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Este artigo ocupa-se da Psicoterapia Familiar com Crianças. Para a

autora, esse sistema terapêutico opera como uma teia relacional

complexa, na qual, do Inconsciente, afloram conteúdos muitas vezes

trazidos pelas crianças através dos vários recursos comunicativos que

lhes são próprios. Os símbolos que emergem pela força criativa do

Inconsciente criam aberturas que geram novas perspectivas, compe-

tências e ações positivas transformadoras.
Foto: CJason Pearce
<http://www.flickr.com/photos/jasonpearce/135207593/>
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Crianças e adultos em maior sofrimento físico e emocional buscam aqueles recur-
sos que estão mais próximos de si. Como LATOJO (2001), também acredito que as
crianças, até que achem a voz, algumas o grito, o choro e muitas até que encon-
trem o sintoma ou as metáforas que falem por ela, ficam muitas vezes confinadas
a uma posição no discurso dos adultos. Por não ocupar a primeira pessoa, a crian-
ça é impedida de assumir o lugar de sujeito e passa a ser um ele/ela nos discursos
alheios. Cabe, então, ao terapeuta, a inclusão e a legitimação das crianças, conside-
rando que seus recursos comunicativos são diferentes dos adultos.

Ao pensar a psicoterapia como um espaço relacional criativo, queremos criar, em
primeiro lugar, a possibilidade de novas compreensões, o que só ocorre na recipro-
cidade da comunicação. Sabemos que a busca pela compreensão produz um efeito
diferente de uma explicação causal. Deixamos de ser monopolizados pela procura
de uma explicação, para incluir a busca da elucidação.

A criação do contexto terapêutico que inclui crianças requer a ativa participação do
terapeuta, gerando e mantendo o processo interativo. Para isso, ele necessita estar
atento ao fio condutor, que não se desenrola de forma linear. Focados na flexibilidade
e na simplicidade autêntica, podemos valorizar o não dito, tanto quanto o que é dito.
Assim, estabelece-se a espontaneidade e a liberdade para atentar inclusive para o
óbvio, podendo tornar comum o que é excêntrico, e exótico o que é apenas comum.

Quando nos colocamos nessa posição, a criança é o melhor cicerone do caminho.
Ao legitimá-la como nosso guia deixamo-nos conduzir, já que somos os “estrangeiros”
em sua terra natal. Não conhecemos a língua, os costumes, as regras, seus acordos
implícitos ou explícitos. Nossa chegada, como terapeutas, nem sempre é desejada
por todos. Não podemos visitar vários “lugares” porque estão fechados, guardando
às vezes dores ou segredos. Enquanto outros têm aparência de terem sido recém
arrumados para o novo visitante.

O aparente “non sense” da criança traz riquezas inestimáveis para o sistema tera-
pêutico, pois está sempre recheado e pleno de sentido. Muitas experiências trans-
cendem as possibilidades de representação. É necessário ter ouvidos, olhos e pele
disponíveis, tanto para o incomum como para o exótico. Estar junto de famílias com
crianças é dar muitas voltas; é passear pelo entrelaçamento de uma teia relacional.

A posição do terapeuta, alimentada pela curiosidade, abre o olhar para paisagens
possíveis, inimagináveis ou improváveis, oferecidas pelo inconsciente – são dese-
nhos, pinturas, esculturas, sonhos ou eventos sincrônicos que, certamente, nos
levam longe o bastante de um sistema lógico focado em causas e efeitos.

A idéia de que em um sistema terapêutico, estamos incluídos numa teia relacional
complexa, que inclui o Inconsciente, possibilita a construção de uma multiplicidade
de compreensões, que amplia o conhecimento e, principalmente, o poder criativo e
transformador desse sistema.

Na complexidade do sistema terapêutico, observamos que vários relacionamentos
ocorrem simultaneamente entre consciente e inconsciente, entre os inconscientes,
assim como entre os conscientes. JUNG e posteriormente MEYER, elaboraram uma

Estar junto de famílias
com crianças

é dar muitas voltas
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para o encontro criativo
[...] nenhum dos

envolvidos chega vazio

Muitas crianças me ajudaram, nestes últimos anos, a refletir sobre a minha atuação
como psicoterapeuta, especialmente aquelas crianças que questionaram a razão
pela qual quando estávamos juntas, seus pais não estavam conosco.

