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1. O que significa o termo “testemunha externa"?  

Dentro da prática narrativa, uma testemunha externa é uma audiência convidada para 
uma conversa de terapia - uma terceira pessoa que é convidada a ouvir e reconhecer as 
histórias preferidas e as reivindicações de identidade da pessoa que consulta o terapeuta. 
Testemunhas externas podem fazer parte da rede de uma pessoa - família, amigos, etc -
ou podem ser convidados fora dessas redes, como profissionais (e podem constituir o que 
muitas pessoas conhecem como uma equipe de reflexão). Outra alternativa seria convidar 
a partir de listas ou registros de pessoas que já foram consultadas pelo terapeuta, que vi-
venciaram dificuldades semelhantes e que concordariam em ajudar terapeuticamente ou-
tras pessoas quando for relevante. Testemunhas externas podem ser recrutadas para 
uma reunião particular ou, se forem um grupo de profissionais que trabalham juntos, po-
dem estar regularmente presentes em sessões terapêuticas. 

Quando há mais de uma testemunha externa, especialmente quando há uma equipe tra-
balhando em conjunto, os membros da equipe ajudam uns aos outros a fazer suas refle-
xões. Por exemplo, depois de uma testemunha externa falar, outro pode fazer algumas 
perguntas sobre o que acabou de ser dito, afim de tornar todo o processo mais significati-
vo. Enquanto as testemunhas externas falam entre si, a pessoa que está consultando o 
terapeuta está ouvindo. 

Ter conversas terapêuticas com alguma testemunha pode ser muito significativo, especi-
almente se essa testemunha externa escuta e responde de certas maneiras. Por exemplo: 
Georgie (uma menina), que tinha treze anos, sofreu um acidente de carro há algum tempo 
e ainda estava tendo problemas para dormir quando foi levado pela mãe, Ann, para a te-
rapia. Na segunda sessão, o terapeuta decidiu entrevistar Georgie enquanto convidava 
Ann para agir como uma testemunha externa. Aos poucos, Georgie pôde falar sobre al-
gumas das lembranças do acidente que ainda a assombravam, além de descrever as vá-
rias maneiras pelas quais tentou, com a ajuda de outros, deixar esse trauma para trás. 
Quando perguntada sobre o que significava estar tomando todos esses passos, Georgie 
disse que isso significava que ela era "determinada". Georgie também falou sobre porque 
ela queria que as lembranças ruins a deixassem. Isso incluía não querer ficar para trás 
em seu trabalho escolar, não querendo ser um fardo para sua família (alguns dos quais 
também estavam no acidente) e porque ela queria "viver sua vida novamente". 

A terapeuta, então, parou de fazer perguntas a Georgie e, em vez disso, virou-se para 
Ann e perguntou-lhe quais eram as coisas que se destacavam para ela nas falas de Ge-
orgie. 
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Ann respondeu que estava muito emocionada com a determinação de sua filha e seu 
compromisso de "viver sua vida novamente". Quando perguntada sobre isso, Ann traçou 
uma história de determinação por toda a vida de Georgie. Ann podia pensar em muitas 
ocasiões em que Georgie demonstrara determinação em alguns de seus primeiros dias e 
em como ela não deixava que as coisas a impedissem de viver a vida ao máximo. Quan-
do perguntada por que essa "determinação" era significativa para ela, Ann contou uma 
história de sua própria infância. Quando ela era uma criança pequena, a amiga mais pró-
xima de Ann estava muito doente, com febre reumática por muitos meses. Algo sobre a 
determinação de Georgie lembrava Ann de sua amiga e as maneiras pelas quais ela re-
cuperara sua vida dos efeitos de uma doença grave. Ann sempre a admirou e elas conti-
nuam amigas até hoje. Quando perguntaram o que significava para Ann ouvir a filha falar 
dessa maneira, e o que significava tudo isso remeter a sua amiga, Ann respondeu que a 
colocava em contato com algumas das coisas que ela mais valorizava na vida. Também 
trouxe um sentimento de orgulho em Georgie. Ann disse que sabia que esses tempos 
eram difíceis para Georgie, mas ao ouvi-la falar, também sabia que juntas encontrariam 
um jeito de resolver isso. 

Quando a terapeuta voltou-se para Georgie, ela pareceu intrigada com a história do amigo 
de sua mãe e como ela recuperara sua vida da doença. Tanto é assim que quando Ann 
sugeriu que elas pedissem à amiga para ir à próxima sessão de terapia para conversar 
mais sobre isso e ouvir todas as coisas que Georgie estava fazendo para se recuperar do 
acidente de carro, Georgie achou que era uma ótima ideia. Dessa forma, Ann não só se 
tornou uma testemunha externa da história de determinação de Georgie para viver ple-
namente a vida, como também fez isso pela sua amiga de infância. Com o tempo, as 
lembranças ruins deixaram Georgie sozinha e ela começou a "viver sua vida novamente". 

Ter a amiga de Ann como testemunha fez com que Georgie desse passos positivos em 
sua vida e reconhecerem as formas determinadas pelas quais ela agia, fez a diferença. 
Isso permitiu que Georgie se sentisse conectada com os outros, reduziu seu isolamento e 
sensação de preocupação, e a história de determinação e compromisso com a “viver a 
vida" ficou mais rica. 

Permitir que uma pessoa que está entrando em terapia possa convidar amigos ou familia-
res para suas sessões como testemunhas, significa que é muito mais provável que os 
passos que uma pessoa dá na sala de terapia possam ser traduzidos em ação de suas 
vidas diárias. Práticas de testemunhas externas permitem que seja feito um link entre o 
que acontece na sala de terapia e o resto da vida de uma pessoa. 
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É relevante notar que as testemunhas externas precisam tomar cuidado com o que elas 
escutam e o que elas dizem. Em exemplos como este, em que a testemunha de fora não 
tem experiência anterior nesses tipos de conversas, o terapeuta assume uma responsabi-
lidade especial (por meio de perguntas certas) de manter as reflexões da testemunha ex-
terna da conversa. Esse tipo de pergunta é explorado em mais detalhes posteriormente 
neste artigo. 
 

2. Por que é importante que hajam testemunhas de histórias preferidas?  

Em certo sentido, o que está sendo "desenhado" nas sessões de terapia narrativa é a 
identidade preferida de uma pessoa. Por exemplo, Georgie afirmou que foi sua determi-
nação que ajudou a se livrar das "memórias ruins", e as conversas terapêuticas envolve-
ram o espessamento dessa história de "determinação". Se a história preferida de quem 
somos permanece apenas uma conversa em nossa própria cabeça, ela não terá a sensa-
ção de ser "real". Esse senso de "realidade" ou "autenticidade" só acontece quando nos-
sas histórias preferidas são respondidas por um público significativo (neste caso, a tera-
peuta, Ann e a amiga de Ann). 

