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Começando a usar uma abordagem narrativa em terapia 
Alice Morgan 

 
Convidamos Alice Morgan para escrever o seguinte artigo para esta primeira edição do 
nosso novo periódico. Ao longo dos anos, tivemos muitos pedidos que descrevem o pro-
cesso de começar a se envolver com idéias e práticas narrativas. No artigo a seguir, Alice 
descreve algumas das maneiras pelas quais ela começou a se envolver com ideias narra-
tivas e o que ela achou útil no processo. Acreditamos que esta peça será de interesse pa-
ra aqueles que são novos em idéias narrativas, e também para aqueles que são professo-
res e treinadores. Alice é a autora do livro muito popular "What is Narrative Therapy? An 
easy-to-read introduction" (2000) e editora de "Once Upon a Time ... Narrative therapy 
with children and their families’' (1999). 
 
Quando comecei a me interessar em usar idéias narrativas na minha prática de aconse-
lhamento, enfrentei o desafio de tentar relacioná-las ao meu próprio contexto. Por vezes 
achei difícil saber por onde começar, como começar e depois o que fazer. Este artigo es-
pera oferecer algumas reflexões sobre esse processo. 
 
Em vários pontos ao longo deste documento, incluí uma série de perguntas para reflexão. 
Estas são perguntas que pessoalmente considero úteis e que também usei em grupos de 
treinamento (2) e em consultas com colegas. Idealmente, essas perguntas são projetadas 
para uso em conversas, isto é, em uma situação de entrevista, para que a pessoa que 
responde às perguntas tenha oportunidade de elaborar e explorar os territórios que mais 
as interessam. Espero que essas perguntas e as conversas que elas desenvolvam pos-
sam permitir aos leitores enriquecer e fortalecer ainda mais sua prática narrativa e ofere-
cer maneiras de explorar ainda mais as idéias narrativas em um futuro próximo. 
 
 
Intenções, Compromissos e Propósitos 
 
Quando ouvi pela primeira vez as pessoas falarem sobre ideias narrativas, quando assisti 
a vídeos de entrevistas e li vários artigos, lembro-me de sentir uma sensação de excita-
ção. Refletindo sobre isso, percebo que isso ocorreu porque senti uma forte conexão en-
tre alguns dos compromissos e propósitos que eram importantes para mim como conse-
lheira e as práticas que eu estava testemunhando no trabalho de outras pessoas4. Essa 
empolgação significava que eu estava ansioso para "experimentar" as práticas narrativas 
em meu próprio trabalho, mas também me sentia muito assustada com o que fazer pri-
meiro e confusa sobre por onde começar. Quando "Excitação" era mais poderosa, às ve-
zes tentava me convencer de que eu nunca seria capaz de fazer isso "corretamente". Em 
retrospecto, percebo que consegui encontrar uma maneira de a Excitação contribuir para 
minhas primeiras explorações, concentrando-me particularmente em duas das ideias nar-
rativas que se destacaram para mim. 
 
Estes foram: 
 
1. a posição do terapeuta, e 
2. conversas externalizantes. 
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Esses foram os aspectos do trabalho que eu inicialmente tendia a notar mais quando via 
outros profissionais entrevistando ou falando sobre seu trabalho. Essas também eram as 
duas práticas que me moviam com frequência. 
Mais uma vez, acredito que isso se deve ao fato de que essas práticas repercutiram em 
meus próprios compromissos e intenções pelo meu trabalho. 
 
 
 
A posição do terapeuta 
 
A posição descentralizada e ainda influente do terapeuta nas conversações narrativas 
(White, 1997) foi uma das primeiras coisas que notei sobre as práticas narrativas. Percebi 
que as conversas narrativas não eram sobre dar conselhos, soluções ou opiniões. Eles 
não eram sobre julgamentos normativos ou avaliações ou posições de autoridade. Fiquei 
intrigado com as práticas que mantinham as ideias e os recursos da pessoa à vista e as 
maneiras pelas quais as pessoas que usavam práticas narrativas recusavam convites pa-
ra serem especialistas na vida das pessoas. Pareceu-me que a influência do terapeuta 
tinha a ver com suas habilidades em consultas e perguntas de maneiras específicas. Per-
cebi que manter essa postura consultiva convidava as pessoas a se tornarem os princi-
pais autores de suas vidas. As perguntas narrativas colocam as opiniões, preferências, 
desejos, esperanças, sonhos e propósitos das pessoas no centro da conversa. 
 