Sentindo-me provocada com o questionamento de algumas delas, ao me atrever a
reuni-los, esse encontro revelava oportunidades terapêuticas de valor inestimável
para todos. Muitas crianças necessitam e se beneficiam, preferencialmente, da psi-
coterapia individual. Nela encontram o espaço propício para o desenvolvimento,
organização, expressão e fortalecimento da individualidade. Contudo, muitas delas
necessitam que as relações familiares e seus conteúdos sejam cuidados.

Na Terapia Familiar, adultos e crianças chegam trazendo uma questão, um problema,
um sofrimento, que, não raramente, está focado sobre um de seus membros.
A família encontra-se impedida, por diferentes motivos, de atentar para como se
afetam uns aos outros. Ao atendê-los separadamente, nós, terapeutas, também
ficamos algumas vezes privados dessa compreensão, apesar de todos os nossos
esforços. Cada um traz consigo suas próprias explicações do problema, idéias e
emoções que são a soma de muitas vivências. Buscam, sem dúvida, a solução, a
transformação, que sabemos encontra-se no conhecimento uns dos outros e no
próprio relacionamento que constroem.

Para VOLK (1979), o fator pessoal do terapeuta produz um efeito decisivo no rela-
cionamento e no esforço empreendido por todos. Cada terapeuta não tem apenas o
seu método. Ele mesmo é o método e atua pela sua pessoa, como um instrumento
terapêutico. Como referiram HEYER (1963) e CRAIG (1978), criamos na Terapia um
campo de força no qual o que cada um pensa, a imagem que carrega dentro de si
de um fato, uma questão, certamente influenciará este fato, esta questão e criará de
novo o seu ser. O conhecimento que cada um tem de si próprio, do problema, do
que o faz sofrer, é o ponto de partida. No sistema terapêutico, todos, inclusive o
terapeuta, que dele faz parte, lançam-se numa aventura.

Para JUNG (1985), cada pessoa é um sistema psíquico, que, atuando sobre outra
pessoa, está em interação com outro sistema psíquico. Assim, para o encontro cria-
tivo, que é a Psicoterapia, nenhum dos envolvidos chega vazio. Adultos e crianças
chegam para a Terapia Familiar trazendo muitas explicações, idéias, emoções e crenças.
Trazem suas histórias, fruto de suas vivências particulares e da convivência que
criam. Sabemos que não existe uma história oficial, já que cada um possui uma que
acredita ser verdadeira, geralmente defendida com disposição suficiente para que
seja privilegiada em detrimento da dos demais.

Não podemos nos esquecer que a família, mesmo na terapia, continua muitas vezes, ope-
rando de forma hierárquica, o que poderia deixar a criança no lugar passivo da escuta.

Como terapeutas, ao nos afastarmos do conhecimento genérico, das metanarrativas
que compõem nossas bases teóricas e do que possa definir a essência última de um
fato, de uma história e de um ser, podemos abrir a possibilidade para que o sistema
opere em bases heterárquicas. Assim, através de inúmeros recursos comunicativos,
construiremos compreensões abrangentes com a inclusão e a participação ativa e
efetiva de todos, inclusive das crianças.
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festações que ocorrem. Elas são capazes de entender de forma pré-verbal o signifi-
cado das emoções. Esse entendimento fica impresso no corpo e na psique.

WICKES (1986) já apontava para a extraordinária força contagiante das reações
emocionais, que se encarregava de que todos numa família estivessem envolvidos
e enfatizava que as reações mais fortes sobre as crianças não provêm do estado
consciente dos pais, mas de seu fundo inconsciente.

JUNG (1986), em uma das conferências proferidas em Londres, descreveu a situação
de uma família, com filhos já adultos, referindo-se ao efeito salutar que teria pro-
duzido para todos a conscientização das afetações conscientes e inconscientes
entre eles. Podemos testemunhar a força dessa “contaminação” em diferentes con-
textos, inclusive na clínica, no atendimento individual de crianças, adolescentes e
adultos, na psicoterapia de casal e na psicoterapia familiar.

