico, emocional, mental e espiritual. São 
vários os eventos que podem gerar tais 
traumas, como tentativa ou ideação de 
aborto, doenças físicas ou psicológicas, 
crises familiares, prematuridade, adopção, 
entre outras, inclusive o próprio parto – 
‘trauma de nascimento’.

‘Choro por necessidade’
É de conhecimento geral que os 

bebés tendem a chorar quando pre-
cisam de ajuda. Quando precisam de 
satisfazer uma necessidade presente 

(amor, toque, nutrição, higiene, sono, 
saúde, conforto…) e esta é satisfeita, o 
choro cessa por si próprio – ‘choro por 
necessidade’. Porém, os bebés também 
choram em busca de ajuda relativa ao 
passado: ajuda para se libertarem de 
sintomas e traumas precoces, memórias 
que os ‘assombram’ em determinados 
momentos, seja durante a noite ou na 
fila do supermercado. Através deste 
choro, designado ‘choro por memória’, 
os bebés pedem escuta para as suas 
histórias traumáticas, pelos pais, te-
rapeuta ou alguém que os ame e que 
compreenda as emoções e detalhes 
do que contam – ‘empatia exata’ - até 
que o choro se possa aprofundar e 
gerar libertação dos sintomas físicos 
e psicológicos.

pais e filhos



Para falar, sem palavras, os bebés 
usam os recursos de que dispõem: 
sons/choro, expressão facial e corpo-
ral, alterações na cor ou temperatura 
em determinados pontos da pele, etc. 
Aprender esta linguagem não-verbal, 
transcender a necessidade de palavras 
na comunicação entre pais e filhos, é 
um dos focos da Terapia para Bebés 
de Karlton Terry.

Abordagem terapêutica
Nesta abordagem o terapeuta estabe-

lece um espaço seguro, para o bebé e 
para os seus pais, através de uma relação 
terapêutica de confiança, baseada no 
princípio da permissão e da empatia. O 

Saiba como compreender 
e ajudar o seu bebé 
O que poderá causar sofrimento num bebé saudável, 
amado e cuidado e que tipo de ajuda necessitará? 
Como seria se pais e bebés comunicassem além das 
palavras?
Para ensinar sobre como podemos compreender e 
ajudar os bebés a superar os seus traumas precoces, 
Karlton Terry, profissional de renome nesta área, 
cofundador do Instituto para a Educação Pré e 
Perinatal, em Denver, Colorado, EUA, realiza, em 
Portugal, uma Formação em Terapia para Bebés. A 
formação é composta por 6 módulos de 4 dias, que 
ocorrerão semestralmente ao longo de 3 anos, em 
Lisboa, com início em Outubro.

Investigações já realizadas
A investigação já realizada demonstra que, como 
resultado da terapia, os bebés ficam livres do 
passado e podem desenvolver o seu potencial inato 
no presente. Poderão assim ter um sono tranquilo, 
mais apetite, qualidade e rapidez no desenvolvimento 
físico e psicológico, ampliando as suas qualidades 
humanas, como seja a criatividade, alegria, auto-
estima, auto-confiança, maturidade emocional, 
cooperação, independência e não-agressividade. Este 
tipo de trabalho promove ainda o aprofundamento da 
qualidade da conexão familiar, oferecendo aos pais 
a dádiva da aprendizagem sobre a linguagem não-
verbal dos seus bebés, percebendo como ajudá-los, 
em cada momento, a nascer para o seu melhor eu.

pais e filhos

trabalho terapêutico é feito em con-
junto com os pais. Em traços gerais, os 
princípios e as técnicas terapêuticas são 
explicadas e acordadas, a história pré 
e perinatal do bebé, no ponto de vista 
dos pais, é correlacionada com os sinais 
observados na linguagem não-verbal 
do bebé, e são feitas intervenções não 

invasivas que visam a activação, simu-
lação, resolução e libertação do trauma 
e sintomas associados. Z

http://convidanascer.wordpress.
com/
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