Para muitas pessoas, os impasses e preocupações que eles têm sobre suas vidas contri-
buem para uma sensação de isolamento e desconexão de outras pessoas que, de outra 
forma, poderiam ter um significado especial em suas vidas. Práticas de testemunhas ex-
ternas desafiam os efeitos isolantes e individualizadores dos problemas, como Hugh Fox 
descreve neste trecho: 

A prática narrativa baseia-se na ideia de que as histórias que contamos sobre nós mes-
mos não são privadas e individuais, mas são uma conquista social. Nós, provavelmente, 
sabemos que é difícil manter uma reivindicação de identidade isoladamente - procuramos 
por alguém que reflita de volta para nós o que desejamos reivindicar para nós mesmos. 
Uma parte importante de nossas reivindicações de identidade serão os valores pelos 
quais queremos viver nossas vidas. Ao manter nossa conexão com nossos valores, pro-
vavelmente todos nós já experimentamos o poder de compartilhar esses valores com 
pessoas que pensam como você. Testemunhas externas ajudam a atender esses dois 
propósitos - reconhecer nossas reivindicações de identidade como válidas e compartilhar 
histórias sobre o que é importante para nós na vida. Dessa forma, as pessoas com quem 
trabalhamos passam a experimentar a si mesmas e suas reivindicações de identidade 
preferidas como parte de uma comunidade de reconhecimento. 
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Fiona havia sofrido abuso significativo por seu padrasto ao longo de sua infância. Quando 
os efeitos desse abuso a alcançaram em seus vinte anos na forma de pesadelos e me-
dos, ela procurou aconselhamento. Depois de várias sessões, a terapeuta perguntou se 
ficaria tudo bem com Fiona se ela pudesse pedir a alguns membros de um grupo de apoio 
para mulheres que sofreram abusos para comparecer à próxima sessão. A terapeuta ex-
plicou que ela faria algumas perguntas a Fiona e então as mulheres falariam respeitosa-
mente sobre o que significava para elas testemunharem a história de Fiona. As mulheres 
que o terapeuta convidou já haviam cumprido esse papel antes e tinham experiência em 
ouvir os resultados únicos da história de Fiona e em focar na história alternativa. Para Fi-
ona, essa história preferida era a de uma ligação amorosa com o irmão que a sustentara 
durante os tempos de abuso. Foi seu irmão que notou que Fiona era uma pessoa bondo-
sa e criativa, e essas eram as histórias de si mesma que ela estava interessada em entrar 
em contato novamente. Como Fiona não tem mais muito contato com o irmão (como ele 
agora mora no exterior), ela falou recentemente sobre começar a escrever uma carta para 
ele. 

Quando foi a vez das mulheres falarem, elas descreveram como ficaram emocionadas ao 
ouvirem Fiona falar sobre as maneiras pelas quais ela e seu irmão se importavam um 
com o outro, a ternura que demonstravam entre eles, mesmo quando estavam sendo tra-
tados brutalmente por um idoso. As diferentes mulheres então falaram sobre o porquê 
disso ser significativo para elas. Algumas falavam sobre as pessoas que lhes ofereceram 
consolo durante as experiências de abuso e como, por ouvirem Fiona, decidiram fazer 
contato com essas figuras de seu passado. Outras mulheres falaram sobre as descrições 
de Fiona sobre sua criatividade e como isso as reconectou com suas próprias atividades 
criativas. 

Quando Fiona teve a chance de refletir sobre o que o grupo de mulheres havia dito, ela 
chorou. Ela disse que estas eram lágrimas de solidariedade. Ela disse que sempre se 
sentiu tão sozinha em sua vida, especialmente porque seu irmão, a única pessoa que tes-
temunhou o que aconteceu com ela quando criança, agora estava tão distante. Mas ouvir 
as mulheres falarem, ouvindo-as dizer que ouvir a história dela era significativa para elas, 
mudara isso. Outros agora sabiam sobre sua vida e disseram que ouvir sobre isso os aju-
dara. 

Fiona descreveu que esse senso de companhia desempenhava um papel significativo na 
redução dos efeitos contínuos do abuso que a levaram a buscar aconselhamento. Os pe-
sadelos e medos dela começaram a se dissipar e ela tornou-se, mais uma vez, capaz de 
determinar a direção de sua vida. 
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3. Qual é a história dessas ideias e dessas formas de trabalho?  

A ideia de envolver os outros para ouvir conversas em terapia não é nova. Dentro da tra-
dição da terapia familiar, equipes de profissionais muitas vezes ouvem as famílias por trás 
de uma tela unidirecional e, em seguida, fazem várias intervenções dependendo do mode-
lo de terapia. O trabalho de Tom Andersen (1987) desafiou o anonimato dessas equipes 
de profissionais e iniciou uma série de explorações sobre o uso da reflexão como um tra-
balho em equipe. 

O uso de testemunhas externas na terapia narrativa é influenciado por esses desenvolvi-
mentos refletindo o trabalho em equipe. É também fortemente influenciado pelo trabalho 
de Barbara Myerhoff (1982, 1986), que introduziu o termo "cerimônia de definição" para 
descrever o processo pelo qual as comunidades de pessoas constroem ativamente suas 
identidades. Michael White (1995) trouxe essas idéias de cerimônias de definição e tes-
temunhas externas para o campo da terapia. Como discutiremos a seguir, dentro da tera-
pia narrativa, práticas de testemunhas externas e processos de cerimônias de definição 
foram agora desenvolvidos de maneira cuidadosa e particular. Diferentes praticantes es-
tão criando suas próprias formas de cerimônia de definição e trabalho de testemunhas ex-
ternas. 

 

4. O que são cerimônias de definição?  

Às vezes, o trabalho de testemunhas externas ocorre dentro do que é chamado de "ceri-
mônias de definição". O termo "cerimônia de definição" vem do trabalho antropológico de 
Barbara Myerhoff (1982) com uma comunidade judaica idosa em Veneza, Califórnia, cuja 
vida social foi promulgada em um determinado lar de idosos. Foi neste lar de idosos que 
Barbara Myerhoff notou as formas cotidianas pelas quais os membros dessa comunidade 
"se construíram". Como imigrantes, esse grupo não tinha testemunhas naturais de suas 
vidas e culturas passadas. Eles viviam cercados por um mundo de "estranhos" que "ti-
nham que ser informados de tudo". Através de suas observações próximas desta comuni-
dade, Barbara Myerhoff foi capaz de extrair alguns dos processos e práticas pelos quais 
as identidades dessas pessoas são construídas de forma contínua: 
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Quando as culturas estão fragmentadas e em grave desordem, pode ser difícil de encon-
trar o público adequado. Ocasiões naturais não podem ser oferecidas e, então, devem ser 
inventadas artificialmente. Chamei essas performances de "Cerimônias de Definições", 
entendendo-as como autodefinições coletivas destinadas especificamente a proclamar 
uma interpretação para uma audiência que não está disponível de outra forma. (Myerhoff 
1982, p.105). 

Nas palavras de Barbara Myerhoff, cerimônias de definição... fornecem oportunidades pa-
ra serem vistas e em seus próprios termos, reunindo testemunhas de seu próprio valor, 
vitalidade e ser (Myerhoff 1986, p.267). 

Seguindo as observações de Barbara Myerhoff, Michael White trouxe o termo "cerimônia 
de definição" para seu trabalho em terapia e começou a se concentrar no papel das tes-
temunhas externas na autenticação das reivindicações de identidade das pessoas (1995). 

Por meio de cerimônias de definição especialmente convocadas, as pessoas que consul-
tam os terapeutas narrativos são convidadas a contar e relatar as histórias preferidas de 
suas vidas e a fazer isso com um público presente. Os membros do público agem como 
"testemunhas externas" e seu papel é reconhecer ativamente a história preferida da pes-
soa de maneiras específicas. 

 

Cerimônias de definição dentro da prática narrativa geralmente consistem em qua-
tro partes: 

1ª parte: O terapeuta entrevista a pessoa que veio para consulta enquanto as testemu-
nhas externas ouvem. Muitas vezes, as testemunhas externas se sentam atrás de uma 
tela unidirecional, embora isso não seja obrigatório (a sessão pode ser imaginária). 

