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Usando documentos terapêuticos: uma revisão  

Hugh Fox
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O uso de documentos terapêuticos é um aspecto fundamental da prática narrativa. Este 
artigo descreve quatro categorias diferentes de documentos - cartas que registram uma 
sessão, documentos de conhecimento e afirmação, documentos de notícias e documen-
tos que contribuem para os ritos de passagem. Exemplos de cada um desses documen-
tos são oferecidos aqui e o autor também compartilha algumas de suas experiências, di-
lemas e aprendizados na criação de documentação terapêutica. Este documento foi origi-
nalmente criado como um discurso na inauguração da Escola de Verão de Práticas Narra-
tivas do Dulwich Center, que aconteceu em Adelaide em novembro de 2003. 

Palavras-chave: documentos terapêuticos, cartas terapêuticas, terapia narrativa 
 
Esse artigo explora algumas das propostas e intenções por trás do uso dos documentos 
terapêuticos, das cartas terapêuticas e mostra ilustrações do seu uso. Essa revisão não é 
exaustiva, mas eu espero que promova uma base para guiar as pessoas na confecção de 
documentos para dar algum senso de alcance e possibilidade. 

Ao nos perguntar por que usamos documentos em nosso trabalho como conselheiros nar-
rativos e terapêuticos, as palavras de David Epston (1994) citadas em Freeman, Epston & 
Lobovits (1997) são um ponto de referência: 

A conversação é, por sua própria natureza, efêmera. Depois de uma sessão particular-
mente significativa, um cliente se afasta com provocativo pensamento novo, mas a pou-
cos quarteirões de distância, as palavras exatas que haviam chegado em casa tão pro-
fundas podem já ser difíceis de lembrar ... Mas as palavras em uma carta não desapare-
cem do jeito que a conversa faz; eles perduram através do tempo e do espaço, testemu-
nhando o trabalho da terapia e imortalizando-a. (p.112). 

Embora essas observações sejam feitas com referências específicas às letras, elas são, 
obviamente, verdadeiras para todos os documentos escritos. Para mim, um dos principais 
objetivos dos documentos escritos é o de registrar os conhecimentos e as histórias prefe-
ridas de forma permanente. É uma experiência frequente para mim perguntar perto do fi-
nal de uma sessão: 'Como foi essa conversa para você?', e ouvir da pessoa com quem 
estou algo como: 'Foi ótimo, se eu conseguisse lembrar disso…". Ao que eu respondo: 
"Bem, o que você gostaria de lembrar? Ajudaria se o anotássemos para que você possa 
levá-lo embora? ”Como eles invariavelmente respondem“ sim ”, então negociamos a for-
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ma que o documento deve tomar: uma carta (e, se sim, de quem?), Ou alguma outra for-
ma, como uma declaração ou um documento de confirmação.  

Há muito tempo que tenho consciência de que, quando me encontro com pessoas para as 
sessões subsequentes, muitas vezes tenho uma melhor lembrança da sessão anterior do 
que as pessoas com as quais estou trabalhando. Isto não é porque eu tenho uma memó-
ria tão maravilhosa - longe disso, eu cheguei a uma idade em que quase tudo parece dei-
xar minhas células de memória mal tocadas - mas porque antes de entrarem na sala eu 
passo vários minutos lendo as notas que eu tomei durante a sessão anterior. Fico impres-
sionado com a vantagem injusta que me é concedida em virtude da minha propriedade 
dessas "notas de caso". E afinal, quem é que mais precisa saber sobre o que é que fala-
mos? Claramente, não sou eu! Em contraste com as anotações do caso, as cartas tera-
pêuticas constituem uma forma de registro para o benefício daqueles que frequentam a 
terapia. 

Além de cartas registrando o que aconteceu em uma sessão, outros usos importantes de 
documentos incluem: 

• Registrar conhecimentos específicos que uma pessoa precisa ter disponível em 
momentos de crise, sejam estes conhecimentos conhecimentos de habilidades es-
pecíficas ou conhecimentos de identidades preferidas; 

• Divulgar as notícias de histórias preferidas a outras pessoas da família ou comuni-
dade da pessoa; 

• Para contribuir para o rito de passagem que acompanha o fim do trabalho em con-
junto. Mais adiante, neste artigo, voltarei a essas quatro categorias de documentos: 
cartas registrando uma sessão; documentos de conhecimento e afirmação; docu-
mentos de notícias; e documentos para contribuir com ritos de passagem. Primeiro, 
deixe-me referir a algumas das evidências para a eficácia dos documentos tera-
pêuticos no trabalho narrativo. Para fazer isso, gostaria de citar Freeman, Epston & 
Lobovits (1997):  
 
Tanto David Epston quanto Michael White conduziram pesquisas clínicas informais, 
perguntando a clientes questões como estas: 

1. Na sua opinião, quantas sessões você considera fazer para que uma carta, 
como as que você recebeu, valha a pena? 

2. Se você atribuísse 100% a todos os resultados positivos resultantes de nos-
sas conversas juntos, que porcentagem você contribuiria para as cartas que 
recebeu? 

• A resposta média à questão 1 foi que a carta tinha o valor equivalente a 4,5 ses-
sões. Em resposta à pergunta 2, as letras foram classificadas na faixa de 40% a 
90% para o resultado positivo total da terapia. Tais descobertas foram replicadas 
em um estudo de pequena escala realizado na Kaiser Permanente HMO em Stock-
ton, Califórnia. Nylund e Thomas (1994) relataram que seus entrevistados classifi-
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caram o valor médio de uma carta como sendo 3,2 entrevistas face-a-face (o inter-
valo foi de 2,5-10) e 52,8 por cento do resultado positivo da terapia foi atribuído 
apenas às letras. (p.113) 

Como pode ser visto por esta pesquisa, a economia de tempo gasto em escrever cartas é 
difícil de argumentar. 

