
Esquemas emocionais e a influência da memória

Quando crianças, somos como esponjas, pois absorvemos tudo que compõe
o ambiente do qual fazemos parte. Não distinguimos o que pode ser bom ou ruim
para nós mesmos, nem reconhecemos o que parecem ser situações reais das
situações que são irreais. O conjunto dessas ações é organizado a partir dos
padrões e das crenças que permeiam nosso ambiente familiar e se firmam em
nossa memória, como parte de nossas vivências. São padrões e crenças que
podem atravessar gerações e marcar características particulares sobre como as
outras pessoas nos reconhecem. São elas que passam a moldar nossas relações
enquanto adultos, pois se manifestam em nossos comportamentos e na nossa
maneira de perceber o mundo.

Em nossos ambientes familiares as relações de convivência são extensas.
Elas exigem que cada um tenha um papel e que atue como tal. Nesses moldes, ser
criança em uma família, remete também a essa criança, um lugar de referência
dentro da família (HELLINGER;HOVEL, 2006). Na constituição do sistema familiar
somos influenciados, mas também influenciamos os outros, a partir da posição que
tomamos, das histórias que contamos e da maneira como nos comportamos diante
das situações que se apresentam (MARTINI,2016). Estamos em constante processo
de adaptação e sendo permeados pelas relações familiares que nos acompanham
enquanto criança, até a fase adulta de nossas vidas. É no seio da família, seja ela
como for, que nos reconhecemos enquanto indivíduo. Nosso trajeto rumo à nossa
individualização se dá a partir das nossas primeiras investidas sociais presentes em
contexto familiar.

As memórias que nos acompanham, podem nos trazer um sentimento de
conforto ou de desconforto, em razão da emoção que elas podem despertar.
Estamos sempre sendo permeados por emoções que são refletidas a partir de
nossas experiências. Na maioria das vezes, nem percebemos ou não
compreendemos bem o sentido da presença de uma determinada emoção, porque
ela pode estar associada a uma memória depositada em nosso inconsciente.
Portanto, ela foi acessada também de forma inconsciente. Ou pode ser de uma
memória consciente. Sendo de uma forma ou de outra, nossas memórias sempre
guardam emoções particulares. Quanto maior a emoção, mas marcante será a
memória a ela referida.

As experiências que tivemos quando crianças, marcam nosso percurso até
nos tornarmos adultos e constroem nossas personalidades. Nossa personalidade é
resultado, portanto, das emoções que tivemos e dos sentimentos que nutrimos ao
longo de muitos anos dentro de uma mesma família ou de um círculo social. Quanto
mais nutrimos um sentimento específico, mais ele deixa de ser apenas um
sentimento, e passa a ser um traço de nossa personalidade. Em muitas situações
da vida, esses sentimentos se apresentam na maneira como lidamos com os
problemas ou com as pessoas em uma sequência contínua de repetição. Assim,
quem nos tornamos, passa, portanto, pelas experiências que tivemos enquanto
crianças ou adolescentes.

Na família existe nosso primeiro contato com o mundo e com outras pessoas,
talvez muito parecidas com nós mesmos, entretanto, nossos ciclos de vivências se
expandem, à medida que crescemos. Nossos comportamentos e personalidade e a
reflexão de quem somos, perpassa agora a ser estimulada por um meio social mais
abrangente e complexo. Quanto mais complexas as relações, mais situações
emocionais estamos sujeitos a gerenciar entre nós mesmos e com os outros que



nos cercam. Nossas ansiedades e estresse diante da vida, mediada por nossas
relações, se configuram como algo do nosso cotidiano, tornando-se um
hábito(TELES, 2018).