Tendo identificado que isso era o que eu queria fazer mais em minha própria prática, tam-
bém tentei apreciar e perceber as maneiras pelas quais eu já achava ser descentralizado 
e, no entanto, influente em meu trabalho como terapeuta. 
Refleti sobre os tempos e as maneiras pelas quais posicionei aqueles que me consulta-
vam no centro da conversa, momentos em que consegui recusar convites para ser o es-
pecialista. Lembrar esses tempos me ajudou a superar a sensação de apreensão que 
senti inicialmente em tentar algo aparentemente novo. 
 
Também tentei pensar sobre por que essa ideia de ser descentralizada e ainda influente 
era significativa para mim. Por que isso foi tão importante para mim? Manter uma posição 
não especializada era algo em que eu acreditava como professora por muitos anos. Eu 
tinha gostado muito de trabalhar de forma colaborativa com crianças, onde a relação de 
poder era minimizada tanto quanto possível entre adulto e criança. Eu também pensei so-
bre a diferença que isso significava quando as pessoas me consultavam sobre meus en-
tendimentos e significados de eventos em minha vida, em vez de fazer suposições sobre 
isso. Enquanto eu pensava sobre isso, cheguei a uma compreensão muito mais rica de 
por que a prática colaborativa era significativa para mim e para a história que informava 
isso. 
 
 
 
Reflexão 
 
Pense em apenas uma coisa que tenha ressonado particularmente sobre as ideias e prá-
ticas narrativas que você tem tentado aplicar mais em seu trabalho. 
 
O que você chamaria de princípio ou ideia? Dê um nome. Diga algo sobre isso - descreva 
do que se trata, sua compreensão, em suas próprias palavras. 
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Dê mais alguns detalhes sobre isso, por exemplo: Quando você percebeu essa ideia ou 
princípio no trabalho? O que te disse que isso era importante para você? 
 
O que você está fazendo atualmente que você diria que é um reflexo dessa ideia, prática 
ou princípio em particular? Fale um pouco sobre as vezes em que você pensou ter conse-
guido aplicar a ideia ou princípio à sua própria prática. 
 
Quando você fez isso, o que você percebeu? Como isso afetou, por exemplo: 
 
A conversa em que você estava envolvido no momento? • Seus pensamentos sobre você 
mesmo como terapeuta? 
 
• As outras pessoas que estavam com você? 
 
• Suas esperanças ou planos? 
 
Seus sentimentos? 
 
Como foi isso para você? Você gostou ou não? 
 
Isso combina com você ou não? Ou algo entre? 
 
Por que você faz essa avaliação? O que isso parece se encaixar? 
 
 
 
Mudanças na prática 
 
Ao apreciar mais plenamente meu compromisso com a posição decente e influente do te-
rapeuta, minha prática começou a mudar. Tentei tornar mais visível a relação de poder 
entre mim, o terapeuta e a pessoa que procura minha ajuda. Eu explorei maneiras de di-
minuí-lo, tanto quanto possível. Lembro-me de algumas das coisas práticas que comecei 
a fazer imediatamente. 
 
Minhas anotações conversando mudaram. Comecei a consultar pessoas sobre a ideia de 
escrever algumas de suas palavras (não minhas palavras) enquanto elas conversavam. 
Eu expliquei minhas razões para isso. Se as pessoas concordassem, decidi repetir as pa-
lavras que estava anotando e verificar se estavam corretas com a pessoa que me consul-
tava. Isso garantiu a precisão do que eu estava escrevendo e que a pessoa sabia exata-
mente o que estava sendo gravado. Eu comprei um livro com páginas de carbono para 
que eu pudesse pedir para manter uma cópia do que estava escrito e a pessoa também 
teria uma cópia para levar consigo. Expliquei que tinha o compromisso de apenas escre-
ver sobre a vida das pessoas na presença delas e de que as anotações pertenciam a 
elas. 
 