 

CARTAS REGISTRANDO UMA SESSÃO  

Freeman, Epston e Lobovits (1997) também distinguem o que é especial sobre letras nar-
rativas, e eu acho sua descrição particularmente útil: 

O que distingue uma carta narrativa é que ela é literária e não diagnóstica; ela conta uma 
história em vez de ser expositiva ou explicativa. A carta envolve o leitor não tanto desen-
volvendo um argumento para uma conclusão lógica quanto investigando o que pode 
acontecer a seguir. Estruturada para contar a história alternativa que está surgindo junto 
com a terapia, ela documenta a história, os desenvolvimentos atuais e as perspectivas 
futuras. (p.112) 

Como então construímos uma carta narrativa? 

Sou afortunado em minha atuação, pois sou considerado um recurso especializado e, por-
tanto, sou protegido das pressões das listas de espera que outros membros da equipe en-
frentam. Para alguns dos meus colegas, há uma enorme pressão para ver e transferir 
"casos". Um compromisso segue em outro e todos os tipos de tarefas ficam para trás. Às 
vezes também me encontro nessa posição, embora trabalhe duro para evitar isso. Quan-
do isso acontece, eu me pergunto se seria bom dar às pessoas com quem trabalho me-
nos tempo na conversa principal, para que eu tivesse tempo para escrever cartas com 
elas ou para escrever cartas depois da sessão. Isso é um dilema para mim. Muitas vezes, 
só depois que a pessoa sai da porta é que me vejo pensando: "Uma carta baseada nessa 
conversa pode ser muito útil". Frequentemente tenho gostado muito da conversa e tenho 
me empolgado tanto com suas possibilidades que continuo conversando com a família até 
o final do tempo disponível, e a próxima família está sentada na sala de espera pronta pa-
ra conversar. E nem sempre acho fácil escrever todas as letras que possam ser úteis. 

Michael White (1995) sugere que as cartas terapêuticas podem ser escritas rapidamente 
e com economia de tempo. Eu acho que isso pode ser verdade, dependendo de quanto 
tempo dura uma carta que escolhemos escrever. Quando só tenho um pouco de tempo, 
digo a mim mesmo que uma carta curta pode ser melhor do que nenhuma carta, e posso 
escrever uma carta curta rapidamente! Aqui está um exemplo de uma carta curta: 

Prezada Haley, 
foi muito bom ter te conhecido nesta manhã. Eu pensei em escrever uma nota rápida so-
bre o que você me disse. 
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Você me contou sobre que experiências ruins as outras crianças da escola lhe causaram 
e como ficou constrangida quando a professora te fez ficar na frente da turma e perguntou 
aos outros por que eles não seriam seus amigos. Ouvi dizer que você teve seu cabelo in-
cendiado e que você foi emparedada [teve a cabeça atingida por um tijolo]. 

Todo esse problema está fazendo você pensar que há algo errado com você. 

Mas você também me disse que curtiu a escola quando passou três meses no St Ga-
briel's. Ouvi dizer que você sempre quis ir quando estava matriculada lá. Você pensou 
que isso significava que é a sua escola atual que é o problema, não você. Você disse que 
seria legal pensar que era a escola e não você. Haley, eu realmente gostei de conhecer 
você e ver como você é gentil e atenciosa com sua irmãzinha. Eu imagino que você seja 
uma garota muito legal, amigável e capaz. Se você fosse lembrar que não há nada de er-
rado com você e que você está bem, eu me pergunto que diferença isso faria em sua vi-
da? O que você acha? 

Ansioso para vê-la na próxima semana.  

Felicidades, Hugh. 

Quando eu me encontrei com Haley, ela me disse que essa era a carta mais gentil que já 
havia recebido. Fico feliz em poder relatar que as coisas melhoraram significativamente 
para Haley muito rapidamente. 

No mesmo artigo, Michael White (1995) sugere que as cartas podem ser baseadas em 
declarações de posição, na medida em que podem registrar a posição que uma pessoa 
tomou em relação a um problema externalizado, e a posição que tomaram em relação a 
um problema externo desenvolvendo história preferida. Uma carta baseada em mapas de 
declaração de posição (veja Carey & Russell 2002) pode ser algo como isto: 

Querida Wendy e Sam, Foi bom nos encontrarmos com vocês hoje. Como nós concorda-
mos, eu estou escrevendo para resumir o que vocês me contaram sobre suas vidas. Vou 
enviar uma cópia desta carta ao Dr. P, como conversamos.  

Wendy, você me disse que Sam tem sido submetida a estresse e problemas desde os 
onze anos de idade. Antes disso, você a descreveu como despreocupada. Você pensou 
que a mudança pode estar ligada a você ter que se mudar muito de casa naquele mo-
mento.  

Sam, você disse que seu pai estava sempre dando o fora na sua mãe e que foi por isso 
que você passou por tanto estresse. 

O estresse e o vento levaram a dificuldades na escola, no quesito temperamento. Isso re-
sultou em muitos problemas e, recentemente, Sam, você foi temporariamente excluída da 
escola várias vezes e depois ameaçada de exclusão permanente. Você disse que não 
gostou do problema e que era fortemente contra a exclusão da escola. Isso porque você 
quer um futuro para si mesmo e gosta de estar com seus amigos. Sua mãe disse que vo-



www.dulwichcentre.com.au  www.reciclandomentes.org 

cê estava pulando a escola e se misturando com uma multidão que ela achava ruim para 
você. Você se envolveria em seus argumentos e isso levaria a problemas. 

Sua mãe disse que quando você foi morar com seu pai no início deste ano, ele estava 
sempre tentando dar uma chance para você e que isso aumentava a quantidade de es-
tresse e problemas que você vivenciava. Wendy, você estava preocupado porque Sam 
tinha aprendido que cortar a si mesma poderia trazer alívio para esses sentimentos. Em-
bora os cortes em si não fossem tão profundos, poderia haver muito sangue. Vocês dois 
estavam certos que queriam que Sam parasse o corte. Sam, você disse que o corte faz 
você sentir que há algo errado com você e que você tem que esconder o que está acon-
tecendo. Você disse que prefere ser capaz de ser aberto. Você também se preocupou em 
fazer algum mal a si mesmo e não queria ficar com cicatrizes nos braços. 