A criança, por encontrar-se mais próxima do Inconsciente devido às características
do desenvolvimento da psique é, muitas vezes, quem “traz” um símbolo que con-
duzirá todo o sistema terapêutico em direção ao novo. Sabemos que o símbolo
emerge antes das palavras. Um símbolo não traz explicações: ele impulsiona para
além de si mesmo na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscura-
mente pressentido. Nenhuma palavra da língua falada poderia exprimir de maneira
satisfatória todo o conteúdo de um símbolo, pois ele também é uma linguagem
universal, capaz de exprimir por meio de imagens. Quando com uma linha inventamos
formas e criamos espaços, a mão torna-se uma extensão da emoção, como vemos
nos desenhos, pinturas e esculturas.

Também na Terapia Familiar o símbolo é um mensageiro que cuida para que não
fiquemos em posições unilaterais e, geralmente, emerge quando é necessário que
haja uma ampliação e uma reorganização na psique individual e também nas relações
familiares. Os conteúdos inconscientes emergem na terapia, toda vez que é neces-
sário, o que nos isenta de persegui-lo.

O terapeuta deveria estar disposto a acompanhar o Inconsciente. Ao acreditarmos
na psique como um sistema auto-regulador que se equilibra e se ajusta quando
necessário, sabemos que o Inconsciente ou complementa ou compensa o consciente,
procurando o equilíbrio. Um símbolo age, portanto, ou de maneira compensatória
ou complementar. Expressa uma área negligenciada e a traz à atenção da cons-
ciência, promovendo uma mudança na atitude consciente. Daí a força transforma-
dora de um símbolo. No entanto, ele muitas vezes refere-se a algo tão profundo e
complexo que a consciência não capta o seu significado de uma só vez.

Considerando que o que falamos não é representacional, a linguagem não é um
artefato com o qual a mente retrata o que está nela ou fora dela. Ela é tão corpo-
ral quanto qualquer coisa corpórea. A mente, muitas vezes ainda não está capaci-
tada para compreender algo, mas o corpo sim. Muito antes de sermos capazes de
escolher palavras, as emoções escolhem contrações e descontrações musculares,
desencadeiam reações orgânicas, algumas bem perceptíveis. PETHÖ SÁNDOR, con-
siderando a Integração Fisiopsíquica, em suas aulas no curso de Cinesiologia
Psicológica no Instituto Sedes Sapientiae de São Paulo (1985-1990), chamava a

A criança [...]
é, muitas vezes,quem

“traz” um símbolo
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figura simplificada para aludir, segundo CRAIG (1978), à complexidade do efeito de
uma pessoa sobre a outra. FARAH (1995, pg.58) ampliou-a com o propósito de refletir
sobre a dinâmica grupal. É a essa figura que recorro para ilustrar o que denominei
Teia Relacional Complexa. Ela, segundo creio, é o que se constela na Terapia Familiar,
quando observamos esse sistema terapêutico sob a ótica da Psicologia Analítica de
C.G. JUNG.

Todos concordamos que somos capazes de nos comunicar e de nos afetar mutua-
mente por meio de uma diversidade e quantidade de expressões dimensionáveis em
palavras, em gestos e movimentos do corpo, bem como através de metáforas e de
símbolos. No período que antecede o uso da fala, já participamos e co-criamos a
teia relacional em que vivemos. Os bebês aprendem algo sobre a força das palavras,
muito antes de estarem aptos a entender o que elas querem dizer. Criamos, nas pri-
meiras relações, uma forma de interação e exercitamos a construção de uma reali-
dade compartilhada.

Esta compreensão é importante principalmente quando o sistema terapêutico inclui
crianças. Há muitas vivências que não conseguimos expressar com palavras e frases;
são as experiências não verbais ou aspectos não verbais da experiência que já exis-
tem, mesmo quando ainda não somos capazes de nos fazer comunicar, utilizando-as.
As crianças, antes mesmo de falarem, manifestam reações e são sensíveis às mani-
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Para WINNICOTT (1975), brincar é uma experiência criativa na continuidade
espaço/tempo; uma forma básica de viver. A área do brincar não é a realidade psíquica
interna. Está fora, mas não é o mundo externo. Uma criança traz para a área do brincar
fenômenos oriundos da realidade externa, usando-os a serviço de alguma amostra da
realidade interna ou pessoal. Expõe uma amostra do potencial inconsciente e vive com
essa amostra num ambiente escolhido de fragmentos oriundos da realidade externa.
Ela manipula fenômenos externos a serviço dos conteúdos do inconsciente e veste
fenômenos externos escolhidos com significados inconscientes. Há todo um interjogo
do que é subjetivo e do que é objetivamente percebido e compartilhado.