Nossos hábitos são refletidos por ações executadas repetidas vezes em
nossas vidas. Se nos sentimos sempre sem motivação, por exemplo, essa condição
nos desperta para uma emoção projetada como parte do nosso habitual. Ou seja,
nosso cérebro registra essa informação como um mecanismo de pertença de nós
mesmos, e elabora um conjunto de sensações que passam a representar e firmar a
emoção destacada(TELES, 2018). Cada emoção registrada, firma uma memória
correspondente. Cada memória, combinada com emoção, passa a ser impulsionada
por um pensamento que não foi pensado conscientemente. E mesmo que
estejamos em um estado de inconsciente, os pensamentos acontecem de maneira
completamente acelerada, conduzindo nossas atividades para um trajeto de ações
projetadas automaticamente (JUNG,2000).

Não somos totalmente conscientes sobre o nosso ato de pensar. Tampouco
conseguimos acompanhar o nível de pensamento que nos acomete em cada minuto
de nossos dias (JUNG,2000). São tantos e ao mesmo tempo, que nem nos damos
conta que pensamos sobre algo específico. Somos preenchidos por pensamentos
que refletem situações que sucederam em nossa rotina de vida e por pensamentos
que ficaram registrados em nosso inconsciente de situações de nosso passado.
Somos impregnados a todo momento, por memórias que nos transportam para um
passado nem sempre confortável, nem sempre amável. Os registros de memória
que nos acompanham, podem ser refletidos em um adulto que carrega na sua
bagagem de vida, um acúmulo de problemas, refletindo no espelho, alguém que
eles passaram a se tornar.

Por vezes, podemos criar uma máscara que surge quando nos deparamos
com os problemas recorrentes e que não conseguimos mais lidar com eles de forma
consciente. Usamos um mecanismo de defesa, mas sem um ataque que representa
uma ação eficaz, pois não estamos na verdade olhando para o problema, mas
negando sua existência com total dedicação, por parecer um caminho mais fácil. Na
psicologia moderna, essas máscaras podem funcionar como produtos de uma
atividade de fantasia, construída de forma totalmente inconsciente, mascarando
nossas feridas e nos conduzindo a uma caminho de problemas que se acumulam
(AMORIM, 2004). Moldamos uma face do que gostaríamos de sermos vistos,
camuflando outra face que, ao nosso entender, não precisa ser conhecida por
outras pessoas.

Assim como nossos pensamentos, convertidos em nossas emoções, as
máscaras são produto de um estado de inconsciência. Pois elas surgem para
disfarçar um estado não compreendido de nosso íntimo. Elas podem ser
compreendidas a partir de um sonho que surge de maneira repetida, fantasias de
caráter pessoal reportadas para nossas vivências e de situações esquecidas ou
reprimidas por nós (JUNG,2000). Mas podem ser entendidas também por vivências
que não foram experimentadas por nós, mas por crenças e padrões familiares,
construindo uma memória que não é nossa, mas de um inconsciente coletivo
familiar. Quando esta crença é muito presente na forma que conduzimos nossas
vidas, interpretamos as situações a partir de lentes limitadas produzidas em torno
dessas crenças ou padrões ( MARTINI; HORTA, 2016).

Todo o percurso em torno das crenças e padrões de nossas famílias, das
memórias que depositamos em nossa mente e das emoções que geramos em torno
de todo esse conjunto, podem formar aspectos de uma criança interior ferida.



Mesmo quando adultos, trazendo uma criança interna que conduz nossas emoções
e sentimentos, carregada de memórias que delineiam nossa jornada de vida, por
vezes, nos aprisionando. O ser criança, é na psicologia junguiana, expressão da
totalidade do ser humano. Representam os símbolos do Self. Ela é tudo que é
abandonado, mas tudo que conduz para a vida. Pode ser representação de cura ou
de sofrimento. Nesse sentido, ela pode ser entendida como uma entidade eterna do
nosso íntimo (JUNG,2000).

