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Este artigo explora algumas ideias criativas sobre o uso de documentos terapêuticos 
na prática narrativa. Depois de uma discussão sobre os fundamentos teóricos, princí-
pios e questões éticas no emprego de documentos, o autor dá exemplos de e-mails 
usados para recrutar uma "equipe de atendimento" e manter as equipes de atendi-

mento informadas sobre desenvolvimentos na vida das pessoas. O ponto principal do 
artigo explora a ideia de 'Documentos Vivos': documentos terapêuticos que são adici-
onados por vários clientes ao longo do tempo. Esta nova visão dos documentos tera-
pêuticos é diferente da existente prática de "arquivos", mantidos por várias pessoas - 
tendem a ser coleções de diferentes documentos individuais; e/ou de documentos co-

letivos, que geralmente são produzido por um grupo em uma voz coletiva.  
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INTRODUÇÃO 

  
Quando eu penso sobre a época que eu comecei a experimentar e explorar diferentes 
formas de documentos terapêuticos, há muitos anos, a prática narrativa incluía experi-
ências ricas e grandes aprendizados e a minha prática sempre foi mudando (para 
os documentos terapêuticos, veja Freedman & Combs, 1996; Branco, 
1995; White & Epston, 1990). Neste artigo, eu gostaria de compartilhar algumas das 
maneiras que eu tentei fazer algo um pouco diferente ou um pouco mais criativo ao 
usar a documentação. Em minha mente, a criatividade sempre andou de mãos dadas 
com os elaboração da prática narrativa. Na minha experiência, quando tento fazer algo 
diferente no meu trabalho, costuma ser muito revigorante e cheio de aprendizados. 
Então, eu tenho a esperança de que este artigo possa também trazer luz aos momen-
tos em que outras pessoas tentaram fazer algo um pouco diferente usando documen-
tos terapêuticos.  
  
Ao longo dos anos, tenho notado que documentação é regularmente uma garantia e 
aspecto generalno meu trabalho. Existem muitos caminhos e maneiras de usar a do-
cumentação, dependendo do caso. No momento, eu vou compartilhar documentos de 
habilidades, conhecimentos e aprendizagens entre pessoas num contexto de aconse-
lhamento, quando parece haver preocupações e temas em comum. As habilidades e 
os conhecimentos das pessoas podem se tornar mais visíveis para elas, quando os 
documentos de outros forem compartilhados. Estas habilidades recém-descritas, em 
seguida, são adicionados e combinados para formar o que eu chamo de “vida” nos 
documentos. Esta prática de dar continuidade aos documentos de informações privile-
giadas com as pessoas que conheço, significa uma descentralização de si para se 
juntar a pessoas através da palavra escrita, uma vez que frequentemente o trabalho 
de aconselhamento pode trazer isolamento. Esse trabalho tem gerando significados e 
conhecimentos de cura. Eu vou oferecer alguns exemplos de "documentos vivos" no 
final deste artigo. 
  
Documentos terapêuticos como "resgatar o dito a partir do que foi falado"  
  
Michael White chamou minha atenção para a frase intrigante "resgatar o dito do que 
foi dito”. Esta frase moldou substancialmente minha intenções na documentação do 
meu trabalho. Eu, regularmente, acho que aquelas pequenas pérolas - aquelas pala-
vras que são mencionadas e às vezes deixadas de lado - nos aponta em algum lugar 
mais geral e se torna mais sólido quando puxado para fora de uma conversa, notado , 
examinado, "resgatado" e usado em um documento de algum tipo. E eu entendo que, 
como a linguagem é central na formação da identidade, a recontagem das peque-
nas pérolas através de documentos, via linguagem, é, portanto, uma prática crucial.  
  
Embora muitas pessoas interessadas nas práticas narrativas já terem ouvido esta fra-
se, o contexto de onde ela é derivada traz muitos entendimentos de sua razão de ser 
e da prática de criar documentos terapêuticos. A frase foi em si uma paráfrase de idei-
as expressas em dois diferentes ensaios de Clifford Geertz, que por sua 
vez culminou no trabalho de Paul Ricoeur. O texto original de Ricoeur dizia: 
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Não é o caso de falar, mas o "dito" do que falamos, o que entendemos pelo "dito" do 
falar que é a exteriorização intencional constitutiva do objeto do discurso graças a que 
o sagen - o falado - quer tornar-se Aus-sage - a enunciação, o enunciado. Em resu-
mo… é o significado do discurso do evento , e não o evento como evento. (cita-
do em Geertz, 1973, p. 19). 
  