A Clínica Familiar também constitui um espaço em que pequenos detalhes inco-
muns ou grandes crises podem receber legenda, o que é diferente de interpretação
ou tradução. Entendemos que a legenda é assinada pelo autor, enquanto que a tra-
dução ou a interpretação é uma oferta nem sempre pedida ou esperada, portanto,
poucas vezes bem recebida. Embora para muitos especialistas isto constitua seu
campo de atuação, o lugar do terapeuta fica ampliado quando ele está coligado a
uma curiosidade genuína e disposição para ajudar o próprio autor, adulto ou criança,
a significar suas emoções e ações.

AYUB (2000) observa que quando uma família é um sistema fechado e rígido em
suas rotinas, seus movimentos, uns em relação aos outros, são repetitivos e há uma
forte tendência de não discriminar detalhes do todo. Quanto mais comum uma cena
diária menor a possibilidade de observar algo incomum, a não ser que seja algo que
cause grande alteração ou impacto. A família perde, muitas vezes, os conteúdos de
significados que pequenos detalhes podem ter. A crise numa família, ou momentos
mais ou menos freqüentes e cíclicos de sofrimento, raiva, agressividade e angústia,
são momentos que guardam detalhes com significados não compartilhados.

Somos chamados a contextualizar um sintoma, um choro, uma crise. Um sintoma
não conta só de seu autor, mas do seu entorno. Quando, como, com quem, para
quem são questionamentos que constituem aberturas para novas compreensões e,
portanto, novas convivências. Cada sensação, à medida que é registrada a margem
de um afeto ou emoção, ou enquanto não se compreende sua conexão com o com-
portamento, permite que a comunicação permaneça em desequilíbrio.

Crianças diagnosticadas como portadoras de Transtorno do Desenvolvimento,
comunicam-se também através dos sintomas que, afetando todo o sistema fami-
liar, geram ações que produzem reações. Quando entramos nesse sistema, temos a
oferecer um novo olhar a cerca dos significados e seus efeitos.

Famílias com crianças portadoras desses e de outros transtornos muitas vezes se
isolam até mesmo das famílias de origem. Afastam-se ou são afastadas do convívio
de muitos contextos sócio culturais. Como AYUB (2000), acredito que uma família
isolada perde seu referencial de competência e fica empobrecida. Ela se exaure em
si mesma, se sufoca e se afoga. Com a inclusão do terapeuta, experimenta uma pri-
meira ressocialização em que poderá se agenciar e criar novas formas da adaptação
entre seus membros, depois com as famílias de origem, amigos mais próximos e
assim por diante. Muitos pais que buscam a terapia “por causa” de uma questão ou
“problema” com a criança, limitam o sistema e excluem-se de uma participação ativa.

Um sintoma não conta
só de seu autor,

mas do seu entorno.
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freqüentemente
o diálogo não começa

com palavras

atenção para que observássemos que nada entrava na consciência sem que antes
tivesse passado pelo corpo.

Assim, entendo que de fato não há como separar a linguagem da ação, a linguagem
do corpo. A linguagem também está no corpo. ANDERSEN (1991), referindo-se à nossa
característica humana, observa que mesmo não sendo claro o significado, o agir pros-
segue. O corpo trabalha sem que a mente, muitas vezes, o note. A mente pode não
estar capacitada para compreender algo que o corpo está. Na Terapia Familiar com
crianças esta compreensão abre um importante leque de recursos para o terapeuta.

Há uma variedade de manifestações e expressões que caracterizam o que chama-
mos de experiência subjetiva. O corpo e o prazer de brincar tentam, por muitos
caminhos, sobrepujar as barreiras do que é útil e religam todo o sistema terapêutico
às possibilidades de sua criatividade. Nos desenhos, na pintura, na escultura, nas
atividades lúdicas, nos sonhos, nas fantasias e nos eventos sincrônicos, como o que
será relatado a seguir, os símbolos afloram. O sistema terapêutico quando deles se
apropria, pode construir novos recursos para todos.