A criança ferida, é nesse entendimento a representação de um sofrimento
não trabalhado. Ela apresenta condutas que prejudicam toda uma vida,fadada às
mesmas falhas que trazem sofrimento, acionadas a partir das relações que
construímos. Assim, não somente as memórias influenciam no comportamento das
pessoas, mas o ambiente que elas fazem parte, dificultando o caminho para uma
individualização que possibilite um cenário de mudança (MARTINI,2016). Nesse
sentido, alguns aspectos delineados por nossos esquemas emocionais, se mostram
a partir dessa criança ferida e podem ser apresentados por meio de diferentes
situações problemáticas. Essas situações podem gerar distintas emoções que se
exibem em torno dos seguintes sentimentos:

a) Sentimento de estar perdida, sem direção

Quando não nos sentimos ancorados quando crianças, crescemos e nos
tornamos adultos sem perspectiva e sem direção. A falta de apoio sobre nossas
escolhas podem configurar em um indicativo de perda (MARTINI,2016). O
sentimento de estar perdido toma conta de nosso ser e conduz para
comportamentos que nos trazem sofrimento. Sem direção na vida, não temos para
onde ir, aliás, nem sabemos que caminho desejamos ir. Estamos estagnamos em
um trajeto que não se consegue visualizar uma luz no fim do túnel, porque não
fomos ensinados no período de nossa infância, a visualizar perspectivas possíveis,
ou percebermos de modo inconsciente que em nosso meio social, produziu padrões
de atividades que permearam sempre pelas mesmas questões. O que fica, portanto,
em nossa memória é o espelho daquilo que experienciamos quando crianças e
assumimos como verdade em nosso íntimo.

Sentir-se perdido, limita nossas mentes para enxergar o mundo. Limita nossa
capacidade de ir além do que se conhece, nos inibe e nos paralisa diante do que é
desconhecido, porque não fomos beneficiados na infância com sistema de
assistência eficaz e segura para que os caminhos que conduzem para uma
individualização saudável fosse possível. Nesse caso, um mergulho para dentro de
si, pode trazer benefícios e quebrar barreiras que foram criadas antes mesmo que
você tivesse consciência para compreendê-las. Visualizar caminhos possíveis em
torno de uma busca satisfatória, permite que outras perspectivas sejam alcançadas
em torno de uma mudança de atitude e de sentimento.

b) Sentimento de abandono, falta de cuidado

Durante toda nossa trajetória de vida, podemos nos sentir rejeitados pelas
pessoas. Seja no campo profissional, seja no pessoal. Independentemente de uma
condição ou de outra, as amarras que nos fazem sentir a sensação de abandono ou
de falta de cuidado, tem raízes em nosso passado. A criança abandonada, ou em
risco, sem estruturas de um cuidado adequado, alimenta o sentimento de
desesperança e de falta de proteção que deveria ter sido fornecido a ela. Esse



sentimento gera uma miscelânea de medos e de conflitos internos, construindo em
sua psique inconsciente, padrões que se repetem como verdades nas relações
sociais que irão surgir na fase adulta (JUNG,2000).

Somos produtos de um passado. Refletimos aquilo que sentimos por anos e
acionamos esse mecanismo para atacar ou para se defender diante das situações
adversas da vida. Podemos agir de forma inesperada ou incompreensível, pois o
que nos motiva é uma memória de ausências fruto de um meio social. A criança
ferida é, nessas circunstâncias, um adulto preso à dor do abandono (MARTINI,
2016). Essa dor condiciona o desenvolvimento do medo de ficar sozinho, gera nas
relações afetivas dificuldades em torno da insegurança, por não se sentir protegido.
A busca pela proteção atravessa, portanto, a construção dessas relações,
transferindo o papel acolhedor que deveria ser dos pais, para alguém que não
ocupa esse lugar (HELLINGER; HOVEL, 2006).