Também comecei a fazer mais perguntas às pessoas sobre os efeitos das conversas que 
estávamos compartilhando. Comecei a fazer perguntas sobre o que eles acharam útil, e o 
que os interessou particularmente e por quê. Em diferentes pontos durante as consultas, 
também comecei a oferecer uma gama de opções quanto às direções que poderiam ser 
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seguidas e, em seguida, perguntar à pessoa em questão qual direção eles mais gostariam 
de seguir. 
 
Comecei a criar um ritmo diferente de conversas em que ofereceria andaimes e opções, e 
a pessoa em questão tomaria decisões que eu então seguiria. 
 
Eu também fiz questão de começar a articular os efeitos que essas conversas estavam 
tendo em mim. Comecei a reconhecer a natureza bidirecional das conversas terapêuticas 
(White, 1997), e a encontrar maneiras de refletir àqueles que me consultavam que dife-
rença uma conversa particular poderia ter sobre meu trabalho futuro e / ou sobre outros 
aspectos de minha vida. Eu costumava ensaiar essas práticas de recuperação (White, 
1997, p.132) na minha cabeça antes de pronunciá-las. Praticar de antemão me ajudou a 
garantir que o que eu dissesse não fosse centrado - que ainda mantinha a história da 
pessoa como foco e se abstinha de ser como aplausos ou parabéns (White, 1997). 
 
Posicionar-me como terapeuta de maneira diferente abriu espaço para eu apreciar mais 
plenamente as competências, habilidades e recursos disponíveis para as pessoas. Con-
centrar-se nelas pareceu preencher conversas com esperança e afastá-las de descrições 
saturadas de problemas e conclusões de identidade negativa. Já não sentia um fardo de 
precisar de ideias para transmitir à pessoa que me consultava. Em vez disso, eu tinha a 
responsabilidade de ser hábil em facilitar conversas que permitissem que as pessoas de-
senvolvessem seus próprios caminhos, da maneira que lhes fosse mais adequada. Essa 
posição abriu espaço para a curiosidade, uma curiosidade que desde então se tornou 
uma das minhas companheiras mais próximas em conversas terapêuticas. 
 
 
 
Trevor 
 
Gostaria agora de transmitir brevemente o significado que Trevor teve em meu pensa-
mento sobre a posição do terapeuta. Tendo as palavras de Trevor em minha mente, é 
mais fácil recusar convites para ocupar o cargo de especialista em reuniões com pessoas, 
que de outra forma eu posso inadvertidamente aceitar. 
 
Trevor inicialmente procurou minha ajuda para o que foi descrito como "ansiedade agu-
da". Seu médico local sugeriu que ele buscasse aconselhamento para obter algumas es-
tratégias para lidar com os ataques que estava sofrendo e para obter alguns conselhos 
sobre o que deveria fazer para lidar com eles. Trevor me contou um pouco sobre sua vida 
e suas tentativas de buscar alívio para a ansiedade. Essas tentativas resultaram na busca 
de assistência de muitas pessoas diferentes no passado. 
 
Logo no início de nossas conversas, Trevor falou-me sobre suas experiências de aconse-
lhamento e como no passado algumas das pessoas que ele havia consultado lhe deram 
conselhos sobre o que fazer sobre os problemas que ele estava vivenciando. Ele disse 
que ele iria embora e tentaria colocar seu conselho para trabalhar, mas quando não funci-
onava, quando as mudanças não aconteciam, ele se sentiria envergonhado, como se ti-
vesse falhado com o terapeuta de alguma forma. Trevor também disse que isso o fez sen-
tir como se tivesse falhado, como se ele fosse inútil. 
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As palavras fortes de Trevor iniciaram uma conversa sobre como os terapeutas podem 
ser convidados a pensar que podem e devem dizer às pessoas o que fazer com relação a 
aspectos de suas vidas. Conversamos muito sobre de onde essa ideia pode ter vindo e 
alguns dos aspectos da sociedade que apoiaram essas ideias. Isso incluiu considerações 
de algumas das maneiras pelas quais os discursos médicos e científicos influenciaram o 
mundo da terapia. 
 
