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Quando esta edição especial do "Context" estava prestes a ser finalizada, eu fui abordada 
por um de seus editores (Máire) para refletir sobre a importância da conexão entre Mi-
chael White e David Epston e como a parceria intelectual deles levou ao desenvolvimento 
do que veio a ser conhecida como terapia narrativa. Michael e David, ambos reconhece-
ram sistematicamente a influência profunda da colaboração deles, e portanto, é com 
grande satisfação que aceito o convite para honrar essa história. 
 
Como eu posso melhor transmitir a atmosfera que caracterizou os primeiros dias do de-
senvolvimento das ideias narrativas? Talvez a seguinte citação possa ser útil: “Um dos 
aspectos associados a este trabalho que é de importância central para nós é o espírito de 
aventura. Nosso objetivo é preservar esse espírito e saber que, se realizarmos isso, nos-
so trabalho continuará a evoluir de forma enriquecedora para nossas vidas e para as vi-
das das pessoas que buscam nossa ajuda” (White & Epston, 1992, p. 9). 
 
Este espírito de aventura começou mais ou menos trinta anos atrás. David e Michael co-
nheceram o trabalho um do outro no final dos anos 70. Neste momento, Michael já estava 
bem estabelecido na Austrália. Ele foi o editor do Australian Family Therapy Journal, esta-
va executando um programa de treinamento de terapia familiar de dois anos e fazendo 
workshops em Adelaide e em outro estados. Mas as pessoas na Austrália sabiam muito 
pouco sobre David Epston. Isso foi mudado na segunda Conferência Australiana de Tera-
pia Familiar, realizada em 1981, em Adelaide. 
 
David estava apresentando um workshop de um dia em uma das muitas sessões parale-
las. Como Michael estava envolvido na organização, ele não pôde comparecer ao início 
desta apresentação, mas no intervalo da manhã, ficou evidente que algo incomum estava 
acontecendo. O pequeno grupo de pessoas que estava participando do workshop de Da-
vid estava fazendo um burburinho sobre esse homem interessante, mas um pouco excên-
trico da Nova Zelândia. A conversa sobre o chá da manhã foi que ele era um personagem 
meio selvagem, com um enorme afro, sem anotações, que estava sentado na frente con-
tando história após história. Na hora do almoço, havia uma curiosidade distinta sobre esse 
homem da Nova Zelândia e, no final do dia, a sala estava lotada, que foi quando um pú-
blico encantado "conheceu" David Epston pela primeira vez. 
 
Este foi o contexto em que Michael e David começaram sua duradoura amizade e parce-
ria intelectual, que foi caracterizada por um otimismo inabalável, uma paixão pelas ideias 
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– o que parecia ser uma energia ilimitada e uma dedicação real para ajudar as famílias 
com as quais estavam se encontrando. 
 
Havia muito sobre sua conexão que contribuiu para o desenvolvimento do que veio a ser 
conhecido como terapia narrativa. Como parte de um poderoso sentimento de camarada-
gem, eles trocaram uma discussão intelectual rigorosa, por um lugar para compartilhar 
suas práticas em evolução e oportunidades, para debater porque seguiram ou não segui-
ram uma determinada direção em suas sessões de terapia. 
 
Lembro-me deles se encontrando muitas vezes aqui em Adelaide, no Dulwich Centre, pa-
ra ver as famílias. Michael reservava oito famílias por dia e elas se sentavam juntas para 
uma consulta em conjunto. Dia após dia eles iam se juntando com grande felicidade e 
prazer. 
 
Eles gostavam de se encontrar, conversar e depois ir embora para experimentar novas 
ideias. Então, algum tempo depois, eles se encontrariam novamente para ver onde o ou-
tro tinha chegado. As primeiras perguntas que faziam uns aos outros eram “O que você 
está fazendo de maneira diferente?” e “O que você tem lido?” 
 
A colaboração deles incluiu estimular desafios devido às suas diferentes perspectivas. 
Ambos eram terapeutas de família, mas David também vinha de um passado "Ericksonia-
no". Ambos eram leitores sérios, mas abordaram isso de maneiras bem diferentes. David 
leu muito, invocando seu histórico como antropólogo, enquanto Michael focava rigorosa-
mente em um autor de cada vez (Bateson, depois Foucault e outros). Na verdade, David 
era conhecido por dizer que, enquanto ele mesmo lia mil livros de uma vez, Michael lia o 
mesmo livro mil vezes, encontrando continuamente novas fontes de inspiração para a 
prática terapêutica. Apreciar as diferenças uns dos outros era algo que eles compartilha-
vam. 
 