2ª parte: As testemunhas externas saem de trás da tela e trocam de lugar com o terapeu-
ta e a pessoa que veio para consulta. As testemunhas externas agora conversam sobre o 
que significou ouvir a conversa inicial na primeira parte. 

3ª parte: As pessoas trocam de lugar novamente e o terapeuta pergunta à pessoa que 
veio para consulta sobre sua experiência de ouvir o grupo de testemunhas externas. 

4 ª parte: Todos se reúnem para falar sobre a experiência e podem aproveitar a oportuni-
dade para perguntar ao terapeuta por que fizeram certas perguntas. 
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Embora essas cerimônias de definição sejam frequentemente usadas em terapia, elas 
também podem ser usadas para estruturar reuniões comunitárias terapêuticas. 

 

5. Que tipo de respostas as testemunhas externas fazem?  

Esta é uma questão importante e aqui vamos nos concentrar em duas metáforas diferen-
tes que atualmente estão informando idéias sobre respostas de testemunhas externas. O 
primeiro envolve "curiosidade e mistério" e o segundo envolve "reconhecimento de resso-
nância e transporte". 

 

Curiosidade sobre resultados únicos - ampliando o questionamento terapêutico 

Muitas pessoas que foram treinadas na última década em prática narrativa através da ex-
periência de fazer parte de uma equipe de reflexão, se familiarizariam com uma orien-
tação à prática de testemunhas externas focada na união, mistério, paisagens alternativas 
e desconstrução em relação aos desenvolvimentos na vida das pessoas entrevistadas pe-
lo terapeuta (ver White, 1995). Por exemplo, testemunhas externas podem fazer pergun-
tas como: 

Carol: Eu percebi que Jim realmente mudou muito ao diminuir a influência da Ansiedade 
em seus relacionamentos, e agora estou realmente curiosa sobre como ele se preparou 
para isso. Eu me pergunto que medidas ele tomou antes que ele estivesse pronto para 
resistir à influência da Ansiedade? 

Bernie: Sim, e estou interessado no que isso diz sobre Jim, o que ele foi capaz de fazer. O 
que você acha que levou para ele fazer isso? 

Esses tipos de respostas concentram-se em convidar a pessoa no centro da conversa pa-
ra ressuscitar ou gerar histórias alternativas de suas vidas e/ou relacionamentos. Esse 
tipo de questão amplia a investigação terapêutica narrativa. 

Para garantir que a pessoa no centro da conversa não sinta a curiosidade como acadêmi-
ca, ou como imposição de "verdades", os membros da equipe são cuidadosamente convi-
dados a desconstruir ou situar seus comentários em sua própria experiência pessoal. Por 
exemplo, Carol pode ter o cuidado de dizer que a razão pela qual está curiosa sobre como 
Jim conseguiu se preparar para resistir à Ansiedade é porque, ao ouvir Jim, ela se lembra 
de como prestar atenção a pequenos passos, e como isso pode ajudá-la a lidar com cer-
tas dificuldades em sua própria vida. Veja outras perguntas: 
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Bernie: Carol, por que você está interessada em como Jim se preparou para resistir a an-
siedade? 

Carol: Bem, ao ouvir Jim, tenho percebido algumas coisas sobre como responder aos de-
safios da minha vida. Por exemplo, sempre que falo em frente a um grupo grande, fico 
muito nervosa. Mas, ao ouvir a abordagem ponderada de Jim para abordar a Ansiedade 
em sua vida, tive um novo ímpeto para pensar em como poderia enfrentar algumas ansie-
dades minhas. Eu estaria interessada em saber mais sobre como Jim se preparou para 
isso, os pequenos passos que ele deu antes de começar a resistir à influência da Ansie-
dade em sua vida, porque eu suspeito que é nesse âmbito de pequenos passos que eu 
também poderia ser capaz, para tomar algumas medidas sobre as minhas próprias difi-
culdades. 

Quando as testemunhas externas respondem com curiosidade e perguntam sobre o de-
senvolvimento de histórias alternativas da vida da pessoa, e quando fazem perguntas so-
bre o que esses desenvolvimentos podem significar em termos da identidade da pessoa, 
isso pode contribuir para uma descrição ainda mais rica dessas alternativas, dessas histó-
rias. A pessoa cuja vida está sendo discutida pode ficar com muitas outras questões e 
caminhos a explorar. 

Reconhecendo a ressonância e o transporte 

Ao longo dos anos em que o testemunho externo tem sido praticado, as pessoas que es-
tiveram no centro dessas conversas relataram consistentemente que o que foi mais pode-
roso para elas foram os comentários que testemunhas externas fizeram sobre como fo-
ram tocadas por outras pessoas ouvindo sua história e, especialmente, quando isso é ex-
plicado em termos de eventos na vida ou no trabalho das testemunhas. 

Quando as testemunhas externas reconhecem como foram movidas pelo que testemu-
nharam, quando explicam por que isso acontece e quando explicam como sua vida será 
diferente, isso é, muitas vezes, poderosamente terapêutico. Em resposta a esse tipo de 
comentário de testemunhas externas, a pessoa que está no centro da conversa pode di-
zer coisas como: "Fico feliz que o que passei não seja à toa, que minha história possa ser 
útil para outras pessoas ', ou' Eu nunca pensei que outras pessoas poderiam se beneficiar 
da narrativa da minha história ‘. 
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Onde antes a orientação primária na prática de testemunhas externas era de curiosidade, 
agora metáforas de ressonância e transporte estão sendo priorizadas. Em vez de ampliar 
a investigação terapêutica, o trabalho de testemunhas externas agora é visto como uma 
oportunidade para a conexão de vidas em torno de temas e valores compartilhados. 

Incluímos aqui o "mapa" de Michael White (2002) da prática de testemunhas externas em 
relação a essas metáforas de ressonância e transporte. Este "mapa" descreve quatro ca-
tegorias de respostas de testemunhas externas: 

 

1. Identificando a expressão 
Ao ouvir as histórias das vidas das pessoas que estão no centro da cerimô-
nia de definição, quais expressões chamaram sua atenção ou despertaram 
sua imaginação? Quais foram as que mais lhe agradaram? 
 

2. Descrevendo a imagem 
Que imagens da vida das pessoas, de suas identidades e do mundo em geral, 
essas expressões evocaram? O que essas expressões sugerem para você 
sobre os propósitos, valores, crenças, esperanças, sonhos e compromissos 
dessas pessoas? 
 

3. Respostas incorporadas 
O que é sobre sua própria vida / trabalho que explica por que essas expres-
sões chamaram sua atenção ou despertaram sua atenção? Você tem noção 
de quais aspectos de suas próprias experiências de vida ressoaram com es-
sas expressões e com as imagens evocadas por essas expressões? 
 

4. Reconhecendo o transporte 
Como você foi motivado para estar presente para testemunhar essas expres-
sões da vida? Para onde essa experiência levou você, aonde você, provavel-
mente, não teria chegado, se você não estivesse presente como público nes-
sa conversa? De que maneira você se tornou diferente de quem você era por 
presenciar essas expressões, e por responder a essas histórias das maneiras 
que você tem feito? 
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Vamos considerar outro exemplo: Ed chegou à terapia por estar preocupado com seu re-
lacionamento com seu filho de 18 anos, cuja vida estava sendo tomada pelas drogas. O 
terapeuta que Ed está consultando trabalha em um contexto no qual seus colegas costu-
mam atuar como testemunhas externas das sessões de terapia uns dos outros. Neste ca-
so, há uma equipe reflexiva de outros terapeutas atuando como testemunhas externas. 