Wendy, você me disse que, no momento, que Sam tem uma opinião baixa sobre si mes-
ma. 

Mas enquanto conversávamos, surgiu outra foto de Sam. Ouvi dizer que Sam é uma jo-
vem mulher com esperanças de uma vida com um bom emprego. Seus professores dizem 
que ela é realmente inteligente. Você me disse, Wendy, que ela queria ficar na escola não 
apenas porque seus amigos estão lá, mas porque ela quer fazer exames e obter qualifi-
cações. Sam, você pensou que gostaria de ser uma enfermeira. Eu acho que você seria 
excelente nisso, Sam, tendo visto como você estava com seu irmão mais novo, Shaun, na 
nossa reunião. E Wendy, você disse que ela tinha sido muito boa com todos os seus fi-
lhos. 

Sam, você nos disse que agora está frequentando mais a escola, e Wendy, você disse 
que Sam tem trazido para casa cartas de bom comportamento da professora que ela 
normalmente não recebia! Eu me pergunto, Sam, isso significa que você tem tomado o 
controle de sua vida e se recusando a deixar que o estresse e a liquidação estraguem as 
coisas para você? 

Também ouvi dizer que Sam não estava saindo com a mesma multidão, mesmo que isso 
tenha levado a ela um pouco de intimidação. Isso me fez pensar que Sam deve estar mui-
to comprometido em resolver os problemas na escola. O que você pensa sobre isso? 

Essas mudanças estão acontecendo há quatro semanas e Sam não está tendo proble-
mas e Wendy, você acha que ela está muito mais feliz. Eu me pergunto o que você acha 
que isso significa sobre o que Sam quer para sua vida? 

Também vimos o bom relacionamento que vocês dois têm uns com os outros e com que 
facilidade você pode se comunicar. Além disso, Wendy, isso permite que você imponha 
regras a Sam, o que você faz por causa de seu cuidado com ela. Você nos disse que 
Sam não é ruim em casa, e parecia que ela age de uma maneira muito adulta em relação 
a você. Você acha, Sam, que talvez você esteja começando a usar alguns dos modos 
adultos para melhorar sua vida na escola? 

Wendy, você também nos contou como algumas das dificuldades em sua vida às vezes 
significavam que você perdeu toda a confiança. Mais recentemente, quando os Serviços 
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Sociais estavam envolvidos porque veio à tona que o seu parceiro era uma pessoa que 
abusou, você pensou que tinha perdido tudo e me disse que desistiu. 

No entanto, você trabalhou duro desde então e se tornou mais confiante e mais forte. Não 
tivemos tempo para explorar em detalhes o que você sabe sobre a recuperação de confi-
ança e força, e estou ansioso para ouvir sobre isso e as habilidades que você tem em re-
lação a isso em uma reunião futura. Também estou me perguntando com o que você es-
tava comprometida em lutar e recuperar a esperança e a confiança? O que isso diz sobre 
o que era importante para você? 

Certamente, ouvi que a confiança foi literalmente arrancada de você pelo pai das crian-
ças. E embora eu tenha ouvido falar sobre como ele ainda tenta se interessar por você, 
você me disse que não deixa isso te incomodar mais. Você diz a si mesma: "Deixe-o dizer 
o que ele quer, eu não me importo". O que você poderia chamar de nova atitude sua? 

Ouvindo o que você nos disse, ficou claro que você teve alguns momentos difíceis em 
família. Mas, no entanto, parece que vocês dois sabem como se relacionar uns com os 
outros de maneiras cuidadosas que permitem que você se comunique. Apesar de Sam ter 
perdido seus jeitos despreocupados diante do estresse, parecia que ela tinha um com-
promisso real de recuperar sua vida e fazer o que queria em vez do que o estresse e a 
motivação querem. Na verdade, Wendy, você disse que ela tem uma personalidade forte, 
e eu me perguntei se ela começou a usar essa habilidade para recuperar sua vida do es-
tresse. 

Espero ver você novamente em breve. Até então, meus melhores desejos, Hugh. 

Essa carta também ilustra uma maneira de escrever este tipo de documento para o reme-
tente de uma maneira consistente com a ética narrativa. Na minha agência, depois de 
uma primeira sessão com alguém que veio nos ver, temos que escrever uma carta ao re-
metente e ao clínico geral (médico de família) em que fornecemos uma formulação e um 
plano de tratamento. Quando entrei pela primeira vez nessa equipe, há sete anos, essas 
cartas foram enviadas para o remetente não visto pela pessoa sobre cujas vidas foram 
escritas. No começo, comecei a copiar a carta para o remetente da família. Mas depois de 
um tempo percebi que seria melhor fazer o contrário, e agora escrevo uma carta para a 
família e copio-a para o remetente. Não sei o que os remetente acham dessas cartas, 
mas não tive reclamações. 

Freeman, Epston e Lobovits (1997) fornecem algumas dicas úteis para a escrita de car-
tas. Algumas das coisas que eles sugerem incluem: 

• Citação textual 
 
• Use perguntas, pois isso abre as possibilidades em vez de fechá-las 

• Use verbos reflexivos. Por exemplo, “Sam, isso significa que você está assumindo o 
controle de sua vida?” Versus “Sam, você tem se mantido calmo?”.  
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• Use gerúndios: são verbos terminados em “ndo” e usados como substantivos. Por 
exemplo, "Sam, você disse que o corte faz você ficar sentindo que há algo errado com vo-
cê e isso é horrível". 

• Use o modo subjuntivo: talvez, será, etc. Por exemplo, 'Você acha que Sam talvez esteja 
começando a usar algumas dessas maneiras adultas para melhorar sua vida na escola?' 
Versus 'Sam, você aprendeu a usar maneiras adultas de melhorar sua vida na escola? ”. 

• Use humor, trocadilhos, etc.  