A interpretação inicial de Geertz foi que uma das características 
da descrição da etnografia - que influenciou a ideia de documentos terapêuticos na 
prática narrativa - foi tentando resgatar o" dito "de tal discurso de suas ocasiões de pe-
recimento e consertá-lo em termos perusable (1973, p. 20). Mais tarde revisitando es-
ta ideia,(1980) ofereceu algumas elucidação:  
  
A chave para a transição de… escrita como discurso para a ação como discurso, é, 
como Paul Ricoeur apontou, o conceito de "Inscrição": a fixação do significado. Quan-
do nós falamos, nossas declarações voam como eventos, como qualquer outro com-
portamento; a menos que o que dissermos seja inscrito por escrito (ou algum outro 
processo de gravação estabelecido), é como evanescente como o que fazemos. Se 
for assim inscrito, é claro que passa, como Dorian A juventude de Gray, de qualquer 
maneira; mas pelo menos seu significado - o dito, não o falado - para um grau e 
por um tempo permanece. Isso também não é diferente para a ação em ge-
ral: significa que pode persistir de uma forma que a realidade não pode (p. 31). 
  
Eu citei as fontes em detalhes não só para "resgatar o dito do falado" em seu próprio 
caso (como alguns leitores podem não ter acesso ao textos originais, e como essas 
citações ainda não foram incluídas nos escritos narrativos), mas também porque eu 
acho que eles incorporam algumas nuances e distinções que podem influenciar nossa 
prática, e talvez não sejam imediatamente óbvias no frase encurtada, "resgatando o 
dito do que foi falado”. Algumas dessas distinções são: 
  
• Que estamos lidando com o significado do que as pessoas dizem, e não apenas "o 
que" eles dizem. 
  
• Que muitas das iniciativas das pessoas - e considerações destas - podem ser perdi-
das através "ocasiões que perecem", ou pode simplesmente "voar por", e não ser le-
vado para as considerações de vidas das pessoas.  
  
• Que temos um papel ativo não só registrando o que as pessoas dizem, mas a sua 
interpretação - bem como uma obrigação de fazer isso.  
  
• Que temos a responsabilidade não apenas de "resgate" o que as pessoas dizem, 
mas também de "como os termos se encaixam". 
 
As múltiplas camadas ocultas da documentação terapêutica   
  
Eu acho que também vale a pena destacar que existe uma multiplicidade de coisas 
sendo "resgatadas" na prática da documentação terapêutica:  
  
• as próprias ações das pessoas, 
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• suas considerações sobre suas ações,  
  
• o significado que eles dão a essas considerações 
  
• a gravação dessas ações, considerações e significados  
  
• o significado que eles dão a esta gravação, e sua reflexão sobre esta gravação como 
uma ação nele mesmo,  
  
• o ato de circular essas gravações e os significados deles,  
  
• o significado que eles dão a essa circulação,  
  
• a ação das respostas das pessoas ao documentos, e o significado que eles dão a 
isso,  
  
• o significado que essas respostas têm para as pessoas de quem são os documen-
tos,  
  
• suas ações em responder às respostas…  
  
• e assim por diante.  
  
Espero que os leitores não pensem que a lista acima esteja confundindo ou desfocan-
do! O que estou tentando dizer é que os documentos terapêuticos são muito mais 
complexos do que muitas vezes pensamos à primeira vista, e as oportunidades para 
"carregar" o significado e descrever ricamente a vida das pessoas, são múltiplas.  
  
Para encerrar, gostaria de acrescentar que não quero sugerir que a palavra escrita 
é tudo o que molda nossas identidades, ou é mais rica em descrever histórias. É ape-
nas um caminho: performance, ritual e palavra falada são outros, por exemplo. Em ca-
da caso, no entanto, a "ética da circulação” encontrada na prática narrativa desempe-
nha um papel importante na vida dos documentos e em outras formas de "inscrição" 
(Freedman & Combs, 1996; Lobovits, Maisel & Freeman, 1995). 
  
Aprendizados  
  
Antes de descrever algumas das maneiras que eu uso a documentação, gostaria de 
compartilhar alguns dos meus aprendizados sobre esta prática, através 
de feedbacks diretos e indiretos das pessoas com quem eu trabalhei. Para aqueles de 
vocês que estão usando essa prática em seu trabalho, tenho certeza que terá muitas 
coisas para se adicionar quando pensarmos nos aprendizados sobre o uso da docu-
mentação.  
  
A importância da ideia ser adequadamente negociada 
  
Eu aprendi a tentar evitar propor um documento no final de uma reu-
nião apressadamente, pois temos menos chance de deixar claro de que forma um do-
cumento pode ser de alguma utilidade, que palavras ou temas as pessoas mais gosta-
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riam de incluir e até mesmo preocupações que as pessoas podem ter so-
bre a documentação. Eu, portanto, costumo falar com clientes um pouco antes das 
nossas reuniões, ou costumo flutuar a ideia em uma reunião e depois discuti-la com 
mais detalhes em nossa próxima sessão. 
  
Evitando gerar julgamentos mais normativos 
  
Eu descobri que é importante deixar claro ao compartilhar documentos que este co-
nhecimento é um conhecimento local e particular. Isso é essencial para não reproduzir 
mais programas, normas, e por isso eu gosto de ter esse cuidado.  
  