Na conversa terapêutica inicial (parte um da cerimônia de definição), Ed fala sobre a sen-
sação de perda que ele sente como o pai por não ser capaz de compartilhar conversas da 
maneira que uma vez teve com seu filho, e há alguma exploração de porque é importante 
que Ed mantenha contato com seu filho, independentemente da maneira que as drogas 
tentem interferir. 

Ed e o terapeuta trocam de lugar com a equipe reflexiva. Ao ouvir Ed, um membro da 
equipe de reflexão, Harry, foi tocado pela imagem em sua mente de estar perto de seu 
filho enquanto as drogas (que ele vê como uma criatura terrível nessa imagem) tentam 
manobrar suas maneira de separá-los. Harry não está completamente certo porque ele 
está muito comovido com essa imagem. Ele tem dois filhos e figuras que devem ter a ver 
com seu relacionamento com eles, embora ele não tenha certeza de como. Quando é sua 
vez de falar, ele oferece sua descrição da imagem provisoriamente para a conversa em 
grupo, acrescentando que ele queria fazê-lo por causa da força da emoção que sentia. 
Mandy, que trabalha com Harry e sabe o quanto sua relação com seus filhos é importante 
para ele, então faz uma série de perguntas a Harry, enquanto Ed e o terapeuta escutam. 

Mandy: O que, em particular, você ouviu Ed dizer ou fazer que te conectou à imagem que 
chegou até você? 

Harry: Bem, eu acho que foi a firmeza com que Ed estava lutando contra o horror das in-
fluências das drogas que realmente me agarrou. Ele disse uma frase que eu vou lembrar 
por um longo tempo: "Eu nunca vou deixar elas (as drogas) me convencerem de que ele 
não é meu garoto". 

Mandy: E o que foi em sua vida que conectou você tão fortemente a esse aspecto da his-
tória de Ed? 

Harry: Bem, você sabe que eu tenho dois filhos mais ou menos da mesma idade dos fi-
lhos do Ed, e embora as drogas não sejam uma grande parte de suas vidas do jeito que 
são para Ed, eu só sei que eu gostaria de poder ser tão claro quanto Ed é, que eles sem-
pre seriam meus garotos, não importa o caminho que eles passassem na vida e não im-
portava o sofrimento que isso pudesse causar. E eu acho que estava apenas percebendo 
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o que é preciso para manter esse senso de conexão através de algo como a influência 
das drogas. 
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Mandy: O que você acha que está acontecendo com o Ed para ele fazer isso? 

Harry: Ufa! Muita coisa. Eu acho que a abertura para o filho dele. Não julgá-lo como uma 
pessoa má, mas ser claro sobre tomar uma posição contra as drogas. Amor. Muito amor, 
e eu acho que algum conhecimento de que seu filho pode passar por isso, mas que ele 
precisa de apoio para fazê-lo. Todas as coisas que eu acho que são importantes para 
mim sobre ser pai. 

Mandy: E que diferença você acha que isso fará para você e seu relacionamento com 
seus filhos agora, tendo ouvido e testemunhado toda situação de Ed? 

Harry: Eu acho que há uma imagem que eu vou desenhar sempre que os tempos ficarem 
difíceis entre mim e meus filhos, e essa imagem me fará ter certeza de que qualquer que 
seja o problema, que eu mantenha contato com essa crença de que meus garotos são 
meus meninos e nada vai ficar entre isso. 

Quando Ed teve a oportunidade de falar sobre o que as reflexões de Harry e outros mem-
bros da equipe tinham significado para ele, ele disse que agora se sentia mais confiante 
sobre as decisões que estava tomando. Ele falou de como se orgulhava de que algo so-
bre ele e seu filho ainda poderia oferecer algo a Harry, e que fazia muito tempo que ele 
não tinha esse sentimento de orgulho. Ele sabia que estaria deixando esta sessão com 
renovado senso de esperança e que, de alguma forma, era seu trabalho manter essa es-
perança enquanto seu filho passava por esses tempos difíceis. Ele disse que a esperança 
seria mais fácil se ele se lembrasse das palavras de Harry. 

Quando as testemunhas externas estão dando suas respostas, uma consideração central 
é que o que elas estão dizendo é para o benefício da pessoa que está consultando o te-
rapeuta. Embora as testemunhas externas com frequência falem sobre aspectos de suas 
próprias vidas como explicações para onde uma determinada declaração as moveu e por 
quê, é de responsabilidade das testemunhas externas como um grupo garantir que a con-
versa continue voltando para a pessoa que está consultando o terapeuta. No exemplo 
acima, Mandy continuou a tomar cuidado para que o que Harry estava dizendo estivesse 
diretamente relacionado às coisas que Ed havia dito. 
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Quando as testemunhas externa respondem dessa maneira, estão, de fato, fazendo liga-
ções entre suas vidas e a vida da pessoa que está consultando o terapeuta. Estes não 
são apenas links, mas links deliberados em torno de valores e compromissos comparti-
lhados. Por exemplo, Harry ligou sua vida às histórias contadas por Ed em relação a cer-
tos compromissos com os pais, certas formas de se relacionar como pai. No primeiro 
exemplo deste artigo, foram feitas ligações entre as formas determinadas de vida de Ge-
orgie no mundo e o compromisso semelhante de sua mãe em se curar de uma doença 
infantil. Construir esses links em torno de temas compartilhados contribui poderosamente 
para a descrição rica de histórias alternativas e conclusões de identidade. Por exemplo, o 
senso de determinação de Georgie ganhou uma história e links para os outros. Isso a sus-
tentou e ajudou-a em seus esforços de recuperação de trauma. E o senso de Ed de si 
mesmo como pai carinhoso era mais ricamente descrito. Ouvir a reflexão de Harry foi um 
poderoso reconhecimento para Ed de como suas ações estavam relacionadas ao que ele 
representava como pai. Isso também foi sustentável. 

Em resumo, ao pensar em respostas de testemunhas externas em termos de ressonância 
e transporte, aqui estão os tipos de considerações a serem lembrados: 
 

• O que me toca e me move?  
 

• O que, sobre minha própria vida ou experiência, justifica que eu fui tocado dessa 
maneira? 
 

• Para onde fui movido em meu pensamento ou experiência de vida? 
 

• Como minha vida é diferente por ter sido transferido(a) para esse novo lugar?  

Quando um terapeuta convidou pessoas para serem testemunhas externas de uma cer-
ta conversa, essas também são perguntas que ele/ela pedirá que as testemunhas de fo-
ra considerem a fim de manter suas reflexões no caminho certo. 
 

6. Quais são alguns dos riscos comuns da prática de testemunhas externas e como 
isso pode ser evitado? Você tem alguma sugestão útil sobre isso? 
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Há uma gama de habilidades envolvidas na prática de testemunhas externas. Dependen-
do da experiência e do treinamento do grupo de testemunhas externas, o terapeuta pode 
assumir a responsabilidade de preparar o grupo de testemunhas externas e  
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entrevistá-las para criar respostas úteis ou se o grupo tiver mais experiência, os membros 
assumem responsabilidade uns pelos outros e para o processo, redirecionando respostas 
menos úteis e fazendo perguntas que levem a respostas mais úteis. 

