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Viver é a coisa mais rara do mundo.  

A maioria das pessoas apenas existe. 
 

OSCAR WILDE 
 

 

Os princípios de uma Psicoterapia Sistêmica merecem ser sistematizados para 
que tenhamos um mapeamento das bases de como se estrutura um processo 
terapêutico, das etapas que o configuram e das especificidades sobre as quais nos 
debruçamos para atender a um pedido de terapia. Necessitamos de direcionamentos 
para conduzir bem um processo terapêutico, desde quando recebemos o 
encaminhamento até o momento em que percebemos a possibilidade de alta 
terapêutica. O cliente chega através de uma indicação ou de uma consciência própria, 
com uma dor e um dilema a ser cuidado e devemos assumir eticamente o percurso 
que acreditamos ser o mais útil para a terapia. 

A abordagem sistêmica, desde os seus primórdios no final da década de 
cinquenta até a atualidade, tem se mostrado eficaz tanto em terapias de casal e 
família, quanto em terapias individuais. Historicamente, o fato da terapia familiar ter 
sido a primeira modalidade de tratamento pautada nos princípios epistemológicos 
sistêmicos foi responsável pela associação imediata dessa teoria à terapia familiar, 
ainda que devamos considerar que ela também se aplica a terapia individual. O corpo 
dorsal que fundamenta as diferentes terapias sistêmicas é o mesmo, embora a terapia 
individual sistêmica apresente algumas especificidades que não são do interesse deste 
capítulo2.  

O processo se inicia, as vezes, pelo telefonema de contato onde se agenda o 
primeiro encontro. A pessoa que liga, a investigação da fonte de encaminhamento, a 
forma como se refere ao problema, a facilidade ou dificuldade expressas sobre o 
                                                
1 Publicado originalmente em: GUIMARÃES, Nina Vasconcelos. Morte, Renascimento e Honra: Psicologia 
Sistêmica. Itabuna: Mondrongo, 2016. 
2 Aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos na terapia individual sistêmica podem recorrer 
ao artigo de minha autoria GUIMARÃES, Nina Vasconcelos; CRUZ, Maria Goretti. Dissonâncias na 
Terapia Individual Sistêmica. Revista Família e Comunidade. São Paulo, vol. I nº 2 pp. 43 a 58. 
Novembro de 2004. 



 

 

horário a ser marcado ou à respeito de quem solicitar presença para um primeiro 
encontro, etc., cada detalhe deve ser observado como acervo precioso de informação a 
ser somado durante o processo terapêutico. 

Porém, antes de apresentarmos uma sistematização de um processo terapêutico 
sistêmico, como podemos definir uma terapia sistêmica?  
 

A terapia sistêmica é um espaço de reflexão e aprofundamento de questões 
existenciais e relacionais que configuram a vida do indivíduo. Ela se ocupa dos 
modelos de comunicação, dos processos interpessoais, da estrutura e organização das 
famílias, como, também, das construções narrativas do cliente, de suas metáforas 
dialógicas e do quanto elas podem expandir a rede de significados de seus dilemas. Se 
adotarmos uma perspectiva narrativa, a terapia pode ser entendida como um espaço 
que desafia as histórias saturadas do cliente, ou seja, um contexto que amplie a 
seleção obtusa que ele faz de suas experiências de vida. Essas narrativas são 
constituídas por acontecimentos passados e presentes que viabilizam 
desdobramentos futuros, indicando uma continuidade entre o que o cliente 
demonstra no presente e a possibilidade de se construir perspectivas futuras. A forma 
como ele compreende suas experiências pode ampliar ou reduzir suas possibilidades 
existenciais (GUIMARÃES, 2014). 

A depender do dilema em questão, a atitude terapêutica pode transitar por uma 
postura mais colaborativa de segunda ordem ou mais hierárquica, de primeira 
ordem. O trâmite entre essas posturas depende da sensibilidade do terapeuta ao 
aderir àquela que se mostre mais útil ao tratamento. 

Neste capítulo ofereço uma sistematização das bases que constituem um 
processo terapêutico sistêmico. Apresento duas dimensões que favorecem uma 
compreensão mais ampla de como se estrutura uma terapia: a primeira delas, 
denominada as raízes epistemológicas de um processo terapêutico e a segunda, 
relativa a sua engenharia, ou seja, a estrutura, a formatação e a sistematização de 
um processo terapêutico sistêmico até o seu "fechamento" ou alta terapêutica. 

 

 

As Raízes Epistemológicas do Processo Terapêutico 

 

 



 

 

Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso.  
Nunca se sabe qual é o defeito que  

sustenta nosso edifício inteiro. 
 

CLARICE LISPECTOR 
 

 

O que queremos dizer com as Raízes Epistemológicas do Processo Terapêutico? 
Queremos nos referir as bases sobre as quais uma terapia acontece, 
independentemente da forma ou estrutura (engenharia) que ela apresente. Definimos 
epistemologia como o estudo do conhecimento, as âncoras que fundamentam a nossa 
aproximação e o nosso aprofundamento de um fenômeno. Em se tratando do 
processo terapêutico sistêmico, consideramos a linguagem, tanto representativa, 
quanto generativa na construção de realidades, a postura do terapeuta, desde uma 
hierarquia vertical até uma horizontalidade democrática e colaborativa de parceria 
conversacional e as respectivas implicações éticas de cada uma dessas posturas, 
relevando a percepção e a consciência dos preconceitos que surgem no contexto 
terapêutico: os preconceitos do terapeuta, os do cliente e aqueles que emergem da 
relação entre ambos.   