Quanto escrever  
  
Eu ouvi recentemente alguém usando o seguinte princípio na documentação: um do-
cumento curto é melhor do que nenhum documento. Tenho regularmente percebido 
que isso faz sentido e, na verdade, até recebo feedbacks dizendo que apenas peque-
nas seções são mais interessantes do que cartas longas. 
 
Compartilhar documentos cuidadosamente 
  
Para mim, tornou-se importante facilitar o compartilhamento de documentos. Se as 
pessoas receberem outros documentos e lê-los fora de nossas reuniões, algumas coi-
sas podem dar errado. Os problemas podem invadir, criar emaranhados, práticas de 
comparação, podem atrapalhar as recontagens e a reflexão, e os discursos de auto-
ajuda podem influenciar as pessoas na compreensão do propósito de compartilhar do-
cumentos. Depois de ler o documento do outro, costumo fazer três perguntas: "Que 
mensagens você gostaria de oferecer a essas pessoas sobre como foi para você ouvir 
suas habilidades, conhecimentos e aprendizados? Isso desencadeou uma maior com-
preensão das maneiras que você tem respondido a uma situação semelhante a deles? 
Você se importaria de compartilhá-las comigo e / ou com eles?”. 
  
 
 
 
Uso da linguagem  
  
É importante usar o idioma das pessoas e as frases na documentação. Existem, no 
entanto, diferenças nas maneiras que as pessoas experimentam e usam a linguagem 
na conversa e linguagem na forma escrita. Mesmo que as pessoas tenham usado cer-
tas palavras ou frases na conversa, eu acho importante verificar duas vezes se estas 
palavras ou frases são úteis na forma escrita também. Eu encontrei uma maneira de 
fazer isso: pedir às pessoas para falarem sobre o efeitos do documento para eles 
quando o conhecem (e, neste, estar atento para o prática comum de pessoas que são 
"gentis" em seus comentários).  
  
Algumas possibilidades de documentação  
  
Agora vou me voltar para algumas das diferentes maneiras que eu usei na documen-
tação do meu trabalho, começando com alguns exemplos do uso de e-mail.  
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Recrutando uma equipe de atendimento  
  
E-mail e mensagens de texto oferecem imediatismo e são relativamente indiretas - 
respostas podem levar o tempo adequado para as pessoas que receberam 
uma mensagem ou documento. E eu acho que porque e-mail e mensagens de texto 
tornaram-se bastante comuns para muitas pessoas, isso pode se tornar um atrativo 
para os documentos - e para compartilhá-los - uma tarefa mais fácil. Por exemplo, se 
enviar uma mensagem é um grande passo para alguém, o e-mail pode ser um passo 
menor.  
  
Eu escrevi o seguinte e-mail para Leanne depois que senti que ela estava em alguma 
crise por conta de uma separação e por cuidar de sua mãe idosa. Eu escrevi a peque-
na carta no final deste e-mail com base no que falamos em nossa encontro. A voz "Vá 
Sozinho" que estava criando mais emaranhados na época para Leanne tornou-se me-
nos intrusivo, creio eu, por causa da oportunidade de usar o e-mail. 
  
Querida Leanne 
  
Olá!  
  
Espero que seu dia tenha acabado bem.  
  
Gostaria de saber se a voz "Vá Sozinho" tem estado com você desde que nos conhe-
cemos esta manhã. Soava como se ela tivesse uma poderosa maneira de falar com 
você e até mesmo encorajava você a pensar que você era "patético" hoje. Ela tem dito 
esse tipo de coisa para você durante o dia?  
  
Eu sei que sugeri que eu escrevesse uma mensagem que poderia ser enviado pa-
ra Janine, Lucy ou Steph. Eu juntei o mensagem abaixo do que você estava dizendo 
quando nos encontramos hoje. Eu entendo que o maneira que eu coloquei pode não 
ser o seu estilo e que a voz "Vá Sozinho" poderia fazer. Por favor desconsidere esta 
mensagem se não for útil, Leanne.   
  
Olá a todos, 
  
Aqui é Leanne e eu só queria enviar-lhe um pequeno email porque, como você sa-
be,os tempos estão difíceis para mim com os problemas de saúde da minha mãe e 
pela minha separação de Philippe. Eu não vou entrar em detalhes sobre como isso 
tem me afetado agora, mas eu vou dizer brevemente que eu te-
nho ficado extremamente triste e muito preocupada que essa tristeza possa trazer 
uma crise. 
  
Desculpe se isso parece um pouco formal, mas eu pensei que isso tornaria mais con-
fortável para mim ao contatá-lo ao invés de pensar, como eu muitas vezes penso, 
que "eu deveria ir sozinho". 
  
Você provavelmente conhece esse velho hábito meu de “ir sozinho,” e como isso difi-
culta a superação de tempos difíceis. Isso é também difícil para mim de fazer, pois eu 
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fico preocupada se vou sobrecarregar vocês com a ajuda para atravessar es-
se momento terrível.  
  
Então eu gostaria de ter o suporte de vocês nesse momento. Vocês poderiam por fa-
vor me deixar saber se há limitações no que vocês podem me oferecer? Isso seria re-
confortante. 
  