• Evitando aplausos 

Às vezes tenho que lembrar que, embora as práticas de testemunhas externas tenham 
tudo a ver com o reconhecimento dos conhecimentos, habilidades, valores e compromis-
sos daqueles que consultam os terapeutas, eles não estão interessados em aplaudi-los. 
Acho fácil escorregar para os pontos positivos ou parabenizar as pessoas pelos passos 
que deram. Embora a minha intenção em fazer isso seja boa, percebi que, às vezes, o 
aplauso pode ser experimentado como condescendente ou mesmo paternalista. 

Quando estou oferecendo parabéns ou aplausos, é como se eu ainda estivesse decidindo 
o que é um passo positivo, como se eu estivesse de alguma forma em posição de decidir 
qual é o caminho certo. Quando eu aplaudo o comportamento de alguém, é uma forma de 
julgamento. Eu estou julgando o desempenho de uma pessoa como bom. Mas isso impli-
ca algum padrão contra o qual estou julgando o comportamento. Também implica a pos-
sibilidade de a pessoa não conseguir atingir esse padrão. Talvez outra hora eu esteja di-
zendo que eles fizeram mal ou pelo meu silêncio implicando isso. Isso pode fazer com 
que a pessoa se esforce para me agradar e alcançar meus padrões ou valores. Isso pode 
até mesmo inadvertidamente convidar as pessoas para práticas de autojulgamento e au-
tomonitoramento em relação aos meus padrões e valores. 

Aplausos também trazem uma mensagem sobre a minha posição em relação a eles, de 
que estou em posição de julgar suas ações e, portanto, de algum modo estou acima de-
les; o aplauso pode, portanto, ser lido como paternalista e como expressão de superiori-
dade. Isso é o que eu acho mais difícil de ser uma testemunha externa, lembrando não 
apenas de ser parabenizadora, mas de falar sobre o que significou para mim ouvir a histó-
ria de alguém, falar sobre o porquê e descrever como ela se moveu, tocou, encorajou ou 
inspirou algum aspecto da minha vida ou trabalho. 

Obviamente, o aplauso tem seus lugares: um pianista que termina um recital ficaria um 
pouco desanimado se não houvesse aplausos. No entanto, no contexto da terapia, e na 
maioria dos outros contextos, estou agora tentando evitar aplausos e procurando promul-
gar diferentes práticas de reconhecimento - como os efeitos positivos que as vidas dos 
outros têm sobre mim e porque. Por sua vez, descobri que as pessoas ao meu redor acei-
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tam mais o reconhecimento (muitas vezes o elogio tende a ser descartado) e essa aceita-
ção se encaixa melhor na maneira como gosto de estar em relação aos outros. Mas ainda 
é um desafio às vezes, é algo que continuo a trabalhar. Sempre que estou em uma equipe 
de reflexão, apenas peço a outros membros da equipe que me façam algumas perguntas, 
se é que alguma vez parece que estou voltando a aplaudir. 
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• Evitando dar conselhos 

Se não tiver cuidado, acabo me pegando dando conselhos à pessoa que acabou de falar 
ou tentando "resolver" o problema em questão. Às vezes eu posso até mesmo dizer meu 
conselho como uma pergunta, como "Eu me pergunto se Jane pensou em fazer isso ...?", 
mas isso não é realmente uma pergunta, mais uma declaração de "Eu acho que Jane de-
veria fazer isso…”. Eu descobri que sou mais propensa a fazer isso quando alguém conta 
uma história com a qual eu realmente me identifico. É quando tenho maior probabilidade 
de oferecer conselhos. É como se, por ter passado por algo semelhante, eu tenha pensa-
do repentinamente que sei o que seria melhor para a pessoa! Mas eu não quero me tornar 
um especialista na vida do contador de histórias. Agora, sempre que eu testemunho uma 
história que é particularmente poderosa, eu me lembro de não dar conselhos, mas sim-
plesmente de falar sobre por que eu achei que estava se movendo. Eu sei que também 
posso contar com outros membros da equipe para me fazer mais perguntas sobre isso 
também. 

• Assistindo a histórias alternativas 

É o papel das testemunhas externas orientar especialmente as histórias preferidas, as 
histórias alternativas da vida de alguém. Se uma pessoa descreveu alguns momentos di-
fíceis, e também alguns resultados únicos, é nossa responsabilidade concentrar nossas 
energias na emergente história alternativa. Embora isso não signifique ignorar as dificul-
dades, é importante que encontremos maneiras de reconhecê-las de maneira significati-
va, o que significa que precisamos estar conscientes de que não nos concentremos em 
apenas refletir sobre os problemas. Eu sou conhecida por fazer isso às vezes, mas estou 
mais afinada com isso ultimamente! 
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• Construindo o trabalho em equipe 

Como em qualquer contexto, pode demorar um pouco para desenvolver o trabalho em 
equipe como testemunhas externas. Às vezes, todo mundo quer se defender, em vez de 
contribuir fazendo perguntas a outros membros da equipe ou tentando construir uma con-
versa entre a equipe. 

Se você tem uma equipe grande, muitas vezes, não há tempo para que todos possam 
opinar. Embora inicialmente eu estivesse sempre louco para fazer o que queria, descobri 
que recentemente estou mais interessado em garantir que, coletivamente, demos uma 
boa resposta a testemunhas externas. Isso significa que estou mais consciente sobre a 
criação de comentários de outras pessoas, fazendo perguntas, tentando gerar um pouco 
de conversa. Também estou mais ciente de que, desde que eu esteja participando com 
interesse, minha presença é significativa. Minha contribuição individual não é tão impor-
tante quanto a coletiva. 
 

• Tomando cuidado com o quanto eu falo 

Quando estou nervosa, às vezes falo demais. Eu entro em monólogos, e falar por muito 
tempo nunca é uma boa ideia quando você é uma testemunha externa. É muito fácil um 
longo discurso soar como se você soubesse tudo e como se você estivesse dizendo a 
pessoa o que fazer. Para minar esse risco de falar demais, eu sempre combino que, se eu 
estiver indo um pouco além do que devia, uma das outras testemunhas externas possa 
me interromper, eles podem me fazer uma pergunta e então o processo de reflexão é 
mais como uma conversa do que uma série de discursos diferentes. 
 

• Perdendo o controle da minha própria história 

Lembro-me de uma vez em que a pessoa que estava sendo entrevistada falou sobre suas 
experiências de solidão quando criança e, quando chegou às nossas respostas, perdi o 
rumo! Eu continuei falando sobre minhas próprias experiências de solidão e o que elas 
significavam para mim. Mas eu não estava me relacionando com a história alternativa da 
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pessoa, e eu não estava nem mesmo dizendo como eu tinha sido transportada pelo que a 
pessoa tinha dito. Eu estava apenas contando a minha história e de alguma forma ela se 
tornou central. Em retrospectiva, isso é bastante embaraçoso, mas é muito comum. É al-
go que eu sempre falo para grupos de treinamento. É da responsabilidade de todo o gru-
po de testemunhas externas garantir que isso não aconteça. Se alguém está ficando um 
pouco empolgado em sua própria história, o que pode acontecer, então cabe aos outros 
membros fazer algumas perguntas para trazer o foco de volta para a pessoa que está se 
consultando. 
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• Recordando a história 

Algumas das coisas mais poderosas sobre conversas terapêuticas envolvem traçar histó-
rias, as histórias que explicam por que certas coisas são importantes para nós em nossas 
vidas. Simplesmente elogiar alguém por suas ações não explica em termos de história por 
que suas declarações significaram algo para mim. Eu tento manter o foco no papel da his-
tória em nos tornar quem somos. Tento lembrar de ligar o que estou dizendo sobre mi-
nhas histórias de vida às coisas importantes que a pessoa que está consultando o tera-
peuta disse. 
 

