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Just Therapy  

Por Warihi Campbell, Kiwi Tamasese  
& Charles Waldegrave  

(The Family Centre)  
 
 
 
A equipe da Just Therapy, do The Family Centre, em Wellington, Nova Zelândia, conta 
com Warihi Campbell, Kiwi Tamasês, Flora Tuhaka e Charles Waldegrave. Seu trabalho 
altamente respeitado, que envolve um forte compromisso com questões de cultura, gêne-
ro e desvantagens socioeconômicas, passou a ser conhecido como Just Therapy. 
 
A peça seguinte foi adaptada por Dulwich Centre Publications de uma sessão plenária inti-
tulada "Equidade cultural: O passo necessário para a reconciliação cultural" que o The 
Family Center deu no Congresso Mundial de Terapia Familiar em Oslo. Este extrato re-
presenta apenas uma pequena fração do trabalho que foi apresentado. Está incluído aqui, 
pois descreve a história da abordagem Just Therapy e, portanto, se encaixa com os te-
mas desta publicação. É a crença do Centro da Família que a reconciliação e o fim da 
marginalização exigirão que os membros dos grupos dominantes assumam suas respon-
sabilidades para desconstruir seu próprio domínio, e que esses projetos desconstrutivos 
ocorram em consulta e parceria com pessoas de grupos marginalizados. A apresentação 
da história do Centro da Família na conferência de Oslo foi oferecida na esperança de que 
ela pudesse oferecer idéias quanto às possibilidades de outros terapeutas familiares tra-
balharem em questões semelhantes em seus próprios contextos. 
 
Já faz quase vinte anos, em um de nossos seis refúgios reflexivos mensais, quando per-
cebemos que muitas famílias estavam se aproximando de nossa agência em busca de 
terapia para problemas cujas origens eram externas à própria família. Quando traçamos 
as origens dos problemas com os quais essas famílias estavam lidando, repetidamente 
descobrimos que elas se deviam a fatores impostos por estruturas sociais mais amplas. 
As famílias podem estar apresentando problemas psicóticos, com problemas psicossomá-
ticos, com problemas de comportamento, mas quando traçamos a história dessas doen-
ças, encontramos experiências de desemprego, de condições inadequadas de moradia, 
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de vítimas de abuso ou de ser membro de uma cultura que é marginalizada pela cultura 
dominante. 
 
Descobrimos consistentemente que as famílias que nos procuravam para ajudar com de-
pressão ou problemas de saúde estavam passando por problemas externos, como pobre-
za, experiência racista contínua, experiência sexista em andamento ou experiência hete-
rossexista em andamento. Foram esses fatores externos que os tornaram vulneráveis à 
depressão, que então levaram a todos os tipos de problemas de saúde precária. 
 
Percebemos que os problemas que essas famílias estavam trazendo para nós não eram 
os sintomas da disfunção familiar, mas sim os sintomas de questões estruturais mais am-
plas. No entanto, como outros terapeutas familiares, tratávamos o comportamento 
sintomático como se fosse um problema de família e, em primeiro lugar, mandávamos de 
volta para as estruturas que criavam seus problemas. Estávamos inadvertidamente ajus-
tando as pessoas à pobreza ou a outras formas de injustiça, abordando seus sintomas, 
sem afetar mudanças sociais e estruturais mais amplas. 
 
Quando começamos a refletir sobre isso, percebemos que não estávamos sozinhos. 
Grande parte da terapia que estava sendo conduzida com pessoas pobres ou com grupos 
marginalizados em todo o mundo também estava simplesmente ajustando as pessoas a 
problemas causados por injustiças mais amplas. Há vinte anos, os terapeutas de família 
geralmente consideravam que questões estruturais estavam fora de seu domínio, para 
além delas. Em termos de terapia tudo o que foi visto para ser tratado foram os problemas 
clínicos imediatos. Nós não tínhamos sido diferentes. 
 
No entanto, decidimos que não estávamos mais confortáveis com esse aspecto do nosso 
trabalho e começamos a fazer algumas mudanças. Entre eles, críticos eram fazer cone-
xões com a comunidade maori. Nós nos envolvemos muito no marae local (que é o local 
de encontro dos maoris) e a comunidade maori local escolheu um trabalhador para nós. 
Este foi Warihi Campbell. Eles ofereceram-no a nós e ele tornou-se parte de nós. Nós 
também começamos a fazer conexões com a comunidade das Ilhas do Pacífico e o Kiwi 
Tamasese se juntou a nós. Isso iniciou o processo de alterar a combinação cultural da 
equipe, de modo a representar mais adequadamente as comunidades com as quais está-
vamos trabalhando. 
 