Uma coisa que seria ótima para mim é se eu tivesse apenas um telefonema por dia. 
Não teria que ser longo ou pesado, mas apenas uma conferida se está tudo 
bem, seria ótimo.  
  
Obrigado por isso. Vocês são queridos amigos. 
  
Amor, Leanne 
  
Em contato com Leanne recentemente para pedir a ela permissão para comparti-
lhar este e-mail, falamos sobre esse tempo. Ela acabou enviando-me uma versão um 
pouco editada da mensagem, que eu juntei ao que ela tinha enviado para seus ami-
gos. Ela também disse isso sobre isso email: "Foi reconfortante saber que eles esta-
vam lá para mim '- um entendimento muito significativo, especialmente considerando 
as reclamações que a voz “faça sozinha” usava se ela contatasse alguém. 
 
Mantendo uma equipe de atendimento no circuito  
  
E-mail é um ótimo caminho (embora não seja a única maneira) para enviar um docu-
mento para alguns ou até mesmo para muitas pessoas. Como as reuniões tem um ho-
rário e uma programação, as pessoas podem ser mantidas no circuito se elas não pu-
derem comparecer a uma das reuniões. Ethan e sua família são um exemplo disso.  
  
Eu me encontrei com Ethan em três ocasiões por conta de suas preocupações sobre o 
que a "rotina" estava fazendo em sua vida. Ela estava encorajando-o a desperdiçar 
sua vida, a ter uma compulsão por beber e a puxá-lo para longe de alguns de seus 
sonhos para sua vida, incluindo fazer coisas para os outros. Em particular, Ethan es-
tava passando por um problema inesperado de saúde sob a forma de uma úlcera no 
estômago e tinha solicitado nossas reuniões. Em duas ocasiões anteriormente em sua 
vida, o uso de drogas trouxe um tipo diferente de problema para ele, para seus amigos 
e familiares. Ethan tinha tido episódios psicóticos e havia sido admitido em um unida-
de psiquiátrica. Ethan e as pessoas em sua rede passaram a experimentar uma rotina 
com bastante preocupação, bem como alguma frustração. A rotina parecia prosperar 
na negatividade e, como acontece com muitos problemas, Ethan e sua família esta-
vam absorvidos pelos problemas a serem resolvidos. Isso nos levou a convidar seus 
familiares para uma reunião, e eles desempenharam um papel importante na resposta 
a essa rotina.  
  
Os pais de Ethan, Keith e Eileen, vieram a reunião, junto com sua irmã Sally. Seu ir-
mão Steve não conseguiu, mas todos queriam que ele fosse incluído no projeto de 
Ethan de recuperar sua vida do “The Rut”. Depois da primeira reunião, eu coloquei a 
seguinte carta e, como concordamos, enviamos por e-mail para Ethan, Keith e Eileen, 
que encaminharam para Sally e Steve. 
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13 de abril de 2007  
  
Querido Ethan, Keith, Eileen, Sally e Steve  
  
Olá!  
  
Ethan e eu nos conhecemos hoje e voltamos para o plano que todos nós construímos 
juntos quando nos conhecemos, há algumas semanas atrás (exceto Steve). Só para 
lembrar a todos nós, o plano para Ethan começar a “Viver ao invés de Exis-
tir”, envolveu o seguinte: 
  
• Para Ethan: encontrar uma maneira de deixar os seu amigos (ou um amigo) saberem 
do seu projeto para começar a viver, parar de beber e se manter saudável.  
  
• Para Ethan e David: alimentar de volta a sua família sobre os pequenos passos que 
ele está tomando. 
  
• Sally: talvez ligue novamente para Steve para definir até algum exercício adicio-
nal que Ethan levará com ele. 
  
• Para os apoiadores de Ethan: tentar perceber os pequenos passos. 
  
Ok gente, até a próxima.  
  
Tudo de bom, David. 
 
Durante cada uma das reuniões nos próximos meses, Ethan e eu montamos um re-
sumo dos "pequenos passos longe da rotina" e enviamos por e-mail para sua equipe 
de atendimento. Esse é um exemplo de apenas uma dessas cartas. 
  
12 de junho de 2007  
  
Querido Ethan, Keith, Eileen, Sally e Steve 
  
Olá a todos vocês. Ethan e eu gostaríamos de nos encontrarmos com vocês em al-
gumas semanas, se possível. 
  
Isso seria importante para envolver todos vocês (e lembrar Ethan) dos passos que tem 
tomando em seu projeto de ”Viver ao invés de existir”. 
  
Na nossa última reunião, cerca de uma semana atrás, Ethan estava grato com algu-
mas coisas e não tão grato com outras. Vou colocá-las em forma de pontos: 
  
• Ethan e eu talvez tenhamos esclarecido propósitos para sua vida: cuidar dos ou-
tros para além de um relacionamento. E se Ethan quer dar mais um passo para este 
propósito, ele sabe que vai exigir pisar fora de sua casca para conhecer novas pesso-
as. Devo dizer que pergunto-me o que todos vocês podem dizer sobre este propósito 
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de Ethan. Conhecendo Ethan como todos vocês, vocês teriam adivinhado que cuidar 
dos outros seria um propósito para ele? 
  