• Cuidando a relação de não imposição de valores 

Uma das coisas que eu acho que realmente preciso ter consciência é garantir que minhas 
reflexões não estejam reproduzindo inadvertidamente as "normas" de nossa sociedade, 
em vez de responder ao que a pessoa realmente disse sobre seus próprios valores. O 
que quero dizer com isso é que, às vezes, é fácil supor que a pessoa ficaria satisfeita com 
um determinado evento, ou que estaria esperando atingir um objetivo específico, quando 
na verdade não disse isso claramente. Eu preciso sempre lembrar que todos nós temos 
maneiras diferentes de viver nossas vidas. Se eu assumir que alguém quer o que eu gos-
taria, ou esteja sonhando com o que eu sonho, posso cometer um grande erro nas mi-
nhas respostas de testemunhas externas. É preciso muita prática para desconstruir as 
suposições pelas quais eu vivo minha vida, mas isso realmente ajuda meu trabalho a tes-
temunhar a vida de outras pessoas. Eu me torno mais determinado a me referir apenas 
aos valores, esperanças e sonhos sobre os quais a pessoa falou, ou pelo menos a não 
assumir sobre quaisquer valores que eles não tenham articulado. 
 

• Evitando comparar reflexões 

Quando a pessoa no centro da consulta tem a chance de refletir sobre quais respostas de 
testemunhas externas foram mais significativas para elas, achei importante lembrar que 
isso não se trata de uma avaliação ou julgamento do valor ou habilidades das testemu-
nhas externas. Como testemunhas externas, simplesmente não sabemos quais imagens 
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ou links serão mais significativos para a pessoa cujas histórias estamos testemunhando. 
Isso faz parte da imprevisibilidade do processo. O terapeuta fará perguntas sobre por que 
certas respostas de testemunhas externas foram significativas para elas, e isso faz parte 
do processo contínuo de relatar a vida e a identidade da pessoa. Embora existam certa-
mente habilidades para aprender e mapas a seguir, tento lembrar que não é útil para nós, 
como testemunhas externas, sermos apanhados em competitividade ou comparação so-
bre o valor relativo de nossas reflexões! 
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• Pensando sobre o que ouvir 

Quando estou sentada atrás da tela (que só um dos lados enxerga o outro), às vezes pa-
rece que há tanta coisa acontecendo que fico confusa quanto ao que ouvir. Eu achei re-
almente útil uma série de lembretes que Marilyn O'Neill desenvolveu. Agora, quando estou 
atrás da tela unidirecional, tento me fazer estas perguntas: 

• O que eu mais aprecio (ou não aprecio o suficiente) sobre o que pode ser necessá-
rio para viver a história que está sendo contada e no contexto em que ela foi vivi-
da? 

• De que maneira essa história me desafia ou move minha vida adiante? 
 

• De que maneira os narradores que vivem essas histórias me tocam, me incenti-
vam, me inspiram?  
 

• O que há sobre o desenvolvimento dessa história (valores demonstrados, inten-
ções, princípios) que eu gostaria de apreciar mais ou mesmo aprofundar em minha 
própria vida? 
 

Essas perguntas estão me ajudando a orientar a história que está sendo contada, a fim de 
me preparar para oferecer minha reflexão. 
 

• Confidencialidade e privacidade 

A questão da confidencialidade e privacidade é algo sobre o qual pensamos muito no 
nosso local de trabalho. Historicamente, tem-se pensado que qualquer coisa falada em 
uma sessão de aconselhamento deve ser mantida em sigilo (exceto, talvez, de superviso-
res ou no caso de dano potencial ou autoagressão). No entanto, ao perceber o valor de 
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um público mais amplo ou testemunhas das histórias preferidas, as histórias alternativas 
da vida das pessoas, tivemos que reconsiderar isso. Em nosso trabalho com jovens, pas-
samos a ver a importância de ter testemunhas externas escutando as histórias desses jo-
vens e como isso é poderoso para reconhecer suas habilidades, modos de vida e também 
suas esperanças e sonhos. 
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Quando um jovem dá alguns passos positivos em sua vida, por exemplo, ao aprender no-
vas habilidades ou ao recuperar um relacionamento que sofreu por causa do uso de subs-
tâncias ou qualquer outro fator, estamos interessados em encontrar maneiras para essas 
“boas novas”, ser amplamente divulgadas - através de práticas de testemunhas externas, 
através da arte, através do vídeo, através da música. O entendimento convencional da 
confidencialidade, do conselheiro poderia limitar a distribuição dessas histórias de "boas 
notícias". 

Onde estamos até agora é que, antes de qualquer prática de testemunhas externas, to-
mamos o cuidado de negociar o que será e o que não será falado depois da sessão. Co-
mo as vidas das próprias testemunhas externas são tocadas pelas conversas em que par-
ticipam, muitas vezes elas podem querer se referir à conversa com outras pessoas em 
suas vidas, por isso discutimos como isso pode ser feito, evitando a identificação e prote-
gendo a privacidade das pessoas. Pode haver inúmeras repercussões e reverberações de 
uma única sessão de testemunhas externas. Espera-se que a pessoa no centro da con-
versa tenha novos rumos a seguir e queira compartilhar o que foi dito com outros mem-
bros da família e amigos. Os membros do grupo de testemunhas externas também podem 
ter chegado a novas conclusões sobre suas vidas, suas histórias e sobre o que é impor-
tante para eles, e eles também podem querer falar sobre isso para aqueles com quem se 
preocupam. Pode ser decidido que os nomes das pessoas sejam mantidos em segredo, 
assim como quaisquer detalhes de identificação, mas que os temas e resultados da con-
versa podem ser compartilhados mais amplamente. 

Estas são frequentemente conversas valiosas que acontecem no início da consulta e 
também na conclusão, quando o que emergiu através da palestra pode ser refletido pela 
sua relevância para todos os envolvidos e para qualquer audiência mais ampla que as 
pessoas possam querer considerar. 

 

7. Quais são os diferentes contextos em que o trabalho de testemunhas externas 
ocorre? 
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Como mencionado anteriormente, as testemunhas externas podem ser profissionais, ami-
gos, um amante, um pai ou um filho da pessoa que veio consultar o terapeuta. Alternati-
vamente, eles podem ser estudantes ou estagiários. Existem muitas maneiras e contextos 
nos quais as práticas de testemunha externa podem ser envolvidas. Aqui tentamos ofere-
cer um vislumbre da variedade de maneiras em que o trabalho de testemunhas externas é 
praticado. 
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• Eu aprecio a alegria que muitas vezes acompanha as práticas de testemunha ex-
terna. Lembro-me de uma menina que eu estava trabalhando. O nome dela era 
Pearl, ela tinha quatro anos e estava tendo problemas para controlar suas "lágri-
mas extras" (lágrimas que ela sabia que podia não derramar). No dia em que deci-
diu que queria aquelas lágrimas fora de sua vida, lembrei-me de outra garota da 
mesma idade, Millie, que enfrentara um problema semelhante em sua vida. En-
quanto Pearl e sua mãe estavam no meu escritório, perguntei se gostariam que eu 
ligasse para Millie no telefone. Surpresas, ouviram tudo pelo viva-voz enquanto eu 
contava a Millie o que estava acontecendo com Pearl. Millie era uma testemunha 
externa, e eu também fiz algumas perguntas para que ela pudesse contar sua pró-
pria história de como ela havia resolvido um problema semelhante em sua própria 
vida. Nós poderíamos ouvir a emoção em sua voz em poder oferecer algo para Pe-
arl. Isto acabou por ser um momento de virada para Pearl, bem como o início de 
uma amizade entre as duas meninas. Agora elas regularmente enviam desenhos e 
notas uma para o outra.  
 