 

De Entidades Fixas a Entidades fluídas, não somos, mas estamos: 
durante um longo período de tempo e a partir da concepção moderna de linguagem 
como veículo de representação do mundo, o indivíduo ou a família, enquanto 
sistemas, tinham suas disfunções descritas por um terapeuta cuja atitude era parcial e 
neutra. A linguagem adotada por ele retratava o(s) cliente(s) fielmente, sem que 
houvessem "deformações" que comprometessem a compreensão "real" de quem 
ele(s) era(m). Nesta ótica de pensamento, as pessoas eram vistas como entidades 
fixas e imutáveis, detentoras de uma personalidade, de desejos, de motivações e de 
sentimentos próprios que as constituía e as enquadrava em categorias diagnósticas 
específicas. Desta forma, a apropriação de um rótulo reduzia o cliente à ele, sem que 
lhe fosse dada a mobilidade de poder ser compreendido fora de seus parâmetros 
classificatórios. Esta inflexibilidade congelava o indivíduo em uma única versão de si 
mesmo, reduzindo suas possibilidades existenciais.  

O diagnóstico pode ser imprescindível em alguns casos particulares, pois auxilia 
o terapeuta na compreensão mais ampla do problema, define a escolha de algumas 
intervenções, restringe outras, sugere ou exige um acompanhamento psiquiátrico 



 

 

concomitante à terapia e o uso de medicação, interferindo no manejo do terapeuta - 
existem casos nos quais a terapia ocorre apenas mediante esta parceria (psicologia e 
psiquiatria). 

Desta forma, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 
IV) pode ser utilizado como um instrumento de auxílio e mapeamento de quadros 
clínicos de pacientes que apresentam sintomas que se enquadram em categorias de 
transtornos mentais. Apesar de seu caráter elucidativo, o DSM IV tem suas limitações 
quando apresenta os critérios diagnósticos, mas não direciona o método e a evolução 
do tratamento, quando falha na adequação da situação ao contexto em que o cliente 
está vivendo e quando não faz distinção entre uma possível desordem interna real no 
próprio  paciente ou, simplesmente, se o seu sintoma é uma resposta à situação em 
curso. 

Para além de uma leitura intrapsíquica ou inter-relacional dos fenômenos 
psicológicos, a Psicologia Sistêmica evoluiu a partir da década de oitenta elevando o 
papel da linguagem para o centro da terapia. Ao abandonar o seu status precedente 
descritivo e representativo, a linguagem assume um caráter generativo, ou seja, é 
através de seu uso por uma comunidade de interlocutores conversacionais que as 
realidades emergem e constituem mundos possíveis. 

Que implicações éticas emergem ao considerarmos o papel generativo da 
linguagem? Enquanto terapeutas, estamos implicados eticamente nas nossas 
descrições de mundo porque a linguagem que adotamos convida a emergência de 
uma determinada "realidade" em detrimento de outra. O nosso linguajar em relação a 
nosso cliente vai favorecer uma versão sobre ele que descarta outras versões 
possíveis.  

Por muito tempo estivemos confortáveis na meta posição neutra e fria que nos 
isentou de corresponsabilidades quanto aos sistemas sobre os quais atuávamos, 
inclusive de nossas descrições sobre os nossos clientes. Quando pensávamos que os 
eventos e as pessoas existiam independentemente de nós, ficávamos desprovidos de 
qualquer influência que pudéssemos exercer. Mas, a partir do momento que 
percebemos que cada momento histórico e cada cultura retrata uma realidade 
distinta das precedentes e posteriores, e que a língua em si e a forma como a 
utilizamos interfere nas nossas coconstruções de mundo, admitimos estar implicados 
eticamente nos fenômenos dos quais fazemos parte. 



 

 

Conceber uma realidade a partir do contexto do qual ela emerge é congruente 
com os princípios de o discurso construcionista social. Para esta nova inteligibilidade, 
o indivíduo  não apresenta qualquer pré-existência à linguagem, já que é nela que ele 
se constitui, nunca podendo ser representado fielmente. Qualquer descrição dele 
subentende a influência do olhar de quem o descreve (BURR, 2003 apud CORRADI-
WEBSTER, 2014). Assim, a linguagem nos permite estruturar nossas experiências do 
mundo, bem como de nós mesmos, a partir dos espaços que compartilhamos com 
pessoas em conversações permanentes que favorecem o nosso senso de identidade e 
nossa voz interior (HOFFMAN, 1998). 

Para a corrente de pensamento construcionista, o conhecimento de si mesmo e 
do mundo à nossa volta se desenvolve na rede de conversações e nos contextos 
compartilhados na linguagem e na cultura. É nessa ação humana conjunta, 
circunscrita por um determinado contexto social – configurada na linguagem – que 
os indivíduos vão se construindo psicologicamente, que o conhecimento passa a ser 
fruto de interpretações linguísticas compartilhadas em práticas sociais, e que as 
mudanças ocorrem, quando a comunidade consensual de interlocutores deixa de 
legitimar a utilidade daquela “verdade provisória” (GUIMARÃES, 2014). 

Assim, não somos indivíduos imutáveis e congelados em estados permanentes 
de self, mas, sim, pessoas em relação e, desta forma, ao fazermos parte de desenhos 
sociais flexíveis, de diferentes redes de conversações, teremos sempre a chance de 
incluir novas dimensões em nosso self  fluido e transformador, seguindo a correnteza 
das comunidades linguísticas das quais fazemos parte. 
 

De engenheiros sociais a arquitetos dialógicos colaborativos: a 
postura do terapeuta baseado na cibernética de primeira ordem era hierárquica e 
presunçosa, na medida em que o profissional acreditava que sabia a forma mais 
correta de seu cliente "funcionar". Ele era associado a um engenheiro social que 
observava o contexto a partir de uma metaposição e intervinha nele para consertar o 
"defeito", estabelecendo novos padrões de comportamento. O processo terapêutico 
consistia em um espaço de avaliação e diagnóstico do mal funcionamento do sistema 
(indivíduo, casal ou família) que seria reparado. O terapeuta era formado para 
adquirir um arsenal de técnicas e manobras que garantissem o funcionamento "ideal" 
do sistema, visando manter sua homeostase. A terapia era “manipulada” por um 
terapeuta expert, que assumia uma posição hierárquica superior no sistema 



 

 

terapêutico, sendo considerado agente condutor do processo e, como tal, oferecia 
uma intervenção padrão para cada situação específica (GUIMARÃES, 2005; 2014). 

