sido feita no dmbito da an6lisedo movimento para lhes dar outra internretacao:
<Osprimeiros condicionamentts comeqam na fasepr6-verbal e vdo-serepetindo
ao longo davida,podendo traduzir-semais
cedo ou mais tarde em distrirbios.>
Que fazer entdo parapoupar ascrianqas
dsprimeirasexperi6ncias
piorepressoras?
porcionar-lhesum ambienteseguroe dei_
x6-los explorar,saciara curiosidade.Em
vez de controlar, dar atenqhoe afecto,de_
vemosperceberasnecessidadesdo desen_
volvimento do beb6, que se manifestam
nesta fase atrav6sdo sentir e do tocar, do
olhar e do imitar, do descobrir e do fazer.
<Enestafaseque se desenvolvea percep_
q6ode como estamoscom os outros,a motricidade e a possibilidade de agir e inter_
agirnavida.>

Dizer(basta>>
Maria Fernandes ndo sabe se o seu proble_
ma tem origem no periodo pr6-verbal, mas
de uma coisa ndo duvida: desde que estii a
fazerterapia da aniilise do movimento ndo
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se reconhecena pessoaque era hii tr€s
anos.Muitos <n6os>terd ouvido em crianga,mas agora6 ela quem os conseguedi_
zer,bem alto e soletrados,se tiver de ser.
<Uma boa parte da minha vida vivi-a em
funqdodavontadedosoutros.euando casei,dediquei-meao marido, d casa,ao casamento. Depois vieram os filhos. A dada
altura,percebi que eujri nd6 eraeu e quando me quis encontrar verifiquei que me
tinha perdido. Muitas das coisasque fazia
ndo era por querer faz€-lasmas porque
queriaque os outrosndo deixassemde gostar de mim.>
Adedicagdototal e exclusivadfamfliafez
Maria esquecer-sede si pr6pria ao ponto
de se<anular>.O dia em que disse<basta>,

baixinho,s6para si - diz6-lo aosoutros exigiuum trabalho de autoconhecimentoque
sozinha, garante, <<jamais
conseguiria>-,
representouo salto para uma nova descoberta:<Foia consciOnciade que algumaestava mal na minha vida e a vontade de querer mudar que me permitiu que, hoje, eu
consigadar ouvidos ao que o meu corpo
diz. Antes, s6 dava atengao ir mente.
Amente 6 que comandavaasminhas emoq6es.Agora,sei sentir o meu corpo. euer
um exemplo simples?Seele pede descanso,dou-lhe descanso.Muitas vezesn6o observamoso nossocorpo,damosmais atengdo d cabeqa,mas, na verdade,6 o corpo
que acabapornosdizertudo.Amentepode sertraiEoeiraporque
est6muitodepen-
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ffig ffi oMuitasvezesnao observamos
o nosso corpo, damos
d-&€^

mais atenqaoh cabega,
mas, na verdade,6 o corpo que acabapor nos
dizer tudo. u