A ênfase que o adulto coloca numa ou noutra questão na Terapia Familiar, está
conectada com sua percepção da realidade, por uma dada escala de valores e moti-
vado por necessidades e emoções muito diferentes das da criança. Na Terapia
Familiar com crianças, o terapeuta precisa transitar entre o repertório de comuni-
cação e expressão da criança com suas peculiaridades e o mundo dos adultos, na
maioria das vezes, cheio de palavras que desejam ser diálogos.

O diálogo com as crianças, na terapia familiar, não só é possível como é natural. Mas
freqüentemente o diálogo não começa com palavras. O que uma criança diz,
mesmo as palavras que saem soltas, frases aparentemente desconexas, convidam o
terapeuta ao desconhecido. A criança reage a uma situação com uma das formas
que tem em seu repertório. O velho cede lugar ao novo, seja emoção, pensamento
ou ação, seja pelo dito como pelo não dito.

Referindo-se especificamente à criança, ESCHENBACH (1975) considera que ela,
através da atividade lúdica, desenvolve a consciência de si, comunica suas vivências
internas, apresenta seu contato com o mundo e com as pessoas, tentando solucionar
conflitos. Essa forma primordial de atuação criativa ocupa um espaço já relativa-
mente pequeno na escala de valores dos adultos. Já a criança, por não dominar o
mundo verbal, faz uso das modalidades analógicas da comunicação que configu-
ram o principal veículo de comunicação. As crianças utilizam em especial o corpo,
o comportamento, para “conversar” acerca de suas vivências e sentimentos.

Como entendo a terapia familiar com crianças, o lúdico deve ser particularmente valo-
rizado como um recurso natural, mediante o qual expressam-se emoções. Exerce um
importante papel na linguagem relacional, pois relata analogicamente a vida familiar.
Para FORDHAM (1994) a criança dá pistas sobre sua capacidade de lidar com as situa-
ções que vivencia. Ao expressar-se, associa passado e presente. Indica ou esconde as
realidades sofridas. A expressão criativa e espontânea da criança é capaz de colaborar
para que ela possa dominar a ansiedade que não consegue ser administrada no coti-
diano, mas que encontra no contexto terapêutico espaço de expressão.
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como afirma GERGEN (1998, pg. 214). As palavras e as expressões usadas pelos
membros de uma família têm como referentes o significado que possuem para eles,
assim como as sensações corporais, os gestos, as relações do corpo com o espaço e
com o tempo. O significado depende, portanto, da experiência. Nasce do uso e
emerge continuamente de um processo relacional: inclui o contexto, as emoções e
tudo o que podemos comunicar e expressar com o corpo; incluem o inconsciente e
suas manifestações, como a que passo a relatar.

Um menino de 9 anos, chegando com sua mãe para uma sessão de Terapia Familiar,
trouxe-nos um pássaro preto ferido que tinha encontrado, embaixo de um carro,
estacionado em frente do consultório. Quis que cuidássemos do pássaro e enquanto
isto indagava sobre o que teria acontecido com o filhote: Caiu do ninho? Foi abando-
nado pela mãe? A mãe morreu? Perdeu-se de seu bando? Alguma doença o impedia
de voar? Sobreviveria? Estas eram suas preocupações, enquanto analisava a situa-
ção, procurando aconchegá-lo numa caixa de papel que tinha encontrado na caixa
de sucatas. Minha principal curiosidade era o que aquele filhote ferido trazia para
nós? Qual o significado que estaria impresso para eles e que clamores guardavam
de suas vivências, as palavras: abandono, descuido, ferimento, doença, sobrevivên-
cia, cuidados, morte? A que vivências estavam acopladas?

Na sessão seguinte, mãe e filho chegam com a notícia que o pássaro não conse-
guira sobreviver, apesar de toda a dedicação deles e traziam um folheto sobre os
pássaros da nossa cidade. O filhote era um Chopim – uma ave parasita – que não
tem o hábito de fazer seu próprio ninho, preferindo pôr seus ovos no ninho de
outras aves para que estas criem seus filhotes. Ele me surpreendeu ao afirmar que
precisava que eu soubesse o que ele tinha descoberto sobre o pássaro, porque a his-
tória deles era parecida.