• No momento, estamos tentando criar um grupo de homens de testemunhas exter-
nas que no passado perpetraram violência e que agora estão buscando ativamente 
viver vidas respeitosas e carinhosas. Enquanto esperamos que isso nos leve, tam-
bém estamos levando tempo e nos importando com isso. Esperamos que um dia 
haja um grupo de homens a quem podemos recorrer para testemunhar os passos 
que outros homens estão tomando na tentativa de cessar os atos de violência e 
abuso. 
 

• Práticas de testemunhas externas podem ser realmente criativas. Às vezes, em re-
uniões comunitárias organizadas em torno da metáfora da cerimônia de definição, 
é possível que a música faça parte da prática de testemunhas externas. As pala-
vras que as pessoas usam nas conversas podem ser transformadas em letras e 
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depois cantadas e gravadas. O desempenho da comunidade dessas músicas tam-
bém pode ocorrer. Quando as músicas são realmente documentações de histórias 
alternativas, isso pode trazer esperança e sustento significativos. À medida que 
mais pessoas são convidadas a ouvir as gravações, é como se mais e mais pes-
soas pudessem testemunhar os desenvolvimentos positivos que estão ocorrendo. 
O vídeo é outro meio que também pode ser usado para essa finalidade. (Para 
exemplos dessas práticas, consulte 
www.dulwichcentre.com.au/CommunityProjects.htm) 
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• Como estudante, realmente apreciei os momentos em que pude atuar como teste-
munha externa, como membro de uma equipe de reflexão. Quando as práticas de 
testemunhas externas fazem parte do aprendizado, fica explícito que estamos nos 
beneficiando, assim como as pessoas que estão buscando consulta. Ser claro e 
aberto sobre as contribuições que os clientes fazem aos nossos entendimentos 
como conselheiros é algo que realmente passei a apreciar. Em todas as sessões 
em que atuei como testemunha externa, aprendi algo sobre mim mesmo, sobre es-
se trabalho e também sobre ser uma boa testemunha externa. Estou percebendo 
que existem habilidades para aprender e praticar e que são bastante rigorosas. Eu 
aprecio a chance de aprender como parte de um time. 
 

• Na minha experiência, o uso de práticas de testemunhas externas às vezes pode 
interromper conversas conflitantes. Por exemplo, quando se trabalha com casais, é 
possível entrevistar um membro do casal e fazer com que a outra pessoa aja como 
uma testemunha externa. Então na próxima sessão, você pode fazer o mesmo, 
mas com os papéis invertidos. Esse tipo de coisa pode ser muito libertador. Isso 
significa que uma conversa pode ocorrer com uma pessoa que descobre alguns 
dos resultados únicos relevantes e uma história alternativa. O outro membro do ca-
sal, então, tem a chance de falar sobre o que foi importante ouvir e por que isso foi 
significativo para eles. Descobri que isso permite alguma liberdade em relação ao 
que pode se tornar um argumento ou desacordo de rotina. 
 

• Práticas de testemunhas externas e estruturas de cerimônias de definição podem 
ser usadas em muitos contextos - não apenas dentro da sala de terapia. Por 
exemplo, se um local de trabalho está passando por dificuldades, pode ser possível 
realizar uma série de conversas em que alguns trabalhadores são entrevistados, 
enquanto outros atuam como testemunhas externas. Um grupo pode ser entrevis-
tado em relação ao seu papel como trabalhador da organização, sobre suas espe-
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ranças e compromissos em relação ao trabalho, sobre o que pode estar dificultan-
do e sobre o que os sustenta. Essas entrevistas podem incluir algumas conversas 
de referência. O outro grupo de trabalhadores poderia ser solicitado a ouvir as his-
tórias de seus colegas e a considerar quais aspectos das histórias poderiam tocar 
ou se conectar com eles. O segundo grupo falaria suas reflexões em uma conversa 
guiada pelo facilitador / terapeuta. Em seguida, os papéis poderiam ser trocados, 
com o segundo grupo se mudando para o grupo de entrevistas cujas conversas fo-
ram ouvidas e refletidas pelo primeiro grupo. Esses tipos de práticas e estruturas 
invariavelmente criam diferentes tipos de conversas e permitem que os colegas 
"conheçam" as esperanças, os compromissos, as intenções e as histórias de ou-
tras maneiras. 
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8. Do que você mais gosta em práticas de testemunhas externas?  

Aqui estão algumas das coisas que ouvimos dizer sobre por que as pessoas gostam de 
práticas de testemunhas externas: 

• As coisas mais significativas para mim são as respostas que ouvimos das famílias. Re-
gularmente eu ouvia pessoas dizendo coisas como: 
 

• Eu não fazia ideia de que minha vida pudesse significar muito para as outras pes-
soas. 

• Eles (testemunhas externas) ouviram com tanto cuidado o que eu disse e não pos-
so acreditar nisso. 

• Ouvir seus comentários me faz pensar diferente sobre minha própria vida. 

• Eu estava com tanto medo de falar sobre a minha vida, mas agora sei que não foi 
por nada. Todos vocês me ajudaram a sentir que o que eu tenho a dizer é impor-
tante - eu não tinha ideia do que eu tinha a dizer poderia ser tão útil para os outros. 
 

Mais do que isso, porém, vejo as mudanças que as pessoas fazem em suas vidas após 
essas sessões. Acho que tem muito a ver com o fato de que as testemunhas externas 
contribuem para a rica descrição das histórias alternativas da vida das pessoas. Quando, 
a princípio, alguém pode ter reconhecido que está dando pequenos passos para recupe-
rar sua vida dos efeitos do abuso, depois de uma reflexão de testemunhas externas, es-
ses pequenos passos parecerão muito mais significativos, não porque tenham sido exa-
gerados ou romantizados. E não porque a pessoa tenha sido considerada uma espécie de 
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herói, mas simplesmente porque foram feitos vínculos entre as esperanças da pessoa por 
sua vida e as esperanças que outras pessoas têm pelas delas. Links foram feitos entre as 
histórias. Em vez de ficar isolada ao dar esses pequenos passos de recuperação, ela ago-
ra se une a todos os outros que estão determinados a viver a vida de certas maneiras. Há 
uma audiência agora para essas etapas, há pessoas para quem esses passos foram 
significativos e explicaram por que isso acontece, e que diferença eles farão em suas vi-
das e trabalhos. Simplesmente aprecio as mudanças que se tornam possíveis uma vez 
que pequenos passos tenham sido testemunhados. 
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• Uma das coisas de que mais gosto é que essas práticas podem tirar o foco de nós 
como terapeutas. Embora a responsabilidade de garantir que tudo corra bem, cabe 
a nós e, embora certamente nos envolvamos ativamente tanto na preparação 
quanto na garantia de que tudo esteja no caminho certo, há algo de delicioso em 
como nos tornamos descentrados no processo. Isso é especialmente verdadeiro 
quando as testemunhas externas são amigas ou parentes da pessoa que procurou 
consulta. Muitas vezes, no meu trabalho, uma testemunha externa está localizada 
por meio de uma conversa de reafirmação. Se identificamos uma figura em particu-
lar que celebraria os passos que uma pessoa está dando, ou quem ficaria menos 
surpreso com a possibilidade de a pessoa tomar essas medidas, então este é um 
candidato ideal para se tornar uma testemunha externa. Às vezes isso envolve al-
gum trabalho de detetive! Talvez precisemos tentar traçar uma figura influente na 
vida de uma pessoa que ela não vê há muitos anos. Invariavelmente, esses núme-
ros têm o prazer de ser solicitados a testemunhar os passos que a pessoa está 
dando em sua vida. E essas consultas são muitas vezes poderosas. Na verdade, 
eu tenho que dizer que essas reuniões representam alguns dos destaques do meu 
trabalho. 
 