Nas décadas de setenta e oitenta, um desenvolvimento no campo da Cibernética 
permitiu que deixássemos de privilegiar os Sistemas Observados e voltássemos a 
nossa atenção aos Sistemas Observantes. Novas tendências foram incluídas à prática 
sistêmica, o observador deixou de ser visto com externo ao sistema e passou a ser 
considerado como copartícipe, ou seja, o terapeuta se despede do lugar de detentor 
do poder, que avalia e diagnostica e passa a ocupar uma posição de 
corresponsabilidade junto ao cliente, admitindo que a realidade é fruto da 
intersubjetividade3 que inclui e compromete a ambos. Esta foi a grande guinada 
ocorrida na Terapia Familiar, a partir da evolução da Cibernética de Primeira Ordem 
para a Cibernética de Segunda Ordem. 

A impossibilidade de se considerar a neutralidade do observador e a realidade 
objetiva, bem como as influências dos conceitos  de  autorreferência4  e  ressonância5  
de  Elkaim  (1990), fizeram o sistema terapêutico passar a ser percebido como um 
sistema observante. (VON FOERSTER6, 1974 apud GRANDESSO, 2000). O papel do 
terapeuta, desmistificado como expert, assume a característica de um facilitador do 
diálogo que utiliza o seu mundo interno na coconstrução da realidade apresentada. O 
conceito de autorreflexividade passou a ocupar uma posição central, significando “um 
diálogo interno do indivíduo consigo mesmo e a tomada de consciência dos próprios 
preconceitos e teorias através das quais se vê e se compreende o outro e o ambiente 
circundante.” (BOSCOLO; BERTRANDO, 1996a, p. 23). 

O terapeuta passa a ser o anfitrião do processo, convidando o cliente a assumir 
seus dilemas a partir do lugar de especialista de sua própria vida, devolvendo para ele 
a autoria perdida, empoderando-oe resgatando suas competências. O terapeuta é o 
especialista do processo, estabelecendo uma conversação dialógica que forneça novas 

                                                
3 A intersubjetividade é um conceito adotado a partir da década de oitenta na terapia 
sistêmica e consiste no produto do entrecruzamento de dois mundos internos - o mundo 
interno do terapeuta e o mundo interno do terapeuta (BOSCOLO; BERTRANDO, 1996a). 
4 Autorreferência: “aquilo que o psicoterapeuta descreve surge em uma intersecção entre seu 
meio e ele próprio: não pode separar suas propriedades pessoais da situação que descreve”.  
(ELKAIM, 1990, p. 15) 
5 A ressonância “manifesta-se em uma situação na qual a mesma regra se aplica ao mesmo 
tempo à família do paciente, à família de origem do terapeuta, à instituição onde é recebido o 
paciente, ao grupo de supervisão, etc [...] As ressonâncias são constituídas por elementos 
semelhantes, comuns a diferentes sistemas em interseção...” (ELKAIM, 1990, p. 17) 
6 FOERSTER, Heinz. von. Cibernetica de la Cibernética. In: PAKMAN, M. (Ed.). Las semillas 
de la cibernetica: obras escogidas de Heinz von Foerster. Barcelona: Gedisa, 1974. p. 89-93. 



 

 

perspectivas para a vida do cliente, abrindo espaço para novos mundos possíveis, 
menos pessimistas e mais esperançosos. Cada cliente traz o seu novelo de histórias 
(ANDERSON, 2010), e o terapeuta promove um espaço construtivo, onde cada um se 
sinta reverenciado por uma escuta genuína e respeitosa que promova mudança 

O relacionamento entre cliente e terapeuta é horizontalizado, democrático e 
colaborativo, permitindo que todo e qualquer novo conhecimento surja dessa relação 
- como diria Gergen (2009), o relacionamento é a morada do conhecimento. 
 

 Implicações Éticas da Postura Terapêutica: somos responsáveis pelas 
escolhas que fazemos nos processos terapêuticos que participamos. Assumir um 
caminho para percorrer a terapia significa abandonar os outros percursos que 
poderiam ser traçados, portanto, fazer uma escolha dentre tantas significa adotar 
uma postura ética na terapia (GRANDESSO, 2000).  
 Necessitamos pensar eticamente sobre o nosso compromisso com a prática 
que desenvolvemos. Desde nossa escolha epistemológica, somos convocados a 
assumir a responsabilidade por nossas ações, pelo uso (ou abandono) do poder, por 
nossas reflexões e nossas construções e, principalmente, pela ideia ingênua de que 
nossas atuações não interferem nos processos terapêuticos de nossos clientes 
(ROLEMBERG; SANT'ANNA, 2014). Para Grandesso (2000), quando adotamos uma 
postura pós-moderna que se isenta de preceitos apriorísticos universais, que descarta 
uma hierarquia de cima para baixo,  adotando uma atitude horizontal e colaborativa, 
"opta-se por uma ética das relações, focalizada sobre pessoas singulares em contextos 
locais". (p. 285). O cuidado terapêutico é de tornar o cliente agente de sua própria 
vida através de intervenções práticas que validem sua dignidade e sua autonomia. 
Para tal, a auto reflexão e a autocrítica são constantes no  profissional que se indaga 
sobre a linguagem que adota e os possíveis efeitos restritivos e patologizantes ou 
expansivos e desconstrutores de patologias. 
 A ética ativista política também pede para questionarmos as nossas ideologias 
e não perpetuarmos no setting discursos opressores no que tange a raça, classe social, 
orientação sexual, religiosidade ou espiritualidade, cultura de origem e gênero. Como 
terapeutas não podemos reproduzir ideologias defendidas pela classe dominante que 
diminuem e restringem as possibilidades de vida das minorias sociais. Transformar o 
contexto terapêutico em mais uma invisibilidade social seria contrariar os preceitos 



 

 

pós-modernos de desafio a qualquer convenção (GERGEN; KAYE, 1998; GERGEN, 
2009; 2010). 