De fato a mãe havia me procurado alguns meses antes, para que eu os ajudasse,
pois o pai estava nas últimas etapas do reconhecimento de paternidade e ela não
sabia como apresentá-los. Seu filho acreditava, até pouco tempo, que o pai estava
constantemente em viagens. Já haviam me contado que desde o nascimento, quan-
do a mãe entrou em depressão, ambos tinham sido cuidados e sustentados pela avó
materna e uma irmã da mãe. Apesar do longo tratamento, ela ainda não se sentia
capaz de trabalhar.

O pai, depois de ter reconhecido a paternidade, esteve conosco nas primeiras sessões,
mas depois passou a visitá-los esporadicamente, nos finais de semana. Até aquele
momento, nosso dedicado salvador do filhote ferido vinha fazendo um grande esforço
para emagrecer, porque queria melhorar seu desempenho no futebol. Sofria para
fazer as lições até o fim e lutava para não esquecer de levar os materiais da escola.
Tentava pensar em outra resposta que não fosse “não sei”, quando lhe faziam per-
guntas. Não gostava de ter que obedecer a sua tia; queria que a mãe cuidasse dele
e das coisas da casa. Apesar de desejar muito, desistia de ir aos acampamentos da
escola para “não deixar a mãe sozinha”. Já tinha nos contado sobre a raiva que sen-
tia todas as vezes que o pai não comparecia aos encontros marcados.

A ligação entre acontecimentos, em determinadas circunstâncias, pode ser de natu-
reza diferente da ligação causal e exige um outro princípio de explicação. JUNG

O significado
depende, portanto,

da experiência.
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É papel do terapeuta focar na relação que compõem, em como cada um contribui
para aquela questão ou “problema”, e como se afetam mutuamente. Não estamos
ali por causa da criança ou dos pais, mas para ajudá-los a construir novas com-
preensões que geram novos recursos, novas ações e perspectivas mais positivas.
O envolvimento dos adultos precisa ir além de falar da criança, descrevê-la ou inter-
pretá-la. O espaço terapêutico está aberto para que possam cuidar de seus próprios
sentimentos, sua compreensão e suas dificuldades. Alguns colegas se preocupam
em proteger a criança da psique dos pais e de certos conteúdos. É claro que cabe
ao terapeuta delimitar o território da Terapia Familiar e desta forma ajudá-los a pre-
servar o espaço de cada um e a integridade de todos. Também é responsabilidade
do terapeuta a criação de um lugar de conforto e confiança para que a criança não
se transforme em um objeto do qual se fala e sobre o qual se intervém. Isto signi-
fica que todos devem se conectar à capacidade cognitiva da criança, seu momento
evolutivo, sua capacidade de comunicação, expressão e elaboração.

Observamos que a criatividade, quando encontra espaço de expressão, é o que muitas
vezes movimenta genuinamente o sistema terapêutico em direção ao novo.
Algumas expressões estão na fala, mas muitas informações estão no tom de voz, no
corpo das crianças e adultos. São informações que não encontram palavras e outras
que contradizem aquelas que são ditas e para as quais teremos de percorrer cami-
nhos até construirmos uma compreensão.

Na Teia Relacional Complexa em que estamos todos sendo afetados em nossos
conscientes e inconscientes, como podemos promover novas compreensões, amplas
e compartilhadas, a fim de que todos se tornem co-autores da transformação?
Haveria de fato uma fronteira entre o dito e o não dito? Ou deveríamos procurar
pelo “território” em que ambos se unem e amalgamam-se?

“Arqueólogos escovam ossos... pensei em escovar palavras... li em algum lugar que
palavras eram conchas de clamores antigos... eu queria ir atrás de clamores antigos
que estariam guardados dentro de palavras... palavras possuem no corpo muitas
oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas”; diz-nos MANUEL DE
BARROS (2003) em “Memórias Inventadas – A Infância”.

GERGEN e KAYE (1995), que se ocuparam da Terapia Familiar sob o enfoque do
Construcionismo Social, consideram que as palavras obtêm seu sentido não através
de sua capacidade de retratar a realidade, mas pelo seu uso na convivência.
Segundo ele, estaríamos engajados nas nossas relações em “Jogos de Linguagem”
(WITTGENSTEIN, 1953). É em virtude de seu uso dentro desses jogos, que as palavras,
um de nossos veículos de comunicação, adquirem significado.

“Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam, do que pelo que elas
informam. A emoção é o que as palavras entoam. A criança sempre entoa as pala-
vras porque não sabe engavetá-las como os adultos”. Lembra-nos, mais uma vez,
Manuel de Barros.