Finalmente, pode ser vital para o sucesso de uma carta registrando uma sessão para ne-
gociar antecipadamente como o documento será usado (veja White 1995). Onde a carta 
será mantida? Quando será lida? Quantas vezes seria bom lê-la? Quem deveria ler? E 
assim por diante. Isso evita o que tem sido chamado de "fenômeno da gaveta do corre-
dor": a circunstância em que, apesar da elaboração cuidadosa de uma carta realmente 
útil, ela é lida uma vez, colocada na gaveta e esquecida! 

Eu tive um recente exemplo extremo disso quando eu estava trabalhando com um menino 
de dez anos que me pediram para ver porque ele não estava comendo adequadamente. 
Ele era um garoto muito desconectado e era difícil conversar com ele. Bem, em algum 
momento achei que seria bom enviar-lhe uma carta para engrossar algumas das coisas 
boas que ele finalmente havia sido encorajado a dizer em uma das sessões. Seu relato de 
querer comer e crescer era tão minimamente descrito que parecia que seria uma boa 
ideia. Infelizmente, não o consultei sobre esse plano, e talvez você possa imaginar meus 
sentimentos quando ele veio para a próxima sessão e me disseram que, longe de ter co-
locado minha excelente carta na gaveta do corredor, ele a colocara por abrir.  

Negociar o que acontece com as cartas que escrevemos pode ser muito importante. 
Quando escrevo uma carta inesperada, costumo fazer algumas perguntas sobre o efeito 
da leitura da carta, e esse foi um bom efeito? E se assim for, seria bom ler a carta nova-
mente e, em caso afirmativo, quantas vezes? Ao fazer este tipo de perguntas, espero en-
corajar o destinatário a fazer o melhor uso possível da carta. 

Documentos de conhecimento 

Documentos de conhecimento podem ser extremamente úteis para pessoas que correm o 
risco de perder de vista suas identidades preferidas. Eles também são muito úteis em si-
tuações em que pessoas estressadas esquecem os conhecimentos e habilidades de que 
necessitam, mais exatamente nos momentos de estresse. Não sei se alguma vez já lhe 
aconteceu esquecer o que precisava lembrar, no momento que mais precisava. Isso cer-
tamente acontece comigo. Como um alpinista, treinar-me para poder lembrar é como es-
calar em momentos de grande terror, tem sido o aspecto mais desafiador do esporte. 
Lembro-me, no início da minha carreira de escalada, de estar “congelado" - tão assustado 
que não conseguia avançar nem retroceder. Eu simplesmente havia esquecido como fa-
zer o próximo passo, bastante simples. Da mesma forma, como pai, lembro-me de ter si-
do pego em conflito com meu filho, que provavelmente tinha cerca de quatorze anos na 
época. Eu não tenho ideia do que foi o problema - algo que eu senti que era realmente 
importante para ele fazer de uma vez e ele sentiu que poderia ser adiado. Eu lembro que 
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eu estava no final da escada e ele estava no topo e eu estava ficando sobrecarregado por 
um sentimento de impotência e inadequação. De algum lugar, a ideia de que não havia 
nada que eu pudesse fazer além de perder minha paciência e gritar com ele veio à minha 
mente. Algum de vocês já esteve nesse lugar? Certamente não foi a minha primeira vez 
lá. Mas então, de repente, lembrei-me de que, na verdade, isso só piorava as coisas e 
que a melhor coisa a fazer era ficar calmo e conversar razoavelmente. Não consigo me 
lembrar exatamente do que aconteceu, exceto que, de alguma forma, superamos o im-
passe sem raiva da minha parte ou raiva da parte dele e sem que as coisas fossem ditas 
que doeriam. O que eu lembro é que eu aprendi algo sobre como lembrar o que eu preci-
sava lembrar quando eu precisava me lembrar disso. 

Em meu trabalho com outros, venho testemunhar como as experiências de abuso na in-
fância parecem particularmente eficazes em roubar às pessoas os conhecimentos de que 
precisam nos momentos em que precisam delas. Eu também cheguei a ver como os do-
cumentos de conhecimento podem ser extremamente úteis para aqueles nesta situação. 

Aqui está um exemplo de tal documento de conhecimento que foi escrito em uma sessão. 
É aquele que foi desenvolvido em algum trabalho com uma mulher que tinha um diagnós-
tico de esquizofrenia - na verdade, ela teve vários diagnósticos diferentes em momentos 
diferentes. Anita foi muitas vezes esmagada por uma sensação de ser uma pessoa ruim e 
um pai ruim. As palavras neste documento são todas as palavras que Anita usou. Eu agi 
como uma testemunha de fora, autenticando esses conhecimentos tanto ouvindo-os, re-
petindo-os e acrescentando minha assinatura ao documento. Este foi um pequeno passo 
para ajudar a descrever mais detalhadamente os conhecimentos de Anita e para garantir 
que estes fossem testemunhados e autenticados por outros. 

 

DOCUMENTOS DE AUTORIDADE 

Este documento certifica as seguintes declarações sobre Anita H como verdadeira: 
 

1. Anita está doente e desapareceu há muitos anos.  
 

2. A doença não é culpa de Anita.  
 

3. Anita sempre amou seus filhos e sempre fez o melhor para educá-los com amor. 
 

4. Anita sempre fez o melhor possível para dar disciplina aos filhos com amor e não 
com hostilidade ou desejo de prejudicar. 
 

5. Anita é uma boa pessoa e uma boa mãe.  
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6. Deus ama  Anita e Anita ama Deus.  
 

7. Anita merece ser amada.  
 

8. Se Deus estivesse falando com Anita, ele diria a ela que a ama.  
 
 
Documento Certificado dia 15 de setembro de 2000 | Assinado por Hugh Fox & Ani-
ta H.  
 

Como você pode ver, este documento de conhecimento está preocupado principalmente 
com a identidade, tanto individual quanto relacional. Em retrospectiva, posso ver como se-
ria bom reunir alguns amigos de Anita de sua igreja e mandar autenticar esse documento 
e também recolher suas assinaturas. 