• Ethan imaginou conselhos que daria se ele pudesse falar para si mesmo daqui 
há cinco anos, e a rotina não estava mais puxando sua vida para longe dele. Ele ima-
ginou que Ethan, em cinco anos, diria "não perca a esperança", "não acredite nos 
pensamentos negativos” e “escute seus sonhos” - especialmente o sonho de "cuidar 
dos outros". 
  
• Ethan sente que está pensando um pouco mais positivamente e o exemplo que e-
le deu foi como ele recentemente defendeu-se no trabalho quando sentiu alguém es-
tava fazendo uma piada. 
  
• Ele passeou três vezes na semana antes de nos conhecermos, e embora Ethan diga 
que Eileen ajudou com o início de dois desses passeios, essa foi a primeira vez que 
ele tinha feito isso em seis a doze meses.  
  
• Ethan reconheceu o que “o Rut” poderia, de certa forma, dizer a ele: ‘Três caminha-
das não vai fazer diferença companheiro, você precisa fazer milhares '. Ethan acha 
que tal voz tem um propósito: deixar tudo na mesma em sua vida, e por isso ele não 
quer ouvir a tal voz.  
  
• Ethan continua com as etapas em torno do dinheiro; colocando $500 guardados por 
quinzena (embora ele sentisse que ele deu um passo atrás, quando ele foi em um 
bar). 
  
Até a próxima vez pessoal. Por favor, não hesitem em escrever de volta, especialmen-
te se você tiver algumas reflexões sobre as questões que eu coloquei acima.  
  
Meus mais calorosos votos David. 
 
Este trabalho, como muito da nossa prática, não existe sem dilemas. Tem sido impor-
tante encontrar espaço em nossas conversas para algumas das frustrações contínuas 
que a rotina traz para o Ethan e sua família, e especialmente o que essas frustrações 
falam em torno de esperanças que a família tem para a vida de Ethan e suas relações 
com ele. No entanto, também passou a ser importante para "os pequenos passos" de 
Ethan serem iluminados e reconhecidos. A rotina parece prosperar por esses peque-
nos passos e por isso é importante que eles sejam trazidos à luz. Documentá-los con-
tinuou a ser uma importante maneira de fazer isso. 
  
Documentos vivos 
  
Ao coletar documentos de dupla história da vida das pessoas - incluindo aprendiza-
dos habilidades, e conhecimentos, bem como alguns dos difíceis efeitos de determi-
nados temas ou preocupações - pode ser útil introduzir esses documentos a outras 
pessoas que estão experimentando temas ou preocupações semelhantes. 
Isto certamente não é uma prática nova em formas narrativas de trabalho. Houve um 
maravilhoso e pioneiro trabalho em torno de ligar as pessoas ao redor temas ou preo-
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cupações semelhantes. Eu fiz um esforço recentemente para fazer isso de forma mais 
deliberada.  
  
Um motivo pelo qual pode ser útil compartilhar documentos é descrever histórias mais 
ricas - recrutando audiências para uma recontagem para as pessoas cujo documento 
está sendo compartilhado. No entanto, eu acho que esse compartilhar nem sempre é 
sobre recontar. Compartilhar uma recontagem com as pessoas é poderoso, geralmen-
te significativo e as pessoas podem demorar meses para localizar o seu trajeto. Nes-
tes contextos, as histórias das pessoas podem continuar a viver na vida dos outros.  
  
Eu também tenho tentado encontrar descrições dos efeitos dos problemas nesses do-
cumentos. Eu tenho interesse em encontrar mais maneiras para as pessoas terem 
uma noção de companheirismo ou reconhecimento de suas experiências nas palavras 
dos outros. Embora não seja o único caminho, eu acho que incluir descrições 
dos efeitos dos problemas pode fornecer uma ponte para o reconhecimento ou com-
panhia. Alguns dos seguintes exemplos desses documentos vivos são escritos como 
"respostas" a problemas, embora eu saiba que isso não pareça atravessar a intenção 
de descrever ricamente histórias duplas.  
  
Então, ao compartilhar documentos, estou sempre consciente de saber se o que as 
pessoas estão experimentando é semelhante ao que outros que eu encontrei já expe-
rimentaram. Se alguma sobreposição de temas ou preocupações é sugerido nas pala-
vras das pessoas que eu estou me encontrando, eu vou perguntar se eles gostariam 
de ouvir algumas das habilidades, conhecimentos e aprendizados que outros docu-
mentaram ao andar por caminhos semelhantes. E se eu não tenho um documento que 
inclua os temas ou preocupações que estou ouvindo, vou perguntar se eles estariam 
interessados em documentar suas habilidades, conhecimentos e aprendizados. E em 
algum momento, eu vou perguntar se eles estariam dispostos a ter tal documento dis-
ponível para outros que possam estar experimentando algo semelhante. 
 