Essa ética ativista encontra expressividade nas práticas narrativas (WHITE; 
EPSTON, 1990), especialmente nas conversações externalizadoras que separam os 
clientes de seus problemas, neutralizando histórias saturadas opressoras que 
provocam mudanças na vida deles. Para isso, o terapeuta necessita identificar os 
efeitos desses discursos opressores sobre a vida de seus clientes, de forma a 
transportar essas histórias problemáticas na comunidade, em vez de situá-las dentro 
do indivíduo. Essa é a maneira de o terapeuta ativista sociopolítico intervir contra a 
opressão.  

As perguntas desconstrutivas, por sua vez, auxiliam os terapeutas a tornar 
visíveis os efeitos dos discursos dominantes, ajudando o cliente a perceber a força 
social opressora que fragilizou seu senso de autoria na vida. Com essa desconstrução, 
as suposições incontestáveis, vistas como "verdades" intransponíveis, são desafiadas 
e com elas o terapeuta é convidado a revisar suas próprias posições políticas e morais 
(GALVÃO; GUIMARÃES, 2014). 

Assim, a Terapia Narrativa, ao focar sua atenção sobre os recursos e as 
competências dos clientes, os empodera ajudando-os a não sucumbir às histórias de 
injustiças que minem suas energias e autodescrições preferidas. Tanto as perguntas 
desconstrutivas, quanto as conversações externalizadoras e a postura ativista política 
do terapeuta, são as condições necessárias e essenciais para que a terapia possa 
substituir histórias subjugadoras e opressoras por histórias mais promissoras e 
libertadoras. 
 

Postura do Não-Saber: esta postura foi adotada inicialmente por Harlene 
Anderson e  Harold Goolishian (1998), mentores do Houston Galveston Institute e 
grandes expoentes do discurso construcionista social. Para eles o terapeuta devia se 
esforçar ao máximo para não construir hipóteses que pudessem guiar e obstruir suas 
intervenções, assumindo uma postura de curiosidade genuína frente à escuta do 
cliente, a qual eles denominaram de postura do não-saber.  

Estes autores, ao se referirem a esta postura terapêutica dizem que, "Não saber 
requer que nosso entendimento e nossas explicações e interpretações em terapia não 
sejam limitadas por experiências anteriores nem por conhecimentos ou verdades 
formadas teoricamente". (p. 38). Portanto o terapeuta faz um esforço de se aproximar 



 

 

ao máximo da experiência vivida pelo cliente, desprovido de valores, crenças e 
preconceitos que possam gerar qualquer tendência ou direcionamento na 
compreensão daquilo que lhe dito. Ele é estimulado a aprender a singularidade da 
narrativa de cada cliente, adotando uma postura "relaxada" e libertadora. 

A formação teórica e a bagagem pessoal do terapeuta não podem ser 
descartadas, embora devamos reconhecer que este saber é sempre local e provisório, 
merecendo ser desafiado pelo saber do cliente, o maior especialista de sua própria 
existência (GRANDESSO, 2000). A disponibilidade do terapeuta se revela através de 
sua reverência aos significados que o cliente dá a sua experiência, mesmo que 
inicialmente não façam sentido para ele. Nosso conhecimento profissional acumulado 
em anos de ofício podem restringir a nossa escuta, nos dando a ilusão de já termos 
ouvido a narrativa que nos apresentam, baseados em experiências prévias que 
igualem um caso a outro. A abertura para o inesperado só ocorre mediante uma 
"nudez" de sabedoria, de julgamentos e de generalidades. Freedman e Combs (1996) 
reconhecem este tipo de escuta quando a metaforizam descrevendo-a como se o 
terapeuta se apropriasse dos sapatos do cliente e caminhasse com eles, podendo se 
afastar de suas concepções apriorísticas e se aproximar do sentido que o cliente dá a 
sua narrativa, bem como dos não-ditos que se revelam como lacunas a serem 
preenchidas na terapia. 

 

Não somos isentos de nossos próprios preconceitos: admitindo estar 
eticamente comprometido com o mundo do cliente, o terapeuta passa a ter 
necessidade de reconhecer sua história de vida passada e presente para estabelecer 
algumas distinções entre esta e o sistema sobre do qual faz parte e intervém. Os seus 
conteúdos internos funcionam como instrumentos psicoterápicos, com uma função e 
um sentido dentro do sistema terapêutico. 
 A intervenção terapêutica dependerá do lugar de quem intervém – aquilo que 
um indivíduo diz e pensa depende da posição que ele ocupa no sistema de 
pertencimento. Logo, a consciência do terapeuta de seu mundo interno (valores, 
crenças, preconceitos, teorias, etc) é fundamental para a sua habilidade profissional. 
A partir deste propósito é que Cecchin, Lane e Ray (1997) desenvolveram ideias sobre 
verdades e preconceitos onde afirmam ser muito importante para o terapeuta ter 
consciência dos próprios preconceitos, para que possa assumir a responsabilidade 
por eles e utilizá-los na interação terapêutica. Para tal, necessitam fugir da ortodoxia 



 

 