Esse percurso de papéis trocados, provoca em nossa psique uma série de
conflitos que reforça o sentimento de abandono, pois não existe o reconhecimento
da figura que deveria gerar proteção. Assim, a busca de acolhimento e de afeto,
precisa partir de um reconhecimento de si mesmo e do nosso papel enquanto
indivíduos.

c) Preocupação excessiva

A preocupação é uma condição emocional que nos acompanha durante
todos os dias. Estamos sempre nos preocupando com o que temos para fazer ou
com o que não foi feito. Estamos sempre em condição de espera nessa sociedade
que construímos e que consideramos como moderna. Os episódios de preocupação
que nos acomete em nosso cotidiano, gera em nós processos extremamente
desgastantes e estressantes, pois nos afeta fisicamente e mentalmente. Assim,
nossos hábitos e nossos costumes acompanham esse modo desgastante de viver, e
assumimos uma postura de naturalização dessa condição emocional. Preocupar-se
não é em si um problema, mas seu excesso se configura por reproduzir para além
de seus conceitos, outros processos desconfortáveis, acionando gatilhos que nos
deixam sempre em estado de alerta.

A preocupação excessiva nos imobiliza diante das dificuldades, pois não
conseguimos enxergar possibilidades para solucionar os problemas que surgem.
Não percebemos o que pode ser solucionado porque estamos focados no problema
e sem perspectiva para um caminho diferente. A naturalização dessa emoção
reforça um cenário com hábitos que sempre estiveram ali. Se sempre estiveram, é
porque nos acompanham desde a infância. Quando crianças, em nossos ambientes
familiares, nem sempre entendemos o que se passa com aqueles que nos cercam,
mas sentimos de igual modo as tensões e conflitos que atravessam esses
ambientes. De modo inconsciente, eles nos afetam e provocam emoções que
passam a nos acompanhar toda uma vida.

Em nossas fases de vida, levamos a sensação angustiante da preocupação
para as tarefas da escola, para as demandas do trabalho e de outros ambientes que
circulamos. Pois é sempre a partir da relação com o outro, que as emoções que
podemos sentir, são evidenciadas. Sentir preocupação excessiva é nessa
conjuntura naturalizada, porta de entrada para que outras emoções se instalem e
cresçam, seguindo um trajeto combinado através dos medos e das ansiedades
(MARTINI,2016). A preocupação chega e vai embora, e em um ciclo vicioso,
provocam em nós episódios corriqueiros de estresse e ansiedades, personalizando



o que somos enquanto sociedade, pois o processo de individualização, mais uma
vez não é colocado à prova.

d) Angústia

As inquietações do mundo nos deixam constantemente angustiados sobre
como conduziremos nossa vida presente e nossa vida futura. As angústias nos
acompanham desde o ventre materno. Todas as emoções experienciadas pela mãe,
são transferidas para o bebe, antes mesmo dele nascer. Se ao nascer, o cenário
continua o mesmo, as crianças crescem nutrindo sentimentos de fragilidades em
torno da relação que constroem nos ambientes sociais e em relação a si mesmo.O
desconforto que atravessa a emoção de angústia nos deixa sem direção, pois ela é
sempre acionada a partir de algo. Na psicologia, ela se aproxima muito do
sentimento de pânico e de desamparo associados aos transtornos de ansiedade,
como parte de uma constituição que se apresenta como subjetiva(MACHADO,
2013).

Contudo, as faces assumidas pelos pais diante dos filhos, podem provocar
uma espécie de neurose nos filhos, pois estes não sabem como se posicionar
diante das situações de conflitos que lhe são apresentados (JUNG, 2016). Não
saber como lidar com as situações é, portanto, um impulsionador de angústias. Por
vezes, o conflito que surge pode não ser encarado como um conflito, pois as
ferramentas usadas para a construção e manutenção de uma relação, não são
agressivas, mas geram ações invasivas. Pessoas superprotetoras, por exemplo,
criam em seu inconsciente mecanismos de atuação para proteger alguém de forma
excessiva. O esquema de angústias que surgem de ambos os lados, gera uma
atmosfera de tensão, ampliando cada vez mais o desconforto em um ciclo de
repetição sem fim.

e) Tristeza profunda

Eventualmente podemos nos sentir tristes por alguma situação da vida. Tudo
que nos rodeia nos afeta emocionalmente, mesmo que seja a partir da negação da
situação. Sentir tristeza não é ruim, nos faz lembrar o quanto é bom sentir felicidade.
O problema aparece quando oferecemos um lugar de permanência para a tristeza,
dando a ela profundidade para se instalar. A tristeza profunda tem raízes também
profundas, resultado de memórias que guardamos como se não pudéssemos viver
sem elas. As lembranças ruins de um convívio familiar ou social nos levam para
esse lugar de tristeza, pois cada vez que lembramos da situação, a tristeza volta
com força total.