Os Jogos de Linguagem estariam incluídos dentro de formas de vida mais amplas
ou jogos de vida. O que significa dizer que “as formas de troca nas quais as palavras
estão embutidas, e que lhes dão valor, não estão limitadas somente ao lingüístico”,

Haveria de fato
uma fronteira entre
o dito e o não dito?
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de seu processo terapêutico, permitindo-nos testemunhar uma das inúmeras pos-
sibilidades de como atua o campo de força que criamos e no qual estamos todos
imersos, na psicoterapia familiar. Alçamos vôos rumo ao imponderável e ao impre-
visível, contatando aquilo que traz as aberturas para as novas compreensões de nós
mesmos e de nossas relações. A Terapia Familiar tem sido um território para que
muitas famílias se lancem para novos vôos e se apropriem de novos recursos.
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(1971, pg.465), ao ocupar-se dessa questão, referiu-se à “coincidência significativa”.
Escolheu o termo sincronicidade devido à relatividade do tempo e do espaço con-
dicionada psiquicamente. Para ele, o fenômeno da sincronicidade é constituído de
dois fatores: uma imagem inconsciente alcança a consciência de maneira direta
(literalmente) ou indireta (simbolizada ou sugerida), sob a forma de sonho, associa-
ção ou premonição, e uma situação objetiva coincide com este conteúdo.

Nesse episódio de sincronicidade há uma coincidência significativa de um estado
psíquico com um acontecimento objetivo externo e simultâneo que corresponde ao
estado ou conteúdo psíquico. O espaço terapêutico familiar construído por todos
nós permitiu que esse e outros episódios ocorressem. Muitas vezes, novas com-
preensões e apropriações dependem de que realizemos novas ações comunicativas,
que, como nesse caso, ocorrem espontaneamente sob a força catalisadora e criativa
do Inconsciente. Para essa família, o evento sincrônico do “Chopim ferido”, trouxe a
abertura para que o abandono, a solidão, os ferimentos, a dor e o medo, que per-
meava a convivência, pudessem ser compreendidos e cuidados.

Os símbolos, quando emergem do Inconsciente, trazem para o foco da consciência
uma questão, auxiliando o movimento de toda a psique, pois carrega elementos do
desconhecido, do novo e do até então inexplicável. Libera a energia psíquica incons-
ciente permitindo que ela flua até um nível natural, o que constitui seu efeito trans-
formador. Com mais energia psíquica disponível e fluindo, a família e o terapeuta,
antes focados em uma dificuldade, um sofrimento e uma dor, têm a possibilidade
de, com os novos elementos trazidos pelo Inconsciente, para a consciência, trans-
cender “o problema”.

A dor e o sofrimento, quando não mais possuem e paralisam os membros de uma
família, os tornam mais livres e mais capazes para as novas possibilidades de ser e
conviver. Jogos de segredos ou mentiras, jogos de reconhecimento e abandono,
jogos de esquecer ou de não saber, ocorrem na reciprocidade da relação. Necessitam
de um esforço colaborativo de todos para um ajuste contínuo do entendimento,
além de uma observação cuidadosa das necessidades, desejos e recursos de cada
um, para serem transformados.

Como seres vivos, estamos em contínua mudança disparada pelo dinamismo interno,
assim como pelas interações com o meio, também em constante mudança.
Reuniremos nossa inteireza, conectando-nos com nossas vozes internas e estare-
mos prontos para o vir a ser, quando expostos ao que os nossos corpos, nossas emo-
ções, o fazer e o brincar comunicam.

Dentre as especificidades da Terapia Familiar, os diferentes recursos comunicativos
que crianças e adultos utilizam, quando legitimados e incluídos pelo terapeuta,
criam oportunidades e aberturas que colaboram para que todos sejam atendidos em
suas necessidades, muitas vezes tão diferentes, mas tão pertinentes durante o pro-
cesso terapêutico. Ao priorizar o foco na complexidade e na força criativa do
Inconsciente, observa-se que determinadas posições terapêuticas têm papel valio-
so na construção das novas possibilidades transformadoras.

Mais uma vez sou grata a essa família por me autorizar a expor esse breve recorte

estamos em contínua
mudança disparada

pelo dinamismo interno
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