e dos modelos de terapia ensinados e adotar uma postura mais dinâmica e 
esteticamente curiosa que exige certa doze de coragem e irreverência. Assim, os 
autores (1997) dizem que “uma vez conscientes e responsáveis por nossas ideias 
particulares, podemos usá-las, defendê-las ou sermos irreverentes com relação a 
elas” (p. 7).  
 Também ressaltam a importância de considerar não apenas os preconceitos do 
terapeuta, mas também os dos clientes, uma vez que existem trocas entre eles de 
ações e expressões inspiradas e modeladas um pelo outro - “o ‘coração’ da terapia não 
é constituído do conteúdo do preconceito, mas da relação dos preconceitos do cliente 
e do terapeuta” (p. 19).  
 Os preconceitos que emergem desta relação merecem ser examinados a fundo 
e submetidos à revisão no contexto onde se encontram. Se um preconceito é isolado 
do contexto que lhe dá significado, a conversa é interrompida e o sistema se 
cristaliza, podendo ser ele uma família, um sistema terapêutico ou uma sociedade 
(CECCHIN; LANE; RAY, 1997). O terapeuta necessita reconhecer suas opiniões e 
ações e apresentá-las ao cliente não como verdades imutáveis, mas como construções 
pessoais derivadas de sua experiência de vida, que podem ser transformadas e 
utilizadas em prol da relação terapêutica.  
 Nesta obra denominada Verdades e Preconceitos na Prática Clínica (1997), os 
autores fazem referência a dois tipos de terapeutas relacionados a determinados 
preconceitos: o terapeuta ferido e o terapeuta missionário. O primeiro deles, o 
ferido, parte de um preconceito cultural que subsidia muitos profissionais de ajuda 
de que o indivíduo necessita de calor, de compreensão e de amor. A tradição 
religiosa de piedade, a concepção psicanalítica que compreende causas remotas de 
cada comportamento expresso e a tradição marxista de igualdade, influenciam este 
preconceito cultural. O terapeuta ferido é fruto de uma história de origem de abuso e 
negligência, de uma adolescência de apoio compensatório da infância carente no 
plano afetivo, que o ajudou a superar os maus-tratos da época e, mais tarde, se utiliza 
da condição psicoterapêutica para oferecer aos clientes o mesmo tipo de ajuda que 
recebeu.  
 O segundo tipo de terapeuta, o missionário, acredita que, diante da vida que 
teve, da família "modelo" do qual fez parte, se sente no dever de restituir algo aos 
menos favorecidos. Desta forma, convencido do que é o melhor para o cliente, 
assume uma condição de expert e se torna uma espécie de “aristocrata”. Cecchin, 



 

 

Lane e Ray (1997) afirmam que “tanto os preconceitos do ‘terapeuta ferido’ como 
aqueles do ‘terapeuta missionário’ provocam consequências análogas. Existe um 
perigo semelhante onde, no primeiro caso, o cliente fica dependente do amor 
absoluto do terapeuta e, no segundo, da sua autoridade [...]” (p. 13). Ambos os 
modelos de interação tendem a se auto-perpetuar – no caso do terapeuta ferido, 
quanto mais necessitado é o cliente, mais amoroso e educativo é o terapeuta – no 
caso do terapeuta missionário, quanto mais incompetente é o cliente, mais o 
terapeuta se torna psico-educativo, e vice-versa. As conseqüências desses tipos de 
vinculação podem ser muito prejudiciais; o terapeuta pode desistir da profissão, pode 
estabelecer uma “simbiose” negativa com o cliente, este pode se sentir maltratado na 
terapia, abandoná-la sem contar com os próprios recursos para seguir em frente, 
chegar ao extremo do suicídio ou distorcer o vínculo erotizando a relação entre eles 
(terapeuta-cliente). 
 O tema do preconceito na clínica é extenso, embora tenhamos feito um recorte 
que atendesse aos interesses do presente capítulo. Quando admitimos que o 
terapeuta sistêmico é consciente do seu mundo interno e do quanto este "contamina" 
sua prática, assumimos maior responsabilidade por nos manter em dia com as nossas 
terapias e os respectivos conteúdos que não fazem parte de nosso acervo mais 
elaborado. Assim, nos deparamos com outro grande preconceito da clínica: as 
certezas são temporárias, ao invés de verdades permanentes e, antes de mudar o 
mundo, tente entender porque ele é como é. Ao considerarmos o cliente especialista 
de sua própria vida, cabe a nós, terapeutas, nunca perder de vista que, antes de 
querermos propor mudanças a ele, devemos entender porque eles são como são. 
 

 Originalidade de Estilos Terapêuticos: o terapeuta sistêmico tem a 
liberdade de personificar a formação pela qual passou, introjetar os conceitos, as 
técnicas e as práticas terapêuticas dando-lhes originalidade de estilo (GUIMARÃES & 
AMARAL, 2006). Todo esse arsenal é encarnado e personificado com propriedade, 
consistindo no "adubo" que fertiliza sempre uma nova forma de atuação. O 
pensamento sistêmico traz a marca da valorização do estilo terapêutico, que nasce de 
um acoplamento entre uma postura autoral e reflexiva, construída a partir da própria 
história do terapeuta, do seu modo de estar no mundo, da apropriação das teorias e 
técnicas, sempre colocadas a serviço do sistema. A sua constante reciclagem lhe 



 

 

permite agregar novas formas de atuação, sem necessitar recorrer a qualquer 
"purismo" de modelos ou Escolas.  
 

 

A Engenharia do Processo Terapêutico 

 

 
Todos estes que aí estão 

Atravancando o meu caminho, 
Eles passarão. 

Eu passarinho! 
 

MÁRIO QUINTANA 
 

 

Podemos vislumbrar diversos elementos que compõe a "engrenagem" de um 
processo terapêutico, independente dos princípios epistemológicos adotados. Alguns 
deles visam  apenas a remoção do sintoma e, este, uma vez diluído, pode representar 
o fim da terapia. Outros, no entanto, podem ter continuidade porque o sujeito deseja 
aprofundar o conhecimento sobre si mesmo. Um psicoterapeuta pode assumir uma 
postura de primeira e segunda ordem, a depender da necessidade momentânea.  

Dentro do enfoque pós moderno terapêutico, o uso de um arsenal de técnicas de 
intervenção não vislumbra reparar o déficit do cliente, mas sim, propiciar contextos 
de mudança (GRANDESSO, 2000). De acordo com a autora, quem procura por 
terapia está estruturado ao redor de histórias de sofrimento, tão poluídas e 
sedimentadas por uma visão pessimista de si mesmo, que permanece descrente de 
suas habilidades e competências, demonstrando uma perda do sentido de autoria. 

O êxito de um processo terapêutico depende de como ele esteja estruturado: 
como ocorre a primeira sessão, como o contrato terapêutico é feito e ou mantido, 
como as sessões são conduzidas no decorrer do tratamento e quem é convidado a 
participar delas, como se lida com os diversos tempos na terapia, como se trabalha 
em equipe, etc. 
 

