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Pós-estruturalismo e terapia - o que é isso tudo? 

coordenado por Leonie Thomas 
Leonie Thomas pode ser contatado  

através do Dulwich Centre Publications. 
 

 
A terapia narrativa é muito influenciada pelas ideias pós-estruturalistas e, no entanto, para 
muitos de nós, pode ser um grande desafio entender realmente o que é pós-
estruturalismo! Pessoalmente, nós temos sido excitados, desafiados, forçados e por ve-
zes esgotados ao tentar entender o pós-estruturalismo e o que isso pode significar para 
nossa prática como terapeutas. 
 
Embora isto seja um tópico complexo, este é apenas um pequeno resumo. Nós nos con-
centramos apenas em algumas áreas e tentamos oferecer algumas respostas às pergun-
tas mais frequentes. Nós não estamos querendo dizer que essas são as respostas corre-
tas ou únicas, nós esperamos que você as achem úteis. Certamente, nós aprendemos 
muito em colocá-las juntas. 
 
Antes de começarmos, nós gostaríamos de mencionar que, para explicar o pós-
estruturalismo, tivemos que tentar mostrar como ele difere do estruturalismo. Estamos de-
senhando essas distinções simplesmente porque é a única maneira de explicar as dife-
renças. Também queremos mencionar que não é nossa intenção desonrar ou desrespei-
tar aqueles que preferem se engajar com formas estruturalistas de trabalhar. Todos nós 
nos envolvemos com ideias e práticas terapêuticas de maneira diferente. Todos nós cria-
mos formas únicas de fazer terapia. Aqui, estamos apenas tentando explicar como enten-
demos as ideias pós-estruturalistas e como elas estão moldando nosso trabalho. 
 
1) O que é estruturalismo – como isso influenciou o mundo da terapia? 
 
Como nós o entendemos, chegou um momento, durante o que algumas vezes é chamado 
de “Revolução Científica”, quando várias pessoas na Europa começaram a acreditar que 
o universo e tudo dentro dele poderiam ser compreendidos pela descoberta das leis (es-
truturas) que governam todas os fenômenos físicos. O pressuposto subjacente era que 
existem estruturas fundamentais, imutáveis, que governam tudo, desde o cosmos até o 
comportamento de partículas minúsculas. Métodos de investigação científica foram de-
senvolvidos para aprender sobre essas estruturas. Aceitou-se que a exploração objetiva 
científica poderia fornecer conhecimento confiável, válido e universalmente aplicável ao 
mundo físico. Essa abordagem levou a alguns desenvolvimentos extremamente significa-
tivos nas ciências físicas, e as invenções e tecnologias que se disseminaram a partir dis-
so transformaram o mundo de várias maneiras. 
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Não surpreendentemente, essas ideias "estruturalistas" passaram a influenciar as ciên-
cias sociais, e as pessoas em toda uma gama de disciplinas (antropologia, lingu ística, 
sociologia, psicologia, terapia familiar) começaram a procurar as "estruturas" internas sub-
jacentes das pessoas, famílias, sociedades, cultura, língua, etc. Um dos efeitos da pers-
pectiva “estruturalista’’ nas ciências sociais era fomentar a compreensão de que as pes-
soas podem ser estudadas da mesma maneira que os objetos são estudados. Isso envol-
via ver as pessoas como unidades separadas e distintas, sem relação com outras. O es-
truturalismo também implicava que era possível estudar outras pessoas com imparciali-
dade e objetividade. Foram essas formas de olhar o mundo que levaram a tantas "desco-
bertas" nas ciências físicas. Essas ideias "estruturalistas" tornaram-se bastante popula-
res. De fato, particularmente nas profissões, eles circulavam o mundo e agora há poucos 
lugares onde as ideias estruturalistas não se consolidaram. 
 
Ideias estruturalistas certamente influenciaram o mundo da terapia. Dentro da psicologia, 
a influência das ideias estruturalistas levou muitos de nós a acreditar que, se quisésse-
mos conhecer "a verdade" sobre uma pessoa, teríamos de descascar "as camadas" do 
eu. O estruturalismo implicava que no fundo, em algum lugar, poderíamos encontrar "o eu 
interior" e, portanto, "a verdade" da identidade da pessoa. Essas ideias levaram muitos no 
mundo da terapia a acreditar que o "comportamento" das pessoas era devido à influência 
dessas estruturas fundamentais. Terapeutas e outros começaram a desenvolver toda um 
conjunto de modos de interpretar o comportamento das pessoas como se de alguma for-
ma estivesse relacionado ao funcionamento desse eu interior, da psique interior ou da na-
tureza interior. Quando alguém estava agindo de maneira desejável, pode-se ver que es-
se comportamento era devido a um eu interior que estava funcionando bem. Quando al-
guém estava agindo de formas menos desejáveis, pode-se ver que isso se devia a algum 
distúrbio, déficit ou distorção em seu eu interior, em seu ser. 
 