Quando Trevor voltou para a próxima reunião, dez dias depois, ele parecia ansioso para 
me dizer alguma coisa. Ele me contou o quanto estava pensando sobre nossa conversa 
sobre perícia e como foi importante para ele discutir isso comigo. Ele disse que era "como 
uma carga nos meus ombros" que "eu não tenho que fazer o que você diz, que podemos 
resolver as coisas juntos". Ele disse que se sentia mais confiante em si mesmo. A conver-
sa também foi muito significativa para mim e lembro-a claramente até hoje. As palavras 
de Trevor trouxeram para mim a ternura com que as pessoas nos trazem as histórias de 
suas vidas como terapeutas. Eles me revelaram uma apreciação muito maior dos perigos 
de dar conselhos e também de como os terapeutas podem freqüentemente ser convida-
dos para essa posição. Nossa conversa me fez perceber o peso que isso libera dos meus 
ombros quando estou trabalhando em colaboração com aqueles que me consultam. 
 
Desde que conversei com Trevor, muitas vezes tive conversas semelhantes em terapia 
que desconstroem idéias sobre a posição dos terapeutas. Essas conversas examinam al-
gumas das idéias "tomadas como garantidas" que influenciam as visões de terapeutas 
das pessoas e criam espaço para que trabalhemos juntas de forma colaborativa. 
Esses são apenas alguns exemplos das maneiras pelas quais minha prática começou a 
mudar como resultado de minhas primeiras explorações de assumir uma posição descen-
tralizada e ainda influente como terapeuta. Essas origens foram, ao longo dos anos, cons-
truídas de várias maneiras. Eu continuo tentando garantir que aqueles que me consultam 
permaneçam os principais autores das histórias de suas vidas, enquanto 
Eu sou capaz de atuar como um co-autor no processo de re-autoria. 
 
 
 
Conversas Externalizantes 
 
A prática narrativa de externalizar problemas (White & Epston, 1990; Morgan, 2000), de 
entender e falar sobre os problemas como separados das pessoas, foi outra ideia que de-
safiou profundamente meu pensamento e mudou minha prática. Ao me envolver com a 
ideia de externalização, comecei a pensar nos problemas como sendo coisas e não como 
parte das pessoas. Comecei a pensar mais sobre a influência dos problemas na vida das 
pessoas - como os problemas funcionavam, quais truques eles tinham, como falavam e 
como eles se pareciam. Também comecei a pensar sobre as relações das pessoas com 
problemas e como elas podem ser alteradas, alteradas, renegociadas. 
 
Pensando em problemas como entidades distintas fora pessoas mudaram meu foco para 
identificar como certos contextos encorajam certos problemas a se desenvolver ou a di-
minuir sua influência. Externalização também me ajudou a mudar minha atenção mais pa-
ra os recursos, habilidades e conhecimentos que as pessoas tinham em relação a lidar 
com os problemas em suas vidas. Isso me permitiu focar mais claramente no que as pes-
soas eram capazes de fazer diante dos problemas, nos momentos em que as pessoas 
eram capazes de desafiar o problema ou diminuir sua influência. Comecei a perceber 
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mais conscientemente as ações que as pessoas tomavam que contradiziam os modos 
dos problemas de fazer as coisas ou que lhes permitiam renegociar seu relacionamento 
com um problema em particular. 
 