Às vezes não compreendemos o motivo da tristeza, porque ela já se instalou
como parte de nosso sistema interno. Nem conseguimos identificar o que aciona
essa emoção. Sentir tristeza a todo momento nos limita para enxergar as
possibilidades que a vida pode oferecer. Nos limita para enxergarmos em nós
mesmos nossas qualidades e provoca uma série de outros sentimentos que nos
impede de caminhar em torno de um percurso feliz. As angústias que sentimos, a
solidão que nos acompanha, abre espaço para um processo latente de baixa
autoestima que destrói toda possibilidade de esperança (MACHADO,2016).

As feridas que temos, provocam sofrimento que acompanham essa emoção,
que no seu excesso, também nos paralisa diante da vida. Para superá-la é preciso
encarar o problema através de um movimento diferente. Nossas ações diante da



vida precisam ser diferentes, para que o resultado esperado também o seja. Mesmo
que as memórias que nos levam para um lugar de tristeza estejam lá, a sua
resignificação já provoca uma experiência distinta diante da vida.

f) Insegurança

Sentir-se inseguro é um tipo de emoção que causa desconforto, pois nos
sentimos sem apoio. A sensação de medo cresce e a solidão pode parecer cada
vez mais presente, porque quando crianças e adolescentes não sentimos que nos
foi dado o amor da família. Crescemos com a sensação de que não fomos
apoiados, com a impressão de que nada funciona e que somos inúteis. A
insegurança como emoção profunda nos tira o lugar de pertencimento dentro da
família, provoca rupturas dentro e fora de nós mesmos, nos conduzindo para uma
vida de sofrimento e com problemas nas relações afetivas (HELLINGER;HOVEL,
2006). Esse é o nosso cenário da vida quando a insegurança faz parte de nós,
como se ela nos representasse. A insegurança caminha em conjunto com o
abandono. Se nos sentimos abandonados, nutrimos um percurso de vida fadado
aos seus dissabores. Precisamos mudar de perspectiva e assim, mudamos nossa
atitude diante das emoções que nos fragilizam.

g) Raiva

Os diferentes medos que fazem parte de nossas individualidades, formulam
diferentes outras emoções. Uma delas é a raiva. Sentir raiva a todo momento,
esconde a condição que a aciona. Essa condição está quase sempre associada a
uma memória de medo. Sentir raiva, pode se caracterizar nesse contexto, como um
mecanismo de defesa inconsciente, porque passamos a ter a sensação de que
somos fortes externamente diante dos problemas. Mas sentir-se forte por fora, não
reflete de modo algum o que se passa por dentro. A repressão de outros
sentimentos, apenas servem como combustível para que a raiva seja evidenciada
de forma potencializada.

Mas a raiva não se trata de uma emoção que não se deva colocar para fora,
ao contrário, reconhecer sua existência abre caminhos para o cultivo de emoções
positivas. O cultivo de emoções que nos agradam partem de um processo de
autoconhecimento intenso e que demanda consistência e perseverança. Sentir raiva
também faz parte de nossa composição enquanto seres humanos, mas reprimir ou
exceder configuram-se sempre em resultados desastrosos. As ausências e os
excessos, em todas as situações que vivenciamos, mesmo emocionalmente, nos
limita quanto às nossas ações. Perdemos o controle sobre nós e sobre o que pode
nos transcender enquanto seres mais conscientes.

h) Irritabilidade

Quando crescemos em ambientes sem harmonia, sentimos que estamos
rodeados de desordem. De modo inconsciente, isso nos leva para um lugar de
profundas irritabilidades. Sentir-se irritado é uma emoção desencadeada por outra,
muito ligada à raiva ou ao sentimento de frustração. Ambientes desarmoniosos nos
transmitem uma energia de desordem. Quando crescemos e não sabemos como
lidar com a raiva, a sensação de irritação também passa a ser sentida sem filtros.
Essa condição afeta profundamente nossa relação com outras pessoas. Não



conseguimos controlar o que sentimos e tratamos os outros com constante
agressividade.