Assim, eu tinha esse documento reduzido a um pequeno tamanho, similar a um cartão de 
crédito, e plastificado, e Anita carregava com ela em sua bolsa onde quer que ela fosse. 
Estava então disponível para ela ler sempre que sentisse que estava sobrecarregada de 
conhecimentos negativos sobre si mesma. Ela também leu regularmente em uma base 
preventiva. Ela relatou que este documento ajudou-a a resistir às críticas que a atormenta-
ram de maneira muito significativa. 

Aqui está um segundo exemplo de um documento de conhecimento. Este é mais focado 
em conhecimentos e habilidades sobre desempenho do que sobre identidade. Essa mu-
lher, Marion, estava perturbada por sentimentos de culpa sempre que enfrentava sua filha 
adolescente. Um dos efeitos dessa culpa foi que ela não conseguiu que sua filha se ali-
mentasse adequadamente. Embora soubesse que não era bom dar sempre à filha, a cul-
pa sempre lhe roubava esse conhecimento no momento em que ela precisava. Este do-
cumento foi construído pela própria Marion: 

Conhecimentos para recusar a culpa 

Não jogue os jogos dela 
Não discuta com ela  
Lembre-se do que melhor para ela 
Eu sei o que é certo 

Isso também foi feito em um cartão e laminado. Embora tenhamos discutido juntos como 
Marion usaria esse documento, quando nos conhecemos, ela me disse que não o havia 
lido uma vez! No final desta próxima sessão, escrevemos uma carta juntos, contando a 
sessão e também incluindo o trabalho que fizemos para lembrar o que estava no docu-
mento esquecido. Em outras palavras, o documento foi repetido na carta. Depois disso, 
Marion começou a usar o cartão e, em sessões subsequentes, contou-nos como sua filha 
estava comendo de maneira mais satisfatória e como Marion estava começando a encon-
trar maneiras de se manter firme em relação a esse relacionamento. 
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Documentos de circulação 

Uma terceira categoria de documentação envolve a gravação de histórias preferidas, ou 
evidências que se encaixam com as histórias preferidas, e as circula para amigos, familia-
res e outras pessoas no mundo da pessoa. Esses documentos de circulação ajudam a 
tornar os outros conscientes dessas histórias preferidas e permitem que eles reconheçam 
essas histórias preferidas, em vez de ver apenas evidências que se encaixam com histó-
rias problemáticas. Por sua vez, isso contribui para o desenvolvimento de comunidades 
de reconhecimento em torno da pessoa, comunidades que podem se engajar ativamente 
no engrossamento da história preferida. Ao mesmo tempo, isso contribui para conectar 
pessoas em torno de intenções e valores compartilhados. 

Aqui, abaixo, um exemplo de um Documento de Circulação. Ele foi escrito por Carol.  

Para: Para as pessoas que conhecem a Carol 
 
No dia 11 de junho, seguindo uma linha com Mandy, uma sensação de desespero me le-
vou a querer ter uma overdose. No entanto, eu apenas me acalmei. Eu fiz isso contando 
até dez e fumando muitos cigarros. Demorei cerca de 15 minutos. Esta é a primeira vez 
que faço isso. Eu me senti uma campeã. 

Espero lembrar dessa habilidade e usá-la novamente sempre que ficar estressada. Isso 
significaria que eu nunca teria que ter nenhuma overdose novamente. 

Se você me ver estressada, por favor, me diga e me lembre de pensar: "você sabe como 
se acalmar". 

Obrigada!  

Nós compilamos uma lista com cerca de uma dúzia de pessoas na vida de Carol, alguns 
profissionais, alguns amigos e alguns membros da família, e concordamos que Carol da-
ria cópias para cada um deles. Como uma mulher que era vista como um "caso sem es-
perança", essa circulação dessa habilidade por sua vez contribuiria para que uma nova 
identidade fosse conhecida e para Carol receber feedback (quando as pessoas a lembra-
ram que ela sabe se acalmar) essa identidade é visível. Além disso, esse feedback pode 
servir para lembrar Carol do que ela sabe sobre se acalmar nos momentos em que ela 
mais precisa se lembrar do que sabe sobre se acalmar. 

Quando eu verifiquei com Carol como ela usara esse documento e o efeito que ele teve, 
ela me disse que o havia dado para sua enfermeira psiquiátrica comunitária, sua assisten-
te social, sua ex-família de apoio ao trabalho, sua voluntária em casa, seus pais adotivos, 
seu marido e seus filhos. Ela disse que: 

Foi bom ... Eu me senti orgulhoso ... Eles me respeitam mais ... Eles vêm para mim para 
mais coisas, especialmente as crianças ... e John e eu estamos falando melhor ... Eu me 
vejo em uma luz diferente ... Eu sou uma pessoa que pode continuar ... Eu posso conti-
nuar sendo uma mãe ... Eu sou uma mãe melhor. As crianças e John me lembram [que 
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eu sei me acalmar] ... e Jill [a enfermeira psiquiátrica comunitária] também ... [quando eles 
fazem isso] é útil.  

Documentos do rito de passagem 

David Epston e Michael White (1992) também propuseram o uso de documentos no final 
da terapia. Eles sugerem que, em vez de usar a metáfora da perda para o fim da terapia, 
a metáfora do rito de passagem seria mais útil. Eles baseiam sua compreensão do rito de 
passagem no trabalho de Van Gennep (1960). Eles escrevem (Epston & White, 1992): 

Van Gennep afirmou que o rito de passagem é um fenômeno universal para facilitar as 
transições, na vida social, de um status e / ou identidade para outro. Ele propôs um mode-
lo processual desse rito, consistindo nas etapas de separação, liminaridade e reincorpo-
ração ... 

O terceiro estágio da reincorporação encerra a passagem ritual e ajuda as pessoas a se 
realocarem na ordem social de seu mundo familiar, mas em uma posição diferente. Esta 
posição diferente é caracteristicamente acompanhada por novos papéis, responsabilida-
des e liberdades. Tradicionalmente, a chegada a este ponto é aumentada por reivindica-
ções e declarações de que a pessoa negociou com sucesso uma transição, e isto é legi-
timado pelo reconhecimento comunal ... 