 

Primeira Sessão: estrutura, tempo e perguntas circulares 

 



 

 

 

A primeira entrevista é de suma importância para o tratamento, pois nela se 
estabelece o vínculo, a confiança primária no profissional, que solidifica-se no 
decorrer do processo. Geralmente é uma sessão mais longa e detalhada sobre quem 
são as pessoas envolvidas no problema, quando e em que circunstâncias ele surgiu, 
como cada um deles o concebe e quais as expectativas da terapia.  

Para atender a esses objetivos, o terapeuta deve percorrer inicialmente o tempo 
presente, situando a si e aos demais sobre o momento de crise que estão vivendo, que 
os fez buscar ajuda terapêutica neste dado momento, depois é necessário investigar 
quando o sintoma surgiu e se coincide com algum outro evento pelo qual os clientes 
estavam passando até que, mais para o final desta primeira sessão, o terapeuta tenta 
estabelecer quais as expectativas de cada um sobre o tratamento que iniciarão. Nem 
sempre a demanda inicial vem estruturada, exigindo do terapeuta construí-la junto 
ao(s) cliente(s), mesmo que possa ser modificada no decorrer do processo. A clareza 
destas informações interfere no sucesso posterior do mesmo, ou seja, um contrato 
terapêutico bem estabelecido pode ajudar em todo o tratamento. 

O tempo presente "rouba" o interesse do terapeuta sistêmico porque o que mais 
o interessa é saber como o problema tem interferido na vida do cliente e das pessoas 
significativas ao seu redor. Para obter uma compreensão mais ampla do fenômeno, o 
terapeuta recorre ao passado, garimpa histórias que expandam sua visão do problema 
e segue trabalhando sobre a dimensão futura, promovendo "mundos possíveis" que se 
abrem como possibilidades mais promissoras para a vida do cliente. Essa dança 
estabelecida entre os três tempos foi definida por Boscolo e Bertrando (1996a) como 
anel autoreflexivo e constitui uma marca da terapia sistêmica. 

Quando os clientes chegam para uma primeira sessão apresentam uma tensão 
que necessita ser diluída pelo terapeuta. Geralmente trazem uma "trama", ou seja, 
uma narrativa organizada ao redor do problema, onde alguém é apontado como o 
paciente identificado e os demais quase sempre se isentam de qualquer 
corresponsabilidade sobre o problema. Esta leitura está mais identificada com uma 
postura de primeira ordem, característica de sistemas terapêuticos ocorridos até os 
anos oitentas.  

Na terapia narrativa, no entanto, seguindo uma postura pós-moderna de 
segunda ordem, as conversações podem ser mais ou menos patologizantes e a terapia 
é considerada um contexto dialógico que permitirá novas leituras que geram novos 



 

 

significados para o que se define como problema. Ambas concepções podem ser 
consideradas, desde que o terapeuta possa extrair os objetivos e as expectativas de 
cada um para que o contrato terapêutico seja bem definido. Quando este é claramente 
definido temos indícios de que a terapia será bem sucedida. Isso não significa que 
possamos, desde o início, predizer como o processo ocorrerá. Elementos surpresas e 
inesperados fazem parte de qualquer processo terapêutico e podem ser aproveitados 
como passagens transformadoras e paradigmáticas de quem dele participa. 
 

 

Tempo em Terapia e Questionamento Circular 

 

 

O tempo em terapia é um elemento que merece atenção. A terapia sistêmica 
tende a privilegiar o presente e as mudanças que o sintoma provoca no ambiente e 
nas pessoas que estão ao seu redor. Aos poucos o terapeuta se desloca para o passado, 
colhendo informações úteis históricas tentando conectar outros fatos ao 
aparecimento do problema, mas nem sempre essas associações são esclarecedoras. Já 
próximo do final da primeira sessão o profissional acrescenta o tempo futuro, quando 
questiona os participantes sobre o futuro e os mundos possíveis que projetam para si. 
Fazer presente o passado e fazer presente o futuro são contribuições muito efetivas 
da Escola de Milão quando mencionam o questionamento circular.  

Este instrumento, privilégio desta Escola, denominado questionamento 
circular, em termos pragmáticos, permite que um dos integrantes do sistema familiar 
possa falar a respeito do relacionamento entre dois ou mais dos seus membros, 

dando condições à família de perceber como todos agem, pensam e se posicionam 
com relação ao “dilema” ou sintoma que apresentam, ou até mesmo como o definem. 
Esse tipo de pergunta, além de possibilitar a reflexão sobre seus próprios 

posicionamentos na família, amplia a percepção individual de cada pessoa, 
favorecendo uma visão mais global e interacional. 

Os integrantes do sistema familiar são convidados a “abandonar” certas 

hipóteses lineares sobre os acontecimentos da família, a partir de uma percepção 
aparentemente individual, e passam a adotar uma visão que inclui diferentes níveis 
comunicacionais sobre os membros, admitindo que a realidade é uma construção 
linguística compartilhada. É através de uma postura curiosa que o terapeuta faz 



 

 

possíveis conexões entre os eventos que incluem o problema, quebrando o contexto 
rígido do presente, desconstruindo-o e abrindo espaço para novos circuitos, novas 
ideias e perspectivas. Trazendo para o presente o passado e o futuro na relação 
terapêutica, é possível que o profissional introduza circularidade e flexibilidade ao 
sistema, de modo que o tempo volte a transcorrer livremente, sem ser bloqueado por 

dúvidas, impasses e coações. Telfner (1987 apud BOSCOLO; BERTRANDO 1996b) 
afirma que, quando é feita uma nova leitura do presente, torna-se possível selecionar 
um novo passado e imaginar novos futuros prováveis. 