Essa postura, só nos leva a um lugar de desarmonia e de descontrole
emocional, sentidos em todo nosso corpo. Todo o nosso corpo reclama com a
desarmonia causada pela irritação. Com resultado, se não trabalharmos isso em
nós mesmos, estaremos condicionados a uma vida de solidão, pois a interação com
os outros será estabelecida sempre a partir de hostilidades realizadas de forma
impulsiva. É pelo controle e pelo reconhecimento de nossas limitações que
podemos alcançar mudanças significativas em nossas vidas, garantindo o
sentimento de satisfação diante das situações que nos irritam.

i) Frustração

A construção de nosso ego, nos permite compreender e delimitar nossas
relações com os outros, a partir de processos conscientes e inconscientes de ação
(JUNG,2000). Se estamos sempre estabelecendo algum tipo de relacionamento
com os outros, estamos também criando expectativas sobre o resultado dessas
relações, pois, em muitos casos, nos reconhecemos a partir do que os outros
pensam sobre nós. Em nossa família, assumimos sempre um papel e a partir desse
papel, existem determinados comportamentos que são esperados pelos outros.
Essa condição gera expectativas dos dois lados. Quando expectativas não são
alcançadas, o sentimento que se desenvolve é percebido a partir da frustração.

A frustração tem ligação com expectativas, mas tem relação também com
nossas vontades e desejos. Quando somos impedidos de alguma forma, de realizar
o que nos agrada na vida, projetamos através da frustração nossa insatisfação. E
nessa condição, passamos a responsabilizar todos a nossa volta, no trabalho, nossa
condição econômica, nossa família por nossas frustrações (AMORIM.2004).
Internamente, podemos até saber que essas condições são não determinantes de
nossas frustrações, mas o ego de uma criança ferida trabalha contra nosso bem
estar a todo momento, quando nos deixamos ser controlados por ela.

j) Falta de adaptação

Sentir que não pertence a nenhum lugar, nos causa uma emoção relacionada
a falta de adaptação. Não nos adaptamos porque não nos reconhecemos em
nenhum lugar. Sentimos que não fazemos parte. Essa emoção pode estar
relacionada a outros fatores que condicionam ou reforçam a condição de não
pertencimento. Não se adaptar a nenhum lugar remete às ausências que tivemos
quando crianças ou à promoção de exclusão como parte de uma família
(HERINGER; HOVEL, 2004). Ausências de afetos ou de fortalecimentos de nossa
individualidade aumentam as possibilidades para não se ajustar, mesmo em
ambientes familiares. Buscar dentro de nós mesmos um caminho que nos direcione
para a construção de nossas próprias vidas, nos permite encontrar um lugar de
pertencimento e reduzir a emoção que nos conduz a falta de adaptação. Quando
nos encontramos dentro de nós mesmos, qualquer lugar torna-se adaptável.

k) Falta de motivação

Se dentro de cada um de nós, existe um misto de emoções que não nos
fortalece, porque não paramos para observá-las e ressignificá-las, elas nos



dominam. Se somos dominados por emoções desconfortáveis, isso nutre dentro de
cada um de nós, uma emoção desencorajadora diante da vida. Cultivamos então a
partir disso, uma emoção ligada à falta de motivação para seguir o fluxo da vida.
São essas ausências que nos causam a sensação de incompletude, que nos limita
diante dos desconfortos que vivenciamos durante toda nossa trajetória.