Nossa interpretação dessa metáfora estrutura uma terapia que encoraja as pessoas a ne-
gociar uma passagem de iniciante a veterana, de cliente a consultor. Em vez de instituir 
uma dependência de "conhecimentos especializados", essa terapia permite que as pes-
soas cheguem a um ponto em que podem recorrer a certos conhecimentos alternativos e 
"especiais" que ressuscitaram e / ou geraram durante a terapia. 

É através da reincorporação que os saberes alternativos que foram ressuscitados e/ou 
gerados se tornam autenticados. É através da reincorporação que as novas possibilida-
des podem ser realizadas. (pp.12-13)  

White e Epston sugerem que as duas primeiras etapas do rito de passagem, como des-
crito por Van Gennep, participam durante o curso principal da terapia, mas que a terceira 
etapa ocorrerá no final da terapia e incluirá "declarações e declarações", e que essas "rei-
vindicações e declarações" serão legitimadas por "reconhecimento comunitário". 

Essas "reivindicações e declarações" podem efetivamente receber autoridade e perma-
nência na forma escrita, ou seja, como documentos. Além disso, essas "declarações e 
declarações" podem receber "reconhecimento comunitário", tornando-as públicas, muitas 
vezes por meio de cerimônias cuidadosamente construídas com convidados. 

Eu quero considerar aqui duas maneiras particulares em que a metáfora do rito de passa-
gem pode ser evocada no final da terapia, ambas envolvendo o uso de documentação: 

1. Celebrações, premiações e prêmios, com a presença de pessoas significativas, incluin-
do aquelas que não tenham participado da terapia. 
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2. Consultar pessoas, em um sentido formal, em relação à solução dos conhecimentos de 
suas vidas, e em relação aos conhecimentos alternativos e preferidos sobre suas vidas e 
relacionamentos (ver White & Epston, 1992). 

1.Celebrações, premiações e prêmios 

Na unidade diária (Day Unit) em que trabalho, é feito um esforço para operar de acordo 
com a ética e princípios narrativos. Cada criança tem um livro no qual outros membros da 
comunidade da unidade diária (Day Unit) podem gravar coisas que gostaram sobre a cri-
ança. As crianças e os funcionários são encorajados a gravar algo em cada livro todos os 
dias. No final do programa, os pais e a família são convidados e há uma cerimônia de 
premiação. Cada criança escolhe três coisas do livro que gostaria de ler em frente à as-
sembléia, e os certificados são concedidos registrando suas conquistas e conhecimentos. 
Este pode ser um evento muito comovente para nós como trabalhadores. Também pode 
ser um evento emocionante para as crianças, como ilustra a história a seguir. 

Jodie, de dez anos, era uma criança que estava efetivamente paralisada por ansiedade e 
preocupação. Essa preocupação não só a impediu de ir à escola e sair para brincar com 
os colegas, mas também roubou sua voz. No período de três semanas em que ela partici-
pou da unidade diária (Day Unit), a única vez em que sua voz foi ouvida foi quando as cri-
anças fizeram um show de marionetes. Na cerimônia de premiação, ela recebeu um certi-
ficado (entregue pela Gerente da organização, Lisa) que registrou que ela ensinou à equi-
pe da unidade diária (Day Unit) que você pode ser um bom amigo sem falar. 

No dia seguinte, Jodie foi ao Brownies - uma organização que temos aqui para meninas. 
Jodie explicou isso ao "trabalhador ambulatorial" dizendo que Lisa escrevera que "ela po-
deria ir". 

Na unidade diária (Day Unit), eles também mantêm um livro onde, antes de terminarem a 
estadia, as crianças registram o que aprenderam durante o tempo que passaram conos-
co. Este livro está aberto a outras crianças que vêm à unidade diária (Day Unit) para ler, 
recrutando assim uma "futura audiência" para contribuir para a legitimação destes novos 
conhecimentos. 

Eu incluí abaixo um certificado que foi recentemente concedido a um jovem, Liam, com 
quem eu estava trabalhando. Liam, que tinha doze anos, estava na unidade diária (Day 
Unit), mas teve que ser convidado para sair depois de se ausentar, levando outra criança 
com ele. Eu havia sido solicitado pela funcionária de seu ambulatório para acompanhá-lo 
no trabalho naquela época. Foi uma jornada longa e às vezes árdua. Liam deixava o con-
sultório e visitava os quartos de outros membros da equipe, ou contornava o exterior do 
prédio e batia na janela. Em uma ocasião ele pegou as chaves de sua mãe e as segurou 
do lado de fora da janela da sala que estávamos naquele dia que tinha uma passagem 
pública abaixo, ameaçando soltá-las se sua mãe não concordasse em levá-lo para Mcdo-
nald's a caminho de casa. Liam mostrou pouca inclinação para participar de nossas ses-
sões e, geralmente, depois de cerca de um quarto de hora, ele decidia que era hora de ir 
para casa. Depois disso, tornou-se cada vez mais difícil ter qualquer tipo de conversa, não 
só com ele, mas com a mãe. Sua mãe nos disse que ela não podia controlar Liam, que 
ele brigou incessantemente com seus irmãos mais velhos, que ele roubou seu cartão de 
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crédito e saiu no meio da noite para sacar dinheiro, e que ela não iria deixá-lo fora de sua 
casa, tornando sua vida impossível. Ah, e claro que ele não estava indo para a escola. 

Bem, extraordinariamente, pouco a pouco as coisas melhoraram. Não vou contar a histó-
ria complicada dessa jornada, basta dizer que depois de dezoito meses chegamos ao es-
tágio em que parecia apropriado apresentar a Liam este certificado: 
 

 

  
 Conteúdo do certificado acima: 
 
“Esse documento certifica que Liam Minaghan alcançou habilidades avançadas em inde-
pendência e cooperação e formou uma estreita relação com confiança e humildade.  
 