Respondendo a pesadelos  
Vou discutir primeiro um documento vivo em torno do tema "responder aos pesade-
los". Eu me encontrei com Phillip, um jovem de quinze anos, que estava ten-
do pesadelos todas as noites. Isso pareceu coincidir com fazer pesquisas na internet 
sobre a expectativa de idade de pessoas que tiveram uma anemia com risco de vida, 
com a qual ele foi diagnosticado. Eu descobri que ele tinha uma maneira notável de 
responder pesadelos: por exemplo, "só se preocupe com eles quando eu tenho que". 
Suas habilidades e conhecimentos começaram um documento sobre o tema "respos-
tas aos pesadelos". Quando eu perguntei a ele se estava tudo bem compartilhar essas 
ideias os outros, ele humildemente ofereceu uma qualificação: "isto é apenas o que 
funcionou para mim”. 
  
Preocupando com os pesadelos quando tenho que  
  
Eu tento me preocupar apenas com os pesadelos quando tenho que fazer. Se eu me 
pegar pensando sobre eles durante o dia ou até mesmo quando a hora de dormir está 
se aproximando, eu digo a mim mesmo para parar com isso. Ainda é uma luta para 
conseguir dormir às vezes, mas parece que quando eu paro de me preocupar com 
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eles quando preciso, a preocupação fica cada vez menor e o problema dos pesadelos 
se tornem menores. 
  
As coisas vão melhorar 
  
Eu tento manter a mensagem 'isso vai melhorar'. Eu vi que isso flui melhor, mesmo 
que seja lento. 
  
Mantendo ocupado 
  
Quando estou entediado, os receios dos pesadelos me atrapalham. Eles não che-
gam até mim se eu estiver ocupado. 
  
Continue tentando encontrar maneiras de se livrar dos meus pesadelos 
  
Eu continuo tentando me livrar dos meu pesadelos. Eu fiz algumas pesquisas sobre 
"sonhos lúcidos", que me deu algumas ideias sobre como dar um passo nos meus so-
nhos. Eu tento intervir nos meus sonhos, especialmente no ponto em que é o mais as-
sustador. 
  
Eu estava me encontrando ao mesmo tempo com Graham, um homem em seus cin-
quenta anos, que estava tendo pesadelos como um resultado de abuso sexual que ele 
havia experimentado quando criança. Eu compartilhei as habilidades e conhecimentos 
do Phillip com Graham. Graham se interessou pela ideia sobre sonhos lúcidos e ele 
veio com o uma ideia adicional ao documento: 
  
Tente confrontar o agressor 
  
Eu tive o agressor me assombrando nos meus sonhos por algum tempo. Eu acho 
que fugir do homem, nos meus sonhos, faz esse homem se tornar maior. Agora eu 
vou tentar confrontá-lo em meus sonhos. 
 
 
Alguns meses depois, eu estava me encontrando com Richard, que ti-
nha sido abusado sexualmente, por diferentes abusadores. Ter pesadelos era apenas 
um dos efeitos deste abuso. Depois de dar uma olhada no documento e em algumas 
reuniões, Richard ficou mais consciente sobre suas próprias habilidades e conheci-
mentos em responder a pesadelos. Eu fui lembrado pelas palavras de Richard de co-
mo essas habilidades e os conhecimentos podem ser: fiquei intrigado com sua habili-
dade em escrever "negócios inacabados" em cartões pequenos - para colocar um 
"ponto final para uma ideia". 
 
Um lembrete de negócios inacabados  
  
Se os pesadelos continuarem voltando para mim, eu posso tomar isso como um lem-
brete de negócio inacabado. Quando eu tiver um negócio inacabado, eu posso escre-
ver sobre isso em um pequeno cartão para não me confundir com muitas palavras. Eu 
posso colocar uma parada completa na ideia e digo a mim mesmo: "Este é um concei-
to que é diferente deste outro conceito neste outro cartão ’.  
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Aprecie a diferença entre o que é físico e o que está na minha cabeça 
  
Isso me ajuda a perceber que o que aconteceu foi um pesadelo. Pode ser um link para 
algo bastante real, mas ainda é apenas um pesadelo. Eu digo a mim mesmo que es-
tou de volta a realidade e tento apreciar a diferença entre o que é físico e o que está 
na minha cabeça.  
  
Alterar radicalmente as circunstâncias físicas 
  
Às vezes pode ser um banho e às vezes pode envolver um livro, lê-lo em um ônibus 
ou uma balsa indo lugar algum.  
  
Reescreva o pesadelo  
  
Em algum momento, quando vejo o pesadelo, eu reescrevo com um diferente foco, 
dando uma nova cor. Eu vejo isso às vezes como se fosse uma parábola. Este pro-
cesso ajuda a lembrar que um sonho é um sonho e não real. 
  