Os trabalhadores dos Maori e das Ilhas do Pacífico começaram a se envolver em projetos 
de desenvolvimento comunitário que lidavam com questões sociais como emprego, habi-
tação e anti-racismo, enquanto também continuávamos trabalhando com famílias em te-
rapia. Gradualmente, novas formas de terapia começaram a evoluir. Kiwi desenvolveu 
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uma terapia pacífica ou terapia samoana em relação à sua própria comunidade. Esta te-
rapia baseia-se no que é considerado útil nas ciências sociais ocidentais e rejeita aquilo 
que não ajuda. Ao mesmo tempo, invoca o conhecimento dos anciãos das ilhas do Pacífi-
co e as tradições dos povos do Pacífico como métodos de cura. Warihi fez o mesmo em 
relação às formas de trabalhar na comunidade maori. 
 
Durante um período de tempo, desenvolvemos seções culturais: uma seção Maori, uma 
seção do Pacífico e o que chamamos de seção Pakeha (seção européia ou branca). Nú-
mero de funcionários se juntou a cada seção. Outros maoris vieram e se juntaram à seção 
Maori, outras pessoas do Pacífico vieram e se juntaram à seção do Pacífico. Assim, co-
meçamos a desenvolver o que chamamos de capacidade cultural. 
 
Em seguida, enfrentamos novos desafios e perguntas. Como poderíamos, como trabalha-
dores, mulheres e homens e pessoas de culturas diferentes, proteger contra o preconceito 
de gênero e cultura em nosso trabalho no dia-a-dia? Reconhecemos que, embora todos 
os funcionários estivessem comprometidos com os conceitos desenvolvidos de igualdade, 
as imposições não intencionais ainda eram prováveis por causa de nossas histórias cultu-
rais. Com as suposições sexistas e racistas como parte integrante da sociedade em que 
vivíamos, sabíamos que provavelmente íamos perpetuar essas suposições em nossa vida 
e trabalho. 
 
Em resposta a esses desafios, desenvolvemos parcerias e processos de responsabilida-
de sobre os quais escrevemos com algum detalhe. As seções Maori e Pacific Island são 
autodeterminadas. A seção Pakeha, porque é a cultura dominante, cuida de seus próprios 
assuntos, mas é responsável pelas outras duas seções. Da mesma forma, o trabalho de 
gênero, incluindo o realizado em grupos de homens, é diretamente responsável perante 
as mulheres na agência. Isso é para garantir que a terapia seja julgada justa, principal-
mente pelo grupo que foi tratado injustamente. Este não é um processo autoritário. Nós 
nos esforçamos para buscar um consenso que possamos praticar com integridade e que 
satisfaça aqueles a quem somos responsáveis. Os valores da humildade, sacralidade, 
respeito, justiça e amor, confiança e cooperação são absolutamente centrais para os nos-
sos processos de responsabilização. E nossos processos de responsabilidade são cen-
trais para nossos esforços na criação de uma terapia justa. 
 
Durante um período de tempo, quando construímos laços mais fortes com as comunida-
des locais e nos tornamos ativos nos campos do desenvolvimento da comunidade, deci-
dimos que precisávamos ter um impacto sobre os formuladores de políticas. Descobrimos 
que era possível, através da cobertura da mídia de projetos de desenvolvimento comuni-
tário, causar impacto sobre o público, mas por um tempo considerável não conseguimos 
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influenciar os formuladores de políticas. Por essa razão, decidimos nos envolver na pes-
quisa de política social. Descobrimos que, se pudéssemos quantificar os problemas, os 
formuladores de políticas entenderiam. Os políticos não costumam ser movidos por narra-
tivas, mas são movidos por números! Nós nos envolvemos na pesquisa de políticas soci-
ais e agora somos um dos líderes do projeto de medição da pobreza na Nova Zelândia. 
 
E assim, ao reconhecer que os problemas que as famílias enfrentam são em grande parte 
gerados por estruturas sociais mais amplas, o Centro da Família se reuniu para desenvol-
ver novas formas de terapia familiar para trabalhar junto com o trabalho de desenvolvi-
mento comunitário, pesquisa de políticas sociais e educação. 
 