A influência do estruturalismo ainda pode ser vista em todo o mundo da terapia. O estrutu-
ralismo encorajou os terapeutas e outros profissionais a acreditar que é nosso papel co-
nhecer as “verdades” emocionais e psicológicas sobre aqueles com quem estamos traba-
lhando, que é nosso papel ser capaz de interpretar/diagnosticar o comportamento exibido 
de alguma forma relacionado ao funcionamento do eu interior/natureza/psique da pessoa, 
e é então nosso papel desenvolver um tratamento de alguma descrição para a pessoa em 
questão. 
 
Obviamente, como os terapeutas e psicólogos fazem tudo isso varia muito! Tudo o que 
fizemos aqui foi tentar explicar o que acreditamos que o estruturalismo significa e mencio-
nar algumas tendências gerais em relação a como isso influenciou o campo da terapia. 
  
2) O que é pós-estruturalismo e como é relevante para o mundo da terapia? 
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Pós-estruturalismo é uma maneira de pensar que questiona algumas das suposições do 
estruturalismo. Suas origens remontam a vários filósofos franceses, como Michel Foucault 
e Jacques Derrida, e tem influenciado subsequentemente todos os diferentes campos em 
que os modos de pensar estruturalistas se consolidaram. 
 
Para tentar explicar algumas das diferenças entre estruturalismo e pós-estruturalismo, cri-
amos uma tabela (veja a página 87). Na coluna da esquerda, descrevemos algumas das 
suposições do estruturalismo, no meio descrevemos algumas das suposições do pós-
estruturalismo e, na coluna da direita, incluímos alguns dos convites que acreditamos que 
o pensamento pós-estruturalista está fazendo para nós como terapeutas. 
 
Mais uma vez, os terapeutas estão se engajando com ideias pós-estruturalistas de uma 
ampla variedade de maneiras. Nesta tabela, nós apenas tentamos mapear algumas das 
diferenças entre estruturalismo e pós-estruturalismo e alguns dos convites que acredita-
mos que o pós-estruturalismo está fazendo para o mundo da terapia. 
 
3) O pós-estruturalismo só influencia a terapia ou é um fenômeno amplo? 
 
Pós-estruturalismo é um fenômeno muito difundido! Desde a década de 1960 houve de-
senvolvimentos exponenciais na investigação pós-estruturalista em uma variedade de 
campos diferentes, incluindo filosofia crítica, antropologia cultural, linguística, teoria literá-
ria e sociologia. Desenvolvimentos relacionados nos campos da arte, educação, arquitetu-
ra também estão ocorrendo, bem como em matemática e física. 
 
4) Como o feminismo se encaixa com o pós-estruturalismo? 
 
Assim como o pós-estruturalismo questiona o desmerecimento, questões feministas e de-
safia maneiras dominantes de entender as relações de gêneros e os efeitos do patriarca-
do na vida das pessoas. Existem muitas formas diferentes de feminismo ou, até mesmo, 
muitos feminismos. Algumas formas de feminismo são baseadas em entendimentos estru-
turalistas e promovem ideias de, por exemplo, naturezas e/ou essências de mulheres úni-
cas. Outras formas de feminismo, feminismos pós-estruturalistas ou não-estruturalistas, 
questionaram a ideia de "um eu feminino" ou um "eu masculino" e apontaram para a 
existência de muitas feminilidades e masculinidades. Eles também traçaram as histórias 
de como os modos de ser das mulheres foram criados em contextos específicos de cultu-
ra, classe, raça, sexualidade e outras relações de poder. 
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Estruturalismo pensa… Pós-estruturalismo pensa… Pensamento pós-estruturalista 

nos convida como terapeutas 
para… 

O objetivo da investigação é 
“procurar por estruturas” ou 
“verdades essenciais” sobre 
pessoas. 

É importante chamar a atenção 
para os efeitos reais do pro-
cesso de procurar "estruturas 
profundas" ou "verdades es-
senciais".  
Um desses efeitos nas profis-
sões de saúde tem sido o de-
senvolvimento de várias nor-
mas e ideias sobre como a vida 
das pessoas deve ser para ser 
saudável. 

Ajudar as pessoas (quando relevan-
te) a parar de medir suas vidas de 
acordo com o que certas normas 
sociais dizem que a vida deveria 
ser. 