Em todas as oportunidades, joguei com essas ideias. Comecei sempre imaginando o pro-
blema em uma cadeira ou lugar separado, longe de mim e das pessoas com quem esta-
va. Dessa forma, eu visualizava "a preocupação", ou "a depressão" ou "a briga" como 
uma imagem separada e distinta, e isso permitiu que eu mudasse minha linguagem e co-
meçasse a fazer mais perguntas externamente. Sentir essa distância entre a pessoa e o 
problema permitiu-me espaço para praticar novas formas de falar. 
 
Conversas externalizantes exigiam uma mudança nas palavras que eu escolhi, a maneira 
como eu fazia perguntas e a linguagem que eu usei em conversas. Demorou alguma prá-
tica. Perceber a diferença entre internalizar e externalizar a linguagem tornou-se uma dis-
tinção crucial para eu desenvolver (Morgan 2000, p.29). Conhecer e reconhecer as dife-
renças foi o primeiro passo. Comecei a perceber como era comum quando conhecíamos 
pessoas pela primeira vez sobre uma situação difícil em suas vidas ou relacionamentos, 
para que eles usassem linguagem de internalização. As pessoas rotineiramente descre-
vem o problema de forma a localizá-lo internamente, em termos do que é errado ou defi-
ciente em si mesmo ou nos outros: "sou inútil", "faz parte da minha personalidade vician-
te", "tenho baixa autoestima". ',' Ela é dependente ',' Ele é uma pessoa deprimida '.  
 
Gradualmente, como eu pensei mais sobre o contexto da cultura ocidental dominante, e 
como ele incentiva internalizar descrições, comecei a esperar essas descrições. Comecei 
a me preparar para contextos nos quais precisaria encontrar maneiras de convidar con-
versas de externalização. 
 
Eu experimentei encontrar maneiras de externalizar descrições internalizadas comuns. 
Comecei praticando em casa, longe das minhas reuniões com as pessoas. Pensei em 
uma declaração internalizada como "sou inútil" e pensei em algumas maneiras diferentes 
de convidar uma descrição externalizada. Dessa forma, "eu sou inútil" pode ser respondi-
do com: "Estou certo em pensar que o problema tenta falar sobre o tipo de pessoa que 
você é? Como você tenta convencê-lo de que é inútil? 'Ou' Esse sentimento inútil, quando 
é que ele visita? Há momentos em que é mais ou menos provável que The Uselessness 
apareça? 
 
Ao explorar essas ideias, eu preparei alguns exercícios para me permitir praticar essa 
mudança lingüística. Eram exercícios como o abaixo que agora ofereço em contextos de 
treinamento: 
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Nessas tentativas iniciais de conversas externalizantes, duas palavras eram minhas com-
panheiras se tudo mais parecia se perder. Essas palavras eram "isso" e "o". Concentrei-
me em tentar usar qualquer uma dessas palavras sempre que um problema era falado. 
Usando essas duas palavras significava que a conversa foi imediatamente externalizada. 
Por exemplo, se eu queria externar "Como você se sente sobre isso?" Eu poderia usar a 
palavra "É" dizendo algo como "Como você se sente?" Colocar a palavra "O" antes do 
nome do problema também o externalizou imediatamente. Por exemplo, "preocupação" 
torna-se "A Preocupação" e "desespero" torna-se "O Desespero". Cada vez que eu en-
contrava pessoas, eu imaginava o problema em uma cadeira na sala e as palavras "isso" 
e "o" comigo na minha cadeira. Essas palavras se tornaram ferramentas para ajudar a 
separar os problemas das pessoas. 
 