Passos que os jovens tomaram para deixar para trás a violência ou problema 
  
Eu conheci muitos jovens ao redor de expressões de agressão, violência ou raiva. Eu 
acho que fazer o link de homens jovens com este tema particularmente importante. 
Muitas vezes, é difícil buscar apoio para novos passos longe da violência. Este docu-
mento tem algumas páginas e eu vou mostrar alguns exemplos das maneiras que tem 
sido feitas. 
  
A primeira coleção de habilidades e conhecimentos envolveu um jovem que eu me 
reunia no oeste de Sydney há alguns anos atrás. Quando nos encontramos pela pri-
meira vez em sua em casa, ele foi até um aparador e pegou uma pasta. Ele trouxe pa-
ra mim e foi falando devagar sobre o conteúdo. Estava recheado de avisos de tribunal, 
cobranças e contas policiais. Acabamos chamando de "pasta de violência". Os seguin-
tes pontos fazem parte do documento que foi criado depois de um poucas reuniões; foi 
o primeiro documento colocado em um pasta diferente - a "pasta de não-violência": 
 
Pensando em minha irmãzinha e irmão 
  
Eu pensei comigo mesmo: "Eu não quero que meu irmãzinha e irmão sigam o mesmo 
caminho que eu segui”. Eu percebi que não fui um bom exemplo e estou tentando me 
tornar um bom exemplo agora. Exemplos disso incluem: conseguir um empre-
go, estabelecer metas para mim, bem como ajudar meu irmão e minha irmã nos 
seus próprios objetivos. 
  
Eu não achei que poderia entrar em tanto problema 
  
Eu pensei: "Eu não achava que conseguiria entrar em tantos problemas ". Quando 
percebi isso, pensei que possivelmente iria para a cadeia, eu disse a mim mesmo que 
eu não tenho que viver assim. Eu pensei, "eu posso me colocar de volta na linha sem 
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prisão”, e, "se eu voltar a formas violentas e antigas, então irei certamente para a ca-
deia”.  
  
Eu escolho com cuidado os lugares que vou 
  
Nos fins de semana, escolho cuidadosamente os lugares onde vou. Eu evito lugares 
onde eu posso encontrar problemas e tentar algo ruim. Eu comecei a frequentar cine-
ma, golfe aquático e boliche, por exemplo. 
 
A seguir, são apenas algumas adições ao documento de um jovem que conheci no 
sudoeste de Sydney alguns anos depois.  
  
Uma coisa que pode bloqueá-lo 
  
Quando eu acho que vou enlouquecer, um bilhão de coisas passam pela minha ca-
beça e é difícil bloqueá-las. Foi importante para mim pensar sobre algo para me acal-
mar. É tão importante para mim parar e pensar antes de agir, apenas parar de rea-
gir por impulso. Sempre tem uma coisa que pode bloquear o pesadelo. 
  
Conversando com meu pai 
  
A principal coisa que me ajudou foi falar com o meu pai, mesmo ele estando morto. Eu 
falo com ele sobre a vida, sobre o que está acontecendo e sobre o que eu estou fa-
zendo. Eu diria a ele o que eu quero fazer e ele só diria: "Não faça isso".  Às ve-
zes, eu sinto que ele estava lá comigo e tudo fica mais quieto ao meu redor. 
  
Um modelo 
  
Eu tive que pensar em quem eu quero ser, um modelo, alguém que não faz o que eu 
faço. E eu penso sobre o que eles fariam em diferentes situações. 
  
O seguinte foi adicionado ao documento mais recentemente, por um jovem que recen-
temente tinha sido liberado da detenção periódica.   
  
Eu penso na minha mãe  
  
Eu penso na minha mãe quando quero parar de fazer alguma coisa errada. Eu penso 
sobre toda a história, incluindo a prisão e audiência judicial porque eu agredi alguém. 
Eu digo a mim mesmo: "Toda vez que faço alguma coisa, minha mãe fica triste, eu es-
tou doente e cansado de colocá-la nessa situação”. 
  
Indo para as locais antigos apenas brevemente 
  
Eu vou para lugares antigos para dizer olá apenas, e depois volto depois de algum 
tempo (talvez um ano).  
  
É isso que eu quero?  
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Eu vi onde minha vida estava e perguntei a mim mesmo: "É isso que eu quero?". Eu 
olho para a minha vida aos vinte anos e penso que eu poderia estar na cadeia ou sem 
teto se eu continuasse assim. 
  
Respondendo ao auto ódio e auto agressão 
  
O seguinte documento vivo mostra alguns passos iniciais envolvendo duas mulheres 
jovens e seus conhecimento sobre o que é útil fazer quando ideias suicidas, de ódio 
ou auto agressão estiverem presentes. Com a permissão de Maree, mostrei seu co-
nhecimento para Beth, que estava experimentando algo sem-
elhante. O documento de Maree parecia oferecer uma faísca o conhecimento de Beth. 
  