Tal busca por "estruturas pro-
fundas" ou "verdades essen-
ciais" pode ser objetiva. 

O que estamos procurando, em 
que acreditamos e de onde 
viemos moldará tanto a apa-
rência quanto o que encontra-
remos. 

Questiona "objetividade", "experti-
se" e "práticas de interpretação" do 
terapeuta. 

É "estrutura profunda" (por 
exemplo, eu interior) que 
molda a vida. 

A linguagem e o uso da lingua-
gem desempenham um papel 
vital na formação da vida. 
O que as pessoas dizem e fa-
zem e como nos relacionamos 
umas com as outras moldam a 
vida. 
Os significados que damos aos 
eventos em nossas vidas e 
como os organizamos em his-
tórias sobre nós mesmos e os 
outros moldam a vida. 

Questiona ideias desmerecimento e 
suposições assumidas que possam 
ser sustentadas através da lingua-
gem que estamos usando na tera-
pia. 
 
Considere como as histórias, os 
rituais e outros aspectos performá-
ticos são relevantes para a com-
preensão do processo terapêutico. 

Nossas ideias, problemas, 
qualidades estão ligadas a 
algum eu interno. 

Nossas ideias, problemas, qua-
lidades são todos produtos da 
cultura e da história. Eles foram 
criados ao longo do tempo e 
em contextos específicos. 

Externalise ideias, problemas e 
qualidades em conversas de tera-
pia. 
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Nossas identidades são fixas 
e essenciais – para ser en-
contrado dentro de nosso in-
terior. 

Nossas identidades são cons-
tantemente criadas em relacio-
namento com os outros, com 
instituições e com relações 
mais amplas de poder. 

Leve a sério como toda conversa 
de terapia moldará a identidade (até 
certo ponto) da pessoa que consul-
ta o terapeuta e do 
terapeuta. 
Pense em como podemos envolver 
testemunhas apreciativas do traba-
lho que está ocorrendo na sala de 
terapia. 
Desenvolva práticas de prestação 
de contas para verificar os efeitos 
reais das conversas de terapia na-
queles que nos consultam. 

Nossas identidades são sem-
pre consistentes. 

Nossas identidades são feitas, 
e continuamente feitas, de mui-
tas (por vezes contraditórias) 
histórias. 

Considere como as histórias de 
nossas vidas moldam nossas vidas 
e como a terapia pode permitir a 
rica descrição das histórias preferi-
das de identidade. 

 
 
 
 
5) Pós-estruturalismo é sempre difícil de entender? Se sim, por quê? 
 
Pós-estruturalismo nem sempre é difícil de entender, mas às vezes é difícil! Isto é por 
muitas razões. Algumas das ideias vieram de filósofos e pode ser um pouco difícil envol-
ver-se com seus modos de escrever e entender todas as implicações do que eles estão 
tentando transmitir. Alguns desses escritores escreveram originalmente em outros idio-
mas além do inglês (principalmente francês) e, assim, seus escritos tiveram que ser tra-
duzidos e isso não necessariamente ajudou na facilidade de leitura. Mas outra razão pela 
qual as ideias pós-estruturalistas às vezes são difíceis de entender é porque não estamos 
acostumados a elas. Os modos de pensar estruturalistas têm sido muito comuns há cerca 
de 300 anos e, portanto, o pós-estruturalismo pode parecer pouco familiar e, às vezes, 
confuso. Além disso, para muitos de nós, é apenas através da introdução do pós-
estruturalismo que chegamos a pensar sobre o estruturalismo. Aprender sobre essas du-
as estruturas para entender nosso mundo social e as diferenças entre elas pode ser um 
desafio. Como com qualquer coisa diferente do que estamos acostumados, entender o 
pós-estruturalismo envolve esticar nossas mentes para descobrir com o que concorda-
mos, com o que discordamos e para chegar a nossas próprias compreensões. 
 
6) O que você encontrou de mais útil referente ideias pós-estruturalistas em rela-
ção às práticas terapêuticas? 
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Aqui estão algumas das coisas que um número de terapeutas estão achando mais úteis 
sobre ideias pós-estruturalistas: 
 

• O entendimento de que nossas identidades não são fixas, de que elas estão 
sempre em processo de criação está me ajudando a entender diferentemente o 
que está acontecendo na sala de terapia. Isso me faz pensar que nós, como te-
rapeutas, estamos no negócio de ajudar as pessoas na criação e recriação de 
suas identidades. Eu gosto desta ideia. 