James Steady 
Presidente da Sociedade para Colaboração e Regras Pessoais 
 
Nós fizemos uma pequena festa. Liam não queria convidar seus irmãos, mas convidou 
sua mãe e um membro da equipe da unidade diária (Day Unit), com quem ele manteve 
contato. Eu também estava lá como era trabalhador ambulatorial. Nós tínhamos pirulito e 
bolos. Fiz um breve discurso falando sobre os tempos que tivemos juntos e as conquistas 
incríveis de Liam, e o presenteamos com o certificado. Embora não tivéssemos planejado 
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dessa forma, quando eles chegaram à próxima sessão, todos concordaram que o nosso 
trabalho conjunto estava completo. Liam havia reentrado na unidade diária (Day Unit) com 
algum grau de compromisso de usar isso como um caminho de volta ao ensino regular 
(escola). O pessoal da unidade diária (Day Unit), que tinha sido cético, para dizer o míni-
mo, sobre Liam, encontrou-o como um rapaz diferente, e eles expressaram seu prazer em 
sua companhia. Além disso, Liam me apresentou um documento sobre mim: 

  

  
 
2. Consultando seus consultores 

Como mencionado acima, uma outra maneira de cumprir um rito de passagem na conclu-
são da terapia é formalmente "consultar seus consultores". David Epston e Michael White 
(1992) usam essa expressão para se referir ao processo de consultar pessoas sobre seus 
conhecimentos no final da terapia: 

Quando as pessoas são estabelecidas como consultoras para si mesmas, para os outros 
e para o terapeuta, elas se sentem mais como uma autoridade sobre suas próprias vidas, 
seus problemas e a solução para esses problemas. Essa autoridade assume a forma de 
um tipo de conhecimento e experiência que é registrado em um meio popular para que 
seja acessível ao consultor, terapeuta e outros potenciais. 

Todo o tempo, a desigualdade relativa de "terapeuta como ajudante" e "cliente como aju-
dado" é corrigida. O dom da terapia é equilibrado pelo dom da consultoria. Consideramos 
que essa reciprocidade é de vital importância para reduzir o risco de endividamento e 
substituí-lo por um senso de troca justa. (p.17) 
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Aqui está um documento que Anita criou quando terminamos de trabalhar juntos. Ele re-
gistra os conhecimentos que ela gerou durante nosso trabalho. 

DOCUMENTO DE CONHECIMENTO DE ANITA  

Na minha luta contra a doença, aprendi vários conhecimentos sobre como preservar mi-
nha vida e evitar que a doença se estabeleça. Este documento registra alguns desses co-
nhecimentos. 

• Não entre em pânico. O pânico dá à doença uma posição segura. Os tópicos des-
critos a seguir podem te ajudar a manter o pânico longe: 

• a)  Pense com calma, de forma prática e realista.  
 

• b)  Diga a si mesmo para pensar com calma.  
 

• c)  Se escutar uma voz, isso não necessariamente significa que a doença 
está voltando 
 

• d)  Não escute nada que te diga para não ficar de olho 
 

• Viva um dia de cada vez. Uma hora de cada vez. Um minuto de cada vez. Faça o 
passo a passo de tudo. 

• Não tenha medo de pedir ajuda de amigos e profissionais 

• Pense positivo 
• Diga a si mesmo que Deus te ama 
• Diga a si mesmo que a doença não é sua culpa 
• Diga a si mesmo que ama seus filhos.  

• Escute a voz de Deus.  

Este documento se distingue do conhecimento que Anita teve quando nos conhecemos, 
que a única maneira de lidar com suas dificuldades era através de medicamentos melho-
res ou mais. Em nossa última sessão juntos, quando perguntei a ela sobre que conheci-
mentos ela tinha agora sobre como lidar com as dificuldades que a assediavam, fiquei es-
pantado com sua fluência. Ela mal parou para respirar antes de listar os conhecimentos 
que informaram o documento acima. 

Na época em que este documento da Anita foi criado, eu não tinha instituído um livro de 
conhecimento para as pessoas contribuírem para quando terminassem o trabalho. Este 
livro agora existe e contém histórias, documentos e cartas que registram as habilidades e 
conhecimentos daqueles que me consultaram ao longo do tempo. Pedir que as pessoas 
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contribuam para este livro tornou-se um rito chave de passagem na conclusão de um re-
lacionamento terapêutico. É um livro que está disponível para outros lerem e consultarem. 

Preparar este artigo me levou a perceber que em breve entrarei em contato com Anita e 
verei se ela ficaria feliz por eu incluir esses conhecimentos dela neste livro de conheci-
mento. Embora a redação do documento tenha, por si só, sido útil para Anita, e embora 
esse processo tenha possibilitado que seus conhecimentos tenham sido disponibilizados 
para mim, acredito que o ato de inseri-los em um livro de conhecimento que estará dispo-
nível para outras pessoas que procuram a consulta, será mais cuidadosamente honrando. 
Acredito que isso contribuirá para que os conhecimentos de Anita se tornem mais rica-
mente descritos e legitimados, o que Van Gennep (1960) sugere como vital para a terceira 
etapa, a reincorporação, de um rito de passagem. 

Neste trabalho, até agora, descrevi quatro categorias diferentes de documentos: cartas 
que registram uma sessão; documentos de conhecimento e afirmação; documentos de 
notícias; e documentos para contribuir com ritos de passagem. Isso não abrange de forma 
alguma todos os possíveis usos de documentos! Na verdade, isso é provavelmente limi-
tado apenas por nossa imaginação. 3 Em vez de explorar mais essas opções, no entanto, 
agora desejo compartilhar alguns comentários sobre documentos terapêuticos de uma 
pessoa em particular. 

História da Carol 

Para transmitir as contribuições significativas que os documentos terapêuticos podem ofe-
recer, parece apropriado compartilhar um pouco mais da história de Carol. Você deve se 
lembrar de que o documento de circulação incluído acima, também foi escrito por ela. A 
transcrição a seguir é editada a partir de uma entrevista com Carol que ocorreu cerca de 
quatro semanas antes deste artigo ser escrito. 