• Para mim, uma testemunha externa é uma pessoa (ou grupo) que ouve uma histó-
ria em particular, uma história útil e torna isso mais visível. Se estou intrigada com 
a história, então me reunir em grupo para ouvir histórias alternativas é um grande 
prazer para mim. Toda vez que isso também me faz pensar sobre minha própria 
história de forma diferente. Porque é parte do processo para eu identificar por que 
uma certa imagem ressoou fortemente para mim, isso significa que estou constan-
temente me envolvendo com minha própria história e, mais importante, com aque-
les aspectos da minha história que eu aprecio. 
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• Embora eu tenha ouvido algumas pessoas dizerem que envolver testemunhas ex-
ternas é um desperdício de recursos - que você nunca deveria ter mais de um tera-
peuta envolvido em uma sessão com uma família – o que não tem sido minha ex-
periência. Na verdade, foi exatamente o oposto! As mudanças que podem ocorrer 
como resultado de uma sessão com um grupo de testemunhas externas podem ser 
literalmente o equivalente a muitas consultas individuais de terapia. Além disso, 
atuar como testemunhas externas pode ser um grande reabastecimento para os 
trabalhadores. Essa maneira de abordar a terapia pode ser, na minha experiência, 
um antídoto para o esgotamento! Longe de ser um dreno, essas sessões estão 
animando. Eles levam as famílias a se tornarem mais ricas em termos de como 
elas entendem suas vidas como vinculadas a certos compromissos, ideais e como 
elas, por sua vez, estão ligadas à vida de outras pessoas. 
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• Prestar testemunho transforma a narrativa de uma história em uma experiência. 
Ter um grupo de testemunhas externas, particularmente dentro da estrutura da ce-
rimônia de definição, torna a terapia um pouco mais em um ritual ou mesmo em 
uma performance. Não é uma performance em que as pessoas estão aprendendo 
linhas ou tentando estar no centro do palco, mas é uma performance de histórias 
diferentes, e nos preocupamos com a forma como fazemos isso. De certa forma, 
como testemunhas externas, somos tanto uma audiência quanto um participante 
no desempenho das histórias das vidas das pessoas. Somos uma audiência para 
as histórias positivas da vida das pessoas, mas também estamos envolvidos em 
recontar essas histórias, ligando-as a outras histórias. Estou interessada nisso e 
como isso contribui para novas possibilidades para aqueles que estão lutando com 
os efeitos de certos problemas. 
 

• Aqui na África do Sul, as práticas de testemunhas externas parecem se encaixar 
bem com o que é chamado de "Ubuntu" - um modo de vida que enfatiza as rela-
ções de cuidado entre as pessoas. Estamos muito interessados em como certas 
práticas de testemunho podem contribuir para a criação de comunidades saudá-
veis. Quanto mais as pessoas se engajam em testemunhar positivamente a vida do 
outro, maior solidariedade e cuidado coletivo é desenvolvido, e menos pessoas se 
tornam dependentes da terapia individual. 
 

• O que eu gosto sobre isso como terapeuta é que eu não estou trabalhando sozi-
nha. Quando falo primeiro com a pessoa que veio me consultar, sei que há uma 
equipe inteira por trás da tela de mão única que também está aqui para fazer esse 
trabalho. Desde que eu faça um bom trabalho em criar espaço para que a equipe 
ouça alguns resultados únicos e os primórdios de uma história alternativa, é muito 
provável que suas respostas engrossem essa história, que muitos links e imagens 
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sejam evocados. Este é um processo criativo e fluido que eu realmente gosto. E 
gosto de fazer parte de uma equipe. 
 

• Eu acho que estamos trabalhando com histórias. É disso que tudo se resume. Co-
mo testemunha externa, sou uma audiência apreciativa para as histórias da vida de 
alguém. Quando então ofereço minhas reflexões, não estou expressando nenhum 
conhecimento que tenho sobre o contador de histórias (a pessoa que está consul-
tando o terapeuta), mas estou oferecendo avaliações pessoais preliminares das 
histórias que ela tem para nós. 
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•  Eu amo histórias - seus enredos, personagens, suas voltas e reviravoltas. Adoro ver 
como tantas ressonâncias diferentes podem ser extraídas de uma única história. Então, 
cabe à pessoa no centro da consulta decidir o que é mais relevante e útil para ela. Tra-
balhar com histórias de uma forma que priorize a experiência da pessoa que veio para a 
terapia é um ótimo trabalho. 
 

• Eu acho que essas práticas também fazem diferença na vida dos terapeutas. Eles for-
necem uma estrutura dentro da qual podemos reconhecer como as consultas têm efei-
tos reais em nossas próprias vidas e pensamentos sem usurpar o papel principal da te-
rapia, que naturalmente é atender e de alguma forma transformar a experiência das 
pessoas que procuraram a terapia. . Quando em um papel de testemunha externa, nós, 
como terapeutas, podemos nos encontrar e nos unir em colaboração com os outros de 
maneira a reconhecer as histórias de nossas próprias vidas. Isso foi poderosamente re-
frescante para mim como terapeuta. 
 

Últimas palavras 

Bem, isso é tudo por agora. Há muito a dizer sobre o testemunho de terceiros, pois pode 
ocorrer de muitas formas diferentes. Pode haver apenas uma testemunha externa, talvez 
uma figura que foi evocada em uma conversa anterior de re-associação, ou pode haver 
uma equipe inteira. Essas práticas podem ser usadas em ambientes de terapia com indi-
víduos, casais e famílias, ou podem ser envolvidas em reuniões comunitárias e eventos 
maiores. O testemunho de estranhos é um aspecto fundamental da prática narrativa. Não 
é simplesmente um acréscimo. Um dos principais fundamentos da prática narrativa é que 
nossas identidades são formadas no relacionamento com os outros. Quando alguém se 
esforça para criar novas histórias sobre suas vidas, histórias que são livres dos efeitos 
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constrangedores de vários problemas, então serão necessárias testemunhas - testemu-
nhas que podem reconhecer e autenticar poderosamente as medidas tomadas, as habili-
dades e os conhecimentos que isso exigiu, as intenções e esperanças envolvidas, e quem 
pode fazer ligações entre vidas em torno de temas compartilhados. Como Dean Lobovits 
escreveu certa vez, "É preciso uma audiência para resolver um problema" (Lobovits et al. 
1995, p.255). É assim que entendemos isso também. Testemunhas externas são as audi-
ências necessárias para resolver problemas. 
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