Muitas vezes, os clientes apresentam uma visão determinística de seus 
problemas, construindo sistemas rígidos e patológicos dos quais têm dificuldade de 
se libertar. Frequentemente apresentam uma concepção linear do tempo, acreditando 
que o passado determina o presente e este, por sua vez, condiciona o futuro. Para 
favorecer “mundos possíveis” e novas alternativas a seu cliente, o terapeuta sistêmico 

constrói um futuro no aqui e agora da sessão, apresentando-lhe diferentes opções, às 
vezes imprevisíveis, que o alivia, fazendo-lhe perceber que pode se desvencilhar de 
situações existenciais bloqueadas. O instrumento utilizado para se alcançar novas 
possibilidades são as perguntas hipotéticas e futuras, que permitem novas 
orientações e novas decisões, ampliando e questionando a permanência de um 
presente ou de um passado imutável. 

Penn (1985 apud BOSCOLO; BERTRANDO, 1996b) propôs o termo 
feedforward para indicar o processo que ocorre com as perguntas futuras que 
permitem a construção de novos “mapas” familiares, uma vez que ampliam as 
perspectivas de evolução do próprio sistema. Segundo a autora, estas perguntas 

promovem novas soluções, favorecem aprendizagem, anulam ideias pré-
determinadas e direcionam a mudança do sistema. Geralmente as perguntas futuras 

são abertas, sem restrições e exploram o horizonte temporal do sistema e de seus 
membros, além das diferenças entre eles. Por exemplo: “Como será a sua vida daqui 
a dez anos?”; “Até quando a situação atual permanecerá imutável?”, “Quando vocês, 
pais, acham que sua filha pode seguir seu rumo?”, “Quando você̂ deixar de ser 
anoréxica, como acha que seus pais reagirão?”. Desta forma, as perguntas têm uma 
função dupla: explorar a capacidade dos clientes, ao se projetarem no futuro, sem que 

haja restrições e, ao mesmo tempo, estimular a enxergar ou inventar uma nova 
alternativa para suas vidas. 

 



 

 

Co-Terapia 
 
 

A co-terapia é uma parceria profissional semelhante a um casamento. Os 
psicoterapeutas necessitam cuidar dessa relação para manter a harmonia entre eles. 
Em certos momentos da sessão, os clientes podem usufruir da complementariedade 
dos co-terapeutas, das características diferentes e, muitas vezes, opostas, que 
apresentam, por exemplo, enquanto um é mais diretivo e assertivo, "atacando" o 
problema ou algum cliente em especial, e o outro assume no setting uma postura 
mais amena, afetiva, sem se desfazer da do colega. O trabalho é conjunto, como se 
regessem uma dança que exige a cadência dos passos de cada um para embalar o 
outro e, assim, a coreografia acontece. 

A fluência desta relação depende da segurança que cada um tem de sua linha de 
raciocínio e da ponderação de abrir mão dela quando necessário. Ambos fazem 
concessões descartando suas ideias para seguir o fluxo de pensamento do colega. A 
condução de um atendimento pode ser originalmente guiada por um dos terapeutas, 
enquanto o outro vai seguindo seu fluxo. Mas algumas vezes as respostas dadas pelo 
cliente nos convida a uma nova direção, nos deslocando ou mesmo abandonando a 
trilha anterior. Para conduzir esta orquestra a confiança eclode como elemento 
fundamental e a parceria subentende não se fixar à vaidade da própria opinião, que 
poderia instalar um ciclo de rivalidade disfuncional. 
 
 
As Vozes da Equipe Terapêutica 
 
 
 Uma das particularidades da terapia sistêmica é o trabalho em equipe. O 
terapeuta não é o único que coparticipa do processo junto ao casal ou família, mas 
também fazem parte do sistema os integrantes da equipe. O Coro Sistêmico de Peggy 
Papp (1980), a Equipe Reflexiva ou Processos Reflexivos proposto por Tom Andersen 
(1991) e as Conversações de Como Se estabelecidas por Harlene Anderson (2010) são 
exemplos de práticas sistêmicas reflexivas que enaltecem o respeito às diferenças, a 
emergência de vozes dos integrantes da equipe a serviço de qualquer intervenção 
terapêutica prestada. Peggy Papp, como representante do Ackerman Institute 



 

 

transformou os observadores da equipe em um "coro grego" que reagia aos 
acontecimentos da sessão, podendo simular debates frente a família onde a equipe se 
dividia em opiniões diferentes a respeito do que assistiam, reproduzindo no setting o 
que a família trazia de ambigüidade para a sessão. Esta interação aberta entre o 
terapeuta e o(s) cliente(s) preparou o terreno para o que mais tarde foi proposto por 
Tom Andersen, como Equipe Reflexiva. 
 A prática de Equipe Reflexiva, hoje melhor definida como Processos 
Reflexivos, por ser mais uma atitude do que uma técnica é muito simples: o(s) 
cliente(s) e o terapeuta, após um tempo de conversação, trocam de lugar com a 
equipe de observação que os assiste e passam a observar os comentários da equipe 
sobre a sessão. As ideias, as indagações e os comentários são expostos livremente por 
cada um dos membros que quiser se expressar autoreferencialmente, dentro de uma 
perspectiva múltipla e dialógica da pós modernidade, de horizontalidade e 
colaboração, que corrobora com a criação de novos significados e, consequentemente, 
de mudança. Independente do formato que apresenta e dos participantes em cena, o 
princípio orientador desses processos reflexivos é um convite feito ao terapeuta de se 
abrir para ser tocado pela experiência de seus clientes, pelas vozes da equipe, onde os 
significados são compartilhados permitindo que narrativas mais libertadoras 
emerjam (ANDERSEN, 1991; GRANDESSO, 2000). 
 Em consonância aos princípios construcionistas e às práticas colaborativas, 
Harlene Anderson (2010) criou um tipo de conversação denominada de Como Se, 
onde um grupo de observadores participantes assistem a sessão a partir do lugar de 
um dos "personagens" que fazem parte da história-problema narrada e expressam 
seus sentimentos e percepções do lugar que a pessoa da família ocupa. Este tipo de 
prática permite que diferentes vozes dos familiares ganhem expressividade e 
originalidade, favorecendo uma ampliação dos significados à respeito do dilema 
apresentado. Ideias, sensações, impressões e sentimentos são evocados e 
compartilhados, compondo um cenário de multivocalidade. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sessões Individuais em Terapias de Família ou Casal  
 
 

Na terapia de casal ou família existem cuidados a serem cumpridos pelo 
terapeuta que beneficiam o "sucesso" do tratamento. Desde o início do processo 
terapêutico cada cônjuge ou ente familiar é avisado sobre a possível necessidade de 
sessões individuais com cada um deles, concomitantes às sessões conjugais ou 
familiares. Porém, quando isso acontece é acordado que qualquer conteúdo da sessão 
individual que seja visto como um ganho para a sessão conjugal ou familiar, pode ser 
usado pelo terapeuta. Assim, são estabelecidos limites claros de qualquer tentativa de 
segredo entre qualquer membro e o profissional. 