Minha anotação começou a refletir as conversas externalizantes com as quais eu estava 
envolvido. Cada vez eu escrevia algo sobre o problema que usei uma letra maiúscula. A 
preocupação ou ansiedade ou depressão ou isso. Usando letras maiúsculas ajudou a no-
mear o problema como diferente da pessoa. Eu experimentei dividir a página ao meio ver-
ticalmente, dedicando um lado da página ao problema (seus truques, hábitos, modos de 
falar, efeitos, modos de operar, intenções, etc.) e o outro lado da página à pessoa. (ou se-
ja, suas intenções, esperanças, sonhos, visões). Cada informação que eu gravei na pági-
na pode ser localizada como relacionada à influência do problema ou às preferências da 
pessoa. Às vezes ficava claro na conversa que frase ou palavras relacionadas às prefe-
rências da pessoa, e quais relacionadas à influência do problema. Outras vezes, provou 
ser útil checar com a pessoa e perguntar-lhes onde eles localizariam uma declaração es-
pecífica que eles haviam acabado de fazer. As pessoas acharam muito útil ser convidado 
a distinguir as declarações que representavam suas próprias intenções, esperanças e so-
nhos, e as do Problema. Consultar as pessoas dessa maneira muitas vezes levou a uma 
maior externalização do problema. 
 
Uma vez que o problema tenha sido externalizado, o processo de nova autoria pode co-
meçar. Neste artigo, não descreverei este processo de re-autoria em detalhes. Há uma 
riqueza de literatura disponível sobre as maneiras pelas quais as práticas narrativas po-
dem ajudar a traçar a história dos problemas, explorando seus efeitos e situando-os no 
contexto social mais amplo que permite sua desconstrução (ver Morgan 2000; White & 
Epston 1990; Freedman & Combs 1996). Há também uma literatura considerável sobre 
formas de descobrir resultados únicos e espessar histórias alternativas através de con-
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versas de re-associação, documentação terapêutica e grupos de testemunhas externas 
(ver White 1995, 1997, 2000; Morgan 2000). 
 
 
 
Desafiando velhas idéias e discursos 
 
Em minhas primeiras explorações de idéias narrativas, juntamente com as mudanças na 
maneira como pratiquei a terapia, também me vi desafiando e questionando algumas idei-
as que eu havia tido em relação ao aprendizado. Percebi algumas idéias sobre aprendi-
zado que pareciam me impedir de minhas explorações e outras que me apoiaram e sus-
tentaram. Comecei a registrar as idéias que me moviam em direção às minhas novas ex-
plorações de idéias narrativas, e comecei a desafiar essas ideias que me impediam de 
examinar de onde as idéias podem ter surgido e quais aspectos da cultura, treinamento 
ou sociedade 'populares' as apoiavam. 
 
Agora é difícil para mim lembrar as ideias exatas que achei penosas e, no entanto, lembro 
de algumas das formas que elas tomaram. Lembro-me de pensar coisas como: "Quando 
eu vou conseguir?", ou "Eu preciso soar como um terapeuta narrativo apropriado", ou 
"Como um terapeuta narrativo apropriado" faria isso? 
 
Por outro lado, haviam práticas particulares de aprendizado que me ajudaram. Apreciar 
ativamente cada novo desenvolvimento em minha prática e encontrar maneiras de reco-
nhecê-los fizeram a diferença. Eu tentei desenvolver etapas e estruturas que me ajudas-
sem a construir cada nova aprendizagem, pouco a pouco. Eu regularmente aproveitava a 
oportunidade para refletir sobre os passos que havia dado, para especular sobre o signifi-
cado desses passos, o que os havia permitido e o que eles poderiam significar no meu 
próximo encontro com alguém. 
 
Manter uma imagem de competência também foi significativa (Bird, 2000). Tentei sempre 
relembrar e reconhecer alguns dos momentos brilhantes que ocorreram em minha prática 
e mantê-los próximos a qualquer momento quando senti minha confiança diminuir. 
Acima de tudo, porém, achei útil reconhecer que o aprendizado é sempre sobre passar do 
conhecido para o desconhecido. Isso é o que é tão excitante sobre isso! E isso nunca 
acaba. Estou pensando agora nas muitas áreas de prática que estou atualmente explo-
rando e discutindo. Desejo-lhe felicidades em suas explorações contínuas da prática nar-
rativa, talvez em breve eu esteja lendo sobre o aprendizado que você tem feito em seu 
contexto. Espero que sim! 
 