Nos primeiros dias, se um deles estava "preso" a uma família que eles estavam vendo, 
eles chamavam o outro e conversavam sobre tudo, geravam novas ideias e depois volta-
vam para experimentá-las. Parecia que quase toda semana havia um novo desenvolvi-
mento. Além disso, as ideias deveriam ser compartilhadas: “… decidimos fazer nossas 
ideias e praticar a propriedade comum e juramos que nunca nos tornaríamos rivais. Fize-
mos o que dissemos que faríamos todos esses anos até que ele morresse…” (Epston, 
2008, p. 5). 
 
Não havia um senso de propriedade, posse ou preciosidade sobre as ideias, mas sim 
uma alegria em oferecê-las a um mundo que buscava novas formas de trabalhar. 
 
E o campo mais amplo da época era receptivo. A década de 1980 foi uma época de pro-
fundo desafio feminista. Ann Epston e eu, Michael e David estávamos profundamente en-
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volvidos e influenciados pelas questões feministas da época. Tudo estava pronto para ser 
questionado: os papéis de gênero nas famílias; as práticas de culpar a mãe; o conceito de 
"mães esquizofrênicas"; desigualdades de gênero no campo da terapia familiar; lingua-
gem centrada no homem; dominância heterossexual; a política de representação e assim 
por diante. 
 
Foi também uma época em que o campo estava sendo desafiado a abordar questões de 
raça, cultura e os efeitos da colonização. A influência de Kiwi Tamasese, Charles Walde-
grave, Flora Tuhaka e outros na equipe Just Therapy, da Nova Zelândia, foi significativa. 
 
Embora minhas recordações gerais desses primeiros e vibrantes anos sejam de bons 
momentos, também houveram alguns momentos difíceis. Nós quatro (Ann, David, Michael 
e eu) éramos assistentes sociais nos nossos 30 anos, quando o trabalho de Michael e 
David era subitamente o foco da atenção internacional. Além do mais, éramos de origens 
muito diferentes no mundo profissional de classe média e precisávamos encontrar um 
caminho comum. Experiências assustadoras e difíceis foram facilitadas pelo companhei-
rismo compartilhado. Nós quatro nos tornamos amigos sólidos e éramos sustentados por 
horas de conversa. 
 
Agora, a conversa é internacional. Como essa questão do "Context" demonstra, os profis-
sionais em muitas partes diferentes do mundo agora se inspiram nas semelhanças e dife-
renças nas abordagens de Michael e David à terapia. 
 
Eu intitulei esta curta reflexão: “Onde tudo começou?” Isso ecoa uma declaração que Da-
vid Epston fez em 1983 na quarta Conferência Australiana de Terapia Familiar. 
 
Ao reconhecer a contribuição de ambos, Ann Epston e Michael White, para suas ideias e 
trabalhos, David disse: "Até agora, eu não sei onde começa e onde termina" (Epston, 
1989, p. 118). 
 
Este sentimento para mim resume a parceria intelectual entre Michael White e David 
Epston. As origens do que hoje é conhecido como terapia narrativa evoluíram a partir de 
uma filosofia política compartilhada e através de intermináveis horas de conversação. 
 
Eu gostaria de agradecer aos editores da "Context" por terem juntado esta coleção e, 
mais particularmente, por me convidarem a refletir sobre o significado da conexão entre 
Michael e David e como essa parceria levou ao desenvolvimento do que veio a ser co-
nhecido como terapia narrativa. Ainda sinto muito a perda de Michael, e tem sido significa-
tivo para mim revisitar essas histórias e lembrar aqueles dois jovens que partiram juntos 
no que se tornou uma jornada extraordinária. 
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Nota  
¹ Este documento foi elaborado em colaboração com David Epston e Ann Epston. 
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Influência de Karl Tomm 
“Desde que Michael e David conheceram Karl Tomm, em meados dos anos 80, todos se 
tornaram amigo sólidos, e a influência de Karl foi significativa. Karl apresentou seu traba-
lho internacionalmente e também levantou questões e desafios de forma consistente, que 
contribuíram para o desenvolvimento do pensamento de Michael e David. Todos eles 
aproveitaram todas as oportunidades disponíveis para se encontrarem, especialmente em 
Calgary, e trabalhar juntos.” 