Os desconfortos sempre irão existir, afinal, não evoluímos enquanto pessoas,
se não nos deparamos com o que nos desafia. A questão é: estamos dispostos a
aceitar o desafio e desenvolver outras habilidades que nos ofereça alívio de nossos
sofrimentos? Estamos dispostos a ir para um lugar profundo dentro de nós mesmos,
olhar para nossas feridas e cultivar emoções mais positivas? Quando a falta de
motivação está presente de maneira muito insistente, ela não permite que olhemos
para nossos sofrimentos com intenção de aliviá-lo. Para isso, é preciso que o ato de
motivar-se se torne um hábito. Se habituamos a nos motivar, mesmo diante das
adversidades, as barreiras criadas em nós mesmos podem ser rompidas para a
construção de uma vida transcendente.

Todas as emoções aqui descritas se associam de alguma forma, pois parte
de um mesmo lugar de sofrimento: de uma criança ferida que caminha em conjunto
com um adulto em busca de si mesmo. No interior de cada pessoa existe essa
criança carregada de emoções, queiramos ou não. São emoções que podem partir
de contextos sociais diferentes, mas que geram dentro de cada um de nós, uma
memória marcante, enraizada em nosso íntimo, delimitando uma personalidade que
passamos a assumir enquanto indivíduo em nosso ciclo social. Esses contextos
sociais acometem todos nós, independentemente do ambiente em que crescemos,
pois cada um de nós já foi uma criança e como tal, absorvemos tudo do ambiente
que nos cerca.

Enfim, se entendemos que nossos pensamentos são resultados de
memórias que geram nossas emoções, podemos caminhar para o uso de um
mecanismo de observação de si mesmo. Podemos construir ferramentas em torno
de um autoconhecimento que condicione para um curso de vida equipados com
procedimentos para lidar com nossos desconfortos. Ninguém, em nenhum
momento, está isento de problemas ou de situações de desconfortos na vida. Se
somos permeados por relações que transbordam além de nós mesmos, estamos
lidando com as dificuldades que são de outras pessoas. Mesmo que não queiramos
nos relacionar, o ato de negar a relação, já se configura em uma forma de relação e
como tal, traz também consequências e interferem na maneira como lidamos com
nossos problemas e como eles podem surgir.

Nutrir emoções que nos desestabilizam, geram, portanto, uma marca em
nossa personalidade. Se demonstramos momentos frequentes de raiva ou de
ansiedade, por exemplo, os outros passam a nos reconhecer a partir desses
sentimentos. Essa condição passa então a moldar nossas relações com outras
pessoas, porque somos definidos a partir das ações que tomamos e da maneira
como nos comportamos diante dos outros. Mas à medida que tomamos consciência
sobre nosso processo de individualização e de como quem fomos quando criança
interfere na maneira como enxergamos o mundo, podemos traçar um caminho
diferente. Criar um traço de personalidade que nos favoreça, passa a ser, portanto,
uma opção para um processo de mudança que precisa ser construído.

Reconhecer a mudança é um passo para superar crises e adversidades,
seja em grupo ou de forma individualizada. Percorrer um caminho em torno da
resiliência é nesse contexto de adversidades, uma possibilidade desejável. Um
exercício em torno da resiliência pode permitir o desenvolvimento de um processo



contínuo de adaptação e assimilação dos fatos apresentados . Pois, o olhar voltado
para a criança possibilita a exteriorização de outras emoções que torne o indivíduo
em um adulto resiliente (MARTINI;HORTA,2016).

Pessoas resilientes são mais propensas a desenvolverem um sentimento
positivo com relação à vida, tolerância às relações humanas e um olhar mais
aguçado sobre os aspectos do sofrimento. Portanto, são essas possibilidades que
abrem horizontes para a realização pessoal através da tomada de consciência de si
mesmo (AMORIM, 2004), onde não caminhamos sozinhos, pois estamos sempre
sendo atravessados pelas relações que construímos e pelas memórias que
guardamos.
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