 
• A ideia de identidade ser algo que é criado no relacionamento com os outros, 

em vez de algo interno, significa que estou tentando criar sempre uma audiência 
para testemunhar as mudanças que alguém está fazendo em sua vida. Se isso 
está realmente fazendo com que as pessoas entrem na sala, ou que nós captu-
remos outras pessoas com os desenvolvimentos através da escrita, estou sem-
pre ocupado pensando em quem seria bom para testemunhar esse novo desen-
volvimento! 

 
• Reconhecer que nossas identidades são socialmente criadas significa que ago-

ra estou mais atento a como nossas vidas são influenciadas pela história, cultura, 
gênero, sexualidade, classe e outras relações mais amplas de poder. 

 
• Acho que sempre fui um terapeuta sensível a quem vem me ver e sempre ten-

tei ouvir a diferença que a terapia vem fazendo em suas vidas. Agora, estou ain-
da mais determinado a verificar as coisas na sala de terapia. Eu não acho que 
entendo completamente o pós-estruturalismo, mas gosto da ideia de que não 
posso saber "a verdade" sobre as identidades de outras pessoas. Isso sempre foi 
o suficiente para mim, sempre foi. Agora eu só tenho uma maneira diferente de 
entender o porquê. 

 
• Por meio do engajamento com ideias pós-estruturalistas, estou percebendo que 

minhas compreensões nunca são objetivas, neutras ou isentas de valores. Isso 
está me encorajando a examinar minhas próprias perspectivas e a evitar impor 
minhas ideias aos outros. Está me mantendo na ponta dos pés e acho que isso é 
uma coisa boa! 

 
• As ideias pós-estruturalistas estão me ajudando a ficar atento a momentos, lu-

gares, eventos, modos de ser que não se encaixam "no normal". Estou mais pro-
penso a celebrar isso agora. Claro, eu não estou aqui me referindo a coisas que 
são prejudiciais para os outros, mas apenas as peculiaridades da vida. Estou 
pronto agora para perceber as diferentes maneiras pelas quais as pessoas nego-
ciam suas vidas e exploram a história disso e o que isso significa para as pesso-
as. Eu acho essas conversas realmente interessantes. 



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

 
Últimas palavras 
 
Bem, por enquanto é isso! Esperamos que essas perguntas e respostas sejam úteis. É 
um grande tema, mas também achamos muito emocionante. As ideias pós-estruturalistas 
parecem abrir novas possibilidades para formas criativas de ouvir e trabalhar com as pes-
soas. Estamos ansiosos para ouvir onde suas explorações dessas ideias levam você. 
 
Sobre estas perguntas e respostas 
 
Em resposta a solicitações regulares, nós compilamos essas respostas às perguntas mais 
frequentes sobre pós-estruturalismo e terapia. Leonie Thomas, com a ajuda de outras 
pessoas que trabalham em Dulwich Centre Publications, gerou as perguntas e as enviou 
para uma variedade de profissionais. Várias conversas também foram realizadas aqui no 
Dulwich Centre. As respostas foram reunidas e um documento preliminar foi então am-
plamente divulgado para posterior discussão e aperfeiçoamento. 
 
Agradecimentos 
 
Nós gostaríamos de agradecer às seguintes pessoas que estiveram envolvidas na gera-
ção desta obra: Leonie Thomas, Bec Gooden, Shona Russell, Maggie Carey, Gene 
Combs, Susanna Chamberlain, Michael White, Helen Gremillion & Kiwi Tamasese. Nós 
gostaríamos de reconhecer especialmente o papel que David Denborough desempenhou 
ao reunir as contribuições. 
 
Leitura Adicional 
 
Burr V. 1995: An Introduction to Social Construction. London: Routledge.  

Foucault, M. 1980: Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977 
(ed. Colin Gordon). New York: Pantheon.  

Weedon, C. 1987: Feminist Practice & Poststructuralist Theory. Oxford: Blackwell  

 

Nós adoraríamos ouvir suas reflexões e feedback 

Nós adoraríamos ouvir seu feedback, comentários, sugestões, críticas que você possa ter 
sobre determinados artigos e/ou este número de periódicos como um todo. Sendo uma 
pequena editora, temos a possibilidade incomum de poder responder rapidamente ao fe-
edback e fazer experiências criativas com edições futuras. Nós estamos muito interessa-
dos em saber como você encontra o equilíbrio nos artigos ... você gostaria de mais contri-
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buições baseadas na prática, mais notícias e discussões, mais artigos teóricos? Você foi 
tocado por um artigo em particular? Uma parte da escrita fez diferença em como você en-
tende seu trabalho? Qual foi o aspecto mais relevante desta questão para o trabalho que 
você faz? Adoraríamos ouvir você! Por favor envie-nos um email para:  

feedback@dulwichcentre.com.au 