 
 
 
Notas 
 
1. Alice Morgan pode ser contatada por meio de Dulwich Center Publications. 
2. Eu gostaria de agradecer a contribuição da faculdade de ensino do Centro Dulwich para 
o desenvolvimento das idéias e exercícios contidos neste artigo. 
3. Eu estou interessado em ouvir de qualquer leitor que se envolva com essas perguntas 
em conversas com outras pessoas. Eu adoraria ouvir seus comentários. 
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4. O escopo deste artigo não permite explorar a história de minha conexão com esses 
compromissos e intenções específicos. No entanto, explorei essa história em conversas 
com outros colegas. Eu encorajaria os outros a fazerem da mesma forma - a pensar 
conscientemente através das histórias que informam as intenções e compromissos que 
você traz para o seu trabalho como terapeuta. 
5. Minha exploração dessas práticas não ocorreu isoladamente de outros elementos signi-
ficativos da terapia narrativa. É só que, para facilitar a leitura, limito este artigo para des-
crever minhas primeiras explorações sobre conversas externalizantes e a posição do te-
rapeuta. 
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Reflexão 

Pense em um momento ou evento que se destaca para você em sua prática. Algo que parecia dife-
rente ou usual, um momento brilhante quando você sentiu que havia aplicado uma prática narrativa 
para sua satisfação ou talvez para sua surpresa. 

Diga um pouco sobre o momento ou evento. Dê alguns detalhes sobre o que estava acontecendo, 
quem estava lá, as circunstâncias no momento em que você está pensando. 

O que levou a isso acontecer? Que preparativos estavam envolvidos de antemão? Que passos prepa-
raram o caminho para que isso acontecesse? 

Se esses poucos eventos tivessem um tema ou enredo, como vocês chamariam? Que nome você da-
ria? Com que compromisso, intenção ou objetivo você acha que isso se encaixa? 
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Quando você percebeu pela primeira vez esse compromisso, intenção ou propósito em seu trabalho? 
Há quanto tempo é importante? 

De que outras maneiras você demonstra esse compromisso, intenção ou propósito em seu trabalho? 
O que as pessoas veriam você fazendo, que você diria, é um reflexo desse compromisso, intenção 
ou propósito? 

Se você fosse atraído ainda mais por esse compromisso, intenção ou propósito, o que você acha que 
notaria em seu trabalho? Como isso seria para você? Positivo ou negativo? Por quê? Que efeito vo-
cê suspeita que teria nas pessoas que o consultavam? O que você acha que isso seria para eles - po-
sitivo ou negativo? Por quê? 

Se você continuasse a se envolver com esse compromisso, intenção ou propósito em sua prática, 
qual seria o seu próximo passo? 

 

 
 
Caro leitor, 
 
Este artigo foi originalmente publicado pela Dulwich Centre Publications, uma pequena 
editora independente com sede em Adelaide, Austrália. Você pode nos fazer um grande 
favor, respeitando os direitos autorais deste artigo e qualquer artigo ou publicação da 
nossa plataforma. 
 
O artigo que você leu é de direito do © Dulwich Centre Publications Except, conforme 
permitido pela Australian Copyright Act 1968, e nenhuma parte deste artigo pode ser re-
produzida, armazenada em um sistema de recuperação, comunicada ou transmitida de 
qualquer forma ou por qualquer meio sem permissão prévia. 
 
Todas as perguntas devem ser feitas ao proprietário dos direitos autorais em: Dulwich 
Centre Publications, Hutt St PO Box 7192, Adelaide, SA, Austrália, 5000; email 
dcp@dulwichcentre.com.au  
 
Obrigado! Nós agradecemos muito sua compreensão. 
 
Descubra mais sobre nós no link: 
www.dulwichcentre.com.au  
 

Encontre uma variedade de re-
cursos on-line em: 
www.narrativetherapyonline.com  
 

E você pode encontrar mais de 
nossas publicações em: 
www.narrativetherapylibrary.com 
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tor dos direitos de autor. No entanto, os usuários podem imprimir, baixar ou enviar artigos 
por e-mail para uso individual. 