Hugh: O que te trouxe até aqui para me ver, Carol?  

Carol: As crianças, na verdade... eu não consigo lidar com o comportamento delas. Man-
dy estava me dando muito gyp [expressão para dor] e estava fazendo uma zona na esco-
la e isso… eu não consigo lidar com o que eles estavam fazendo e dizendo, especialmen-
te Claire, me dizendo que eu deveria cometer suicídio. 

Eu tenho um histórico de tentativas de me matar. Foi por causa do abuso que tive na mi-
nha infância. Eu pensei que não era uma mãe boa o suficiente. Eu não era amada quando 
criança e não sabia se estava dando aos meus filhos a quantidade certa de amor. Eu que-
ria que meus filhos tivessem uma vida melhor do que eu, mas três dos meus filhos foram 
abusados. Foram em circunstâncias diferentes de mim, mas eu me senti mal que eles es-
tavam sendo abusados enquanto eu recebia ajuda. Quando descobri, telefonei imediata-
mente para a polícia e mandei-o embora porque queria que estivessem em segurança. 

Hugh: Como a idéia de que você não é uma mãe boa o suficiente afeta seu relacionamen-
to com seus filhos? 
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Carol: Eu não os deixava sair para brincar, por exemplo, eu os mantenho isolados. Estou 
sempre querendo saber onde eles estavam. Minha mãe costumava simplesmente nos ex-
pulsar e não ficar louca querendo saber onde estávamos. Essa foi uma das coisas que 
afetou nosso relacionamento. Além disso, eu costumava pensar que deveria me matar 
para que outra pessoa pudesse cuidar das crianças, que elas fizessem melhor do que eu. 
Eu tomei milhões de overdoses e me cortei. Eu não me importei. As crianças tentaram 
cuidar de mim e isso não era o que eu queria, eu queria cuidar delas adequadamente. 

Hugh: Você encontrou maneiras de ter uma noção de si mesma como uma mãe boa o su-
ficiente? 

Carol: Sim, mas apenas através dos documentos. Eles me fazem sentir melhor. Quando 
leio os documentos me sinto melhor. Eu não tomo overdoses e sou uma mãe melhor. Eu 
levo as crianças para onde elas querem ir, faço brincadeiras com elas, nos reunimos e 
assistimos televisão juntos. Eu digo a eles que os amo e me certifico de que eles me di-
gam que me amam. É brilhante. É como deveria ser. 

Hugh: Como isso afeta as crianças?  

Carol: O comportamento deles é melhor. Claire não me diz para tomar overdoses e ela é 
mais carinhosa. Justin vem até mim pedindo por amor e um beijo. Stephen é um pouco 
velho para isso, mas se ele quiser, ele virá para um. Isso torna mais fácil em suas vidas. 
Além disso, John e eu nos damos muito melhor, não há discussões e somos mais amoro-
sos um com o outro. Eu posso apenas continuar com a minha vida, cozinhar, limpar e fa-
zer tudo o que eu devo fazer. Mas quando é o contrário eu não posso fazer nada. Eu tam-
bém posso melhorar com muito mais pessoas. 

Eu me importo mais comigo mesma. Em vez de tomar overdoses ou me cortar, eu gosto 
de me colocar como uma pessoa decente, para me colocar em ordem. Eu mostro as cri-
anças que posso estar lá para elas e não me machucar ou ter overdoses. Minha mãe 
nunca se importou consigo mesma, mas eu gosto de fazer tudo parecer limpo e arrumado. 
E eu saio e me divirto. 

Carol continuou me dizendo que esse documento era o mais importante para ela: 

DOCUMENTO DA MATERNIDADE 

Eu amo as crianças.  

Eles sabem que eu os amo.  

E eles me amam como mãe.  

Eu quero que eles saibam que eu sempre estarei lá para eles.  

Eu dei a eles melhor do que eu.  

As crianças não querem entrar em tratamento.  
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As crianças precisam de mim. Pense neles primeiro. 

Este foi o primeiro documento que criamos. Carol o mantém em sua bolsa. Quando ela 
está para baixo, ela lê, re-lê e re-lê - até vinte vezes por dia. Isso a faz pensar: "Não há 
sentido em me matar quando posso ser uma mãe pura". Carol me disse que, mesmo 
quando está se sentindo bem, ela lê esse documento duas ou três vezes por semana só 
para mantê-lo na cabeça. Há outros documentos que Carol também lê regularmente, e às 
vezes ela pega todos e os lê juntos. Para Carol é bastante claro que esses documentos 
salvaram sua vida em certas ocasiões. 

Carol compartilhou alguns dos documentos com outras pessoas que ela conhece e eles 
confirmaram que esses documentos são efetivos. Isso tem o efeito de aumentar o poder 
dos documentos. Isso os torna mais fortes. 

Para encerrar, gostaria de transmitir um último comentário sobre Carol. Perguntei-lhe as 
questões de pesquisa sobre o efeito dos documentos que foram citados anteriormente. 
Ela disse que um documento valeram dez sessões de terapia e que 70% do progresso 
que ela fez foi devido aos documentos. Como resultado do feedback de Carol, estou pla-
nejando escrever ainda mais documentos no futuro! 

Notas 

1.Hugh pode ser contatado pelo Centro de Prática Narrativa, 87 Denison Rd, Victoria 
Park, Manchester, M14 5RN, Reino Unido, Tel / fax: (44-161) 224 6282, email: Narrati-
vefox@aol.com website: www .narrativepractice.com 

2.Esta referência inclui uma lista de verificação mais completa que ajudará os terapeutas 
a atender ao contexto de recebimento de documentos terapêuticos. 

3.No livro de White e Epston, "Narrative Means to Therapeutic Ends" (1990), muitas clas-
ses diferentes de documentos são descritas e uma ampla gama de exemplos é oferecida. 
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