Nossa mudança de foco também envolveu uma mudança na linguagem. Nós nos afasta-
mos das metáforas médicas de cura, diagnóstico e casos, e nos afastamos das metáforas 
biológicas de sistemas e mecanismos. Em vez disso, desenvolvemos uma linguagem que 
se encaixava em nossos modos de trabalhar e articulamos valores-chave que sustentam 
todo o nosso trabalho. Esses valores ou princípios são os de Pertencer, Sacralidade e Li-
bertação. 
 
Pertencer refere-se ao sentimento de pertença das pessoas - de onde elas vêm, quem 
são seus povos, qual é sua ascendência. Isso é tão importante para os brancos quanto 
qualquer outra pessoa. Na terapia familiar, acreditamos que é crucial entender as ques-
tões de pertencimento. Não é que tudo sobre nossas histórias seja bom - muitas vezes 
não é esse o caso. Mas acreditamos que é vital ajudar as pessoas a encontrar os elemen-
tos liberativos de suas histórias compartilhadas. Na terapia, procuramos honrar o lugar de 
todos e aterrar as pessoas em um sentimento de pertencer ao seu povo, lugar e história. 
 
Em segundo lugar, desenvolvemos um conceito de sacralidade, no sentido da sacralidade 
da vida humana. As pessoas chegam até nós cheias de dor e vulnerabilidade, como fa-
zem com outros terapeutas. Suas histórias são dadas em vulnerabilidade e confiança, e 
para nós isso é um dom sagrado. Descobrimos que, para trabalhar juntos em questões de 
cura, precisamos desenvolver uma linguagem de sacralidade e maneiras de falar sobre 
espiritualidade. Inicialmente, a seção Pakeha viu a espiritualidade como separada da fisi-
calidade, como na tradição ocidental o corpo é separado da alma. Mas para os membros 
maori e pacíficos da equipe, corpo e alma são fundidos. Era inaudito para eles que a espi-
ritualidade não fizesse parte da cura. A fim de encontrar formas de avançar, precisamos 
desenvolver entendimentos inclusivos sobre espiritualidade, que descrevemos em outro 
lugar. Esse processo certamente aprofundou a qualidade de nossos relacionamentos e 
nos ajudou a expressar juntos, no ambiente de trabalho, o tipo de relacionamento que es-
tamos procurando facilitar na terapia. Ao usar a sacralidade e a espiritualidade como nos-
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sa imagem central para uma troca dentro do processo terapêutico, acreditamos que es-
tamos muito mais propensos a tratar as pessoas com um respeito maior do que se apli-
cássemos as descrições mecanicistas mais comumente usadas de casos. 
 
O terceiro princípio que sustenta nosso trabalho é o da libertação. Como terapeutas, ou-
vimos profundamente as histórias que nos são contadas e, por mais estranhas que sejam, 
homenageamos essas histórias e analisamos a rede de significados que criou o proble-
ma. Então, no melhor espírito de libertação, facilitamos significados novos e transforma-
dores que inspiram esperança e reconciliação. Uma metáfora de libertação evoca as es-
colhas que as pessoas querem e a necessidade de que elas sejam autodeterminadas, se-
ja como indivíduos, como grupos ou como povos. Este princípio de libertação também nos 
orienta para a nossa tarefa de facilitar a libertação dos problemas que levam as pessoas à 
nossa porta. 
 
Estes são os princípios sobre os quais nossa terapia se baseia. Eles informam as pergun-
tas que fazemos e as reflexões que oferecemos como equipe terapêutica. Esses princí-
pios também informam o outro trabalho que fazemos - nosso trabalho comunitário e nosso 
trabalho de política social. Eles nos guiam em nosso objetivo de longo prazo de transfor-
mar as estruturas institucionais para que eles incorporem as questões de equidade. 
 
Precisamos ficar bem claro que não estamos sugerindo que o que fazemos no The Family 
Center é o único caminho, ou o melhor caminho. É exatamente o que fizemos. É um ca-
minho. Compartilhamos simplesmente uma história sobre as maneiras pelas quais tenta-
mos encontrar processos que permitam a reconciliação entre culturas. Sabemos que exis-
tem muitas maneiras diferentes de lidar com esses problemas. Mas às vezes é útil com-
partilhar uma história. 