Estes documentos incluíam um dilema, e eu pensei que poderia ser útil notar apenas 
algumas das minhas reflexões em torno disso. As vezes, coisas complexas surgem 
em um contexto de aconselhamento que ampliam os meus entendimentos. Eu imagino 
que eu não estou sozinho e adoraria ouvir as respostas a dilemas em um documento. 
Como estávamos documentando as reflexões de Maree e Beth, e eu sabia que muito 
disso era um conhecimento que tinha saído de experiências de dor ou de respostas 
inúteis dos outros. Eu estava pensando que os conhecimentos expressos nos dois do-
cumentos poderiam ser experimentados negativamente ou como crítica, se lido por 
membros de uma equipe de atendimento da vida de Maree e Beth. Eu também estava 
preocupado que esse processo poderia me centrar como a "única compreensão". Eu 
queria evitar essas duas possibilidades.  
  
Maree e Beth falaram de como o conhecimento é importante e como seria útil ter 
aqueles em suas redes e em uma equipe de atendimento conscien-
tes desse conhecimento - por isso era importante fazer estes documentos e disponibi-
lizá-los a outras pessoas. No entanto, adicionamos o seguinte a ambos documentos: 
"Espero que esta carta não encoraje vocês a pensarem que fizeram algo errado. Eu 
estou te dando isso porque o seu cuidado é realmente importante para mim no mo-
mento. Vai fazer um grande diferença para mim se você tentar fazer essas coisas”. Eu 
não tinha certeza se isso era o suficiente, e pedi a Maree e Beth para verificar isso 
com os destinatários do documento.  
  
O conhecimento de Maree incluiu o seguinte: 
  
• Seria útil evitar dizer coisas como "é estúpido" porque me faz sentir como se eu fos-
se idiota - e eu acabo me sentindo pior ainda.  
  
• Eu não quero mentir para as pessoas, então eu não quero prometer que não vou cor-
tar. Seria OK por você se eu te pedi para você evitar perguntar isso?  
  
• Deixe-me saber quando eu puder ligar para você se o desespero estiver por perto. 
Se eu ligar no meio da noite ou tarde da noite seria OK ter um telefone perto de você, 
por favor? E essas conversas não precisam ser pesadas.  
  
• Se eu falar com você, pode ser útil para você apenas ouvir, porque as vezes apenas 
falar sobre isso me deixa melhor.   
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Beth acrescentou:   
  
• Por favor, você poderia tratar a todos como um indivíduo: pergunte sobre meus mo-
dos de lidar com uma crise, ou como eu luto esses tempos.  
  
• Por favor, esteja disposto a ouvir os pensamentos suicidas.  
  
• Por favor, evite me dizer ou até mesmo implicar que "não estou me ajudando". 
  
• Trate-me como uma pessoa e evite o "Oh, não você de novo”. Se você não sa-
be como me ajudar a ficar melhor, por favor, não insinue ou diga que é minha cul-
pa, de todas as maneiras diferentes que as pessoas podem colocar a culpa em al-
guém. 
  
Reflexões finais 
  
Eu gostei de rever o meu uso de documentação aqui, embora eu saiba que este artigo 
oferece apenas algumas possibilidades em torno dessa prática. Quando penso no tra-
balho que está à minha frente em qualquer tempo, penso na possibilidade de docu-
mentação, muitas vezes envolvendo e-mails e textos, e de links pessoas com aqueles 
em suas redes e famílias que se importam com eles. Isso pode ser um alívio, energiza 
parte da minha prática e pode reduzir a possibilidade de isolar as pessoas de suas re-
des através da prática de algo chamado 'aconselhamento'.  
  
Eu também penso nas maneiras de usar documentos que podem ser mais duradou-
ras do que palavras faladas, para oferecer conhecimentos ou mensagens significati-
vas. Este pode envolver o meu interesse em um contexto onde a transparência ou a 
consulta são ofuscadas, ou pode envolver um contexto onde os problemas podem ul-
trapassar os conhecimentos das pessoas sobre si mesmos e suas redes.  
  
Este artigo apresentou apenas alguns dos documentos que estão sendo gera-
dos como resultado dos temas e preocupações que as pessoas falaram comigo. No 
momento, outros incluem relatos duplicados em torno de temas de preocupações e 
ansiedade, uma pessoa em um casal experimentando trauma, e feridas em torno da 
sexualidade das pessoas. Esta prática traz uma curiosidade quanto ao como esses 
documentos vão estar daqui há um ano. Ele também traz um propósito revigorante pa-
ra o meu trabalho, para continuar a construir tais documentos de conhecimentos de 
cura que podem ser tão especiais.Eu me pergunto o que vocês teriam a dizer sobre o 
uso de documentação para vincular pessoas a suas redes, para ter mensagens signi-
ficativas ou conhecimentos mais duradouros para construir a vida, documentos 
de dupla escuta em torno de certos temas ou de muitas outras maneiras. E se vocês 
não estiverem usando o recurso da documentação, eu me pergunto que descobertas, 
aprendizagens, ou prazeres esperam por vocês caso decidam tomar seus primeiros 
passos. 
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