Quando o terapeuta é tragado por qualquer aliança de um dos membros 
escutando conteúdos sigilosos que não possam ser utilizados nas sessões conjugais ou 
familiares, o tratamento fica prejudicado e a única saída é metacomunicar ao cliente 
que trouxe o segredo sobre a necessidade de colocá-lo para os demais, ou derivar o 
caso para um colega que não esteja tragado pelos limites restritos de qualquer 
segredo dentro do setting. 
 
 
As Narrativas Terapêuticas no Contexto Pós-Moderno 
 
 

Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa,  
em que o destino, para escrever um novo caso,  

precisa de apagar o caso escrito. 
 

MACHADO DE ASSIS 
 
 

Como se estrutura um processo terapêutico a partir de uma visão pós-
moderna?  

Quando o cliente procura por terapia encontra-se frágil e esvaziado de qualquer 
compreensão razoável de sua existência. Assim, traz uma versão de vida empobrecida 
que pode vir a encapsular o terapeuta, que deve permanecer atento e responder ao 
relato de seu cliente propondo-lhe uma alternativa mais promissora que alivie seu 
sofrimento. 



 

 

Esta nova narrativa alternativa do terapeuta necessita respeitar a versão trazida 
pelo cliente. A desconstrução dos significados ao redor do problema merece ser 
paulatina e respeitosa, pois quando não ocorre desta maneira, há o risco do sujeito se 
sentir desqualificado e abandonar o tratamento.  

Por muito tempo a postura terapêutica de primeira ordem, característica das 
terapias modernistas, assumiu uma presunção de superioridade do terapeuta, que se 
sentia sempre "melhor" e mais adequado do que o seu cliente, impondo a sua forma 
de pensar em relação a como ele devesse se comportar, imaginando qual o 
funcionamento ideal e pleno (MACNAMEE; GERGEN, 1990). 

Em uma perspectiva pós-moderna esta relação vertical e hierárquica se 
horizontaliza e se dilui. O profissional não é mais o detentor de um saber privilegiado 
- "o terapeuta e o cliente formam um relacionamento para o qual ambos trazem 
recursos, e nos termos do qual podem ser esculpidos os contornos do futuro" 
(MACNAMEE; GERGEN, 1990 p. 211). Qualquer relato sobre o mundo tem de ser 
considerado historicamente e culturalmente, portanto, as narrativas que emergem no 
setting não são melhores ou piores a depender de quem as coloca. Não são mais 
transmissoras de verdade, mas, sim, narrativas generativas que se constituem  
através da e na linguagem. 

McNamee e Gergen (1990), desacreditam da simples substituição de uma 
narrativa principal disfuncional por uma mais funcional, que corresponderia adotar 
uma postura de primeira ordem que outorga superioridade à narrativa do terapeuta 
em detrimento da do cliente. Os autores enfatizam a geração de sentidos através do 
diálogo, aceitando a indeterminação, a adesão à uma multiplicidade de sentidos e a 
compreensão de que não existe uma história definitiva.  

Desta forma, a psicoterapia é vista como um contexto dialógico ao redor de um 
problema que gera novos sentidos - o sentido da experiência é transformado 
mediante uma fusão de horizontes dos participantes, de novas pontuações da 
experiência e de uma nova postura de como estas pontuações podem evoluir. Isso se 
dá quando "abrimos os nossos olhos e encaramos nossa cegueira" (McNAMEE & 
GERGEN, 1990, p. 219), nos permitindo libertar da tirania da autoridade das crenças 
dominantes.  

Duas condições são imprescindíveis na conversação dialógica: (1) um diálogo 
transformador com abertura para a evocação de novos sentidos a serem negociados, 
(2) a emergência de uma postura aberta ao ainda não visto, não historiado, dando 



 

 

margem a um sentido à frente do texto, como diria Ricoeur (1971). Os clientes 
experimentam um clima proposto pelo terapeuta de aceitação de suas narrativas e 
dos sentimentos que as permeia para promover uma investigação interessada que 
abre novas perspectivas a partir do convite feito ao cliente de se ver prisioneiro de 
uma narrativa culturalmente construída e encarceradora, de revisar as narrativas de 
quem lhe é próximo, de como seria sua vida longe das premissas até então existentes, 
abrindo novas perspectivas e soluções alternativas para serem empregadas em 
direções a novos contextos de suas vidas. 
 
 
Alta Terapêutica  
 
 

Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, 
 acrescentariam nova luminosidade às estrelas,  

nova beleza ao mundo e maior amor  
ao coração dos homens. 

 
FERNANDO PESSOA 

 
 

Quando podemos pensar em uma alta terapêutica?  
A resposta a essa pergunta é variável. Se adotamos uma perspectiva de primeira 

ordem, mais estratégica, a alta se dá mediante a conquista da meta pré definida, por 
exemplo, quando o sintoma desaparece. Porém, mesmo quando este era o "destino" 
pré definido, o processo pode se perpetuar, pois os cliente resolveram ampliar seus 
objetivos e conhecer mais profundamente as dinâmicas e os padrões que os mantém 
na "patologia" ou na "saúde". Desta forma, consideramos sempre a possibilidade de 
recontratar os objetivos definidos precedentemente na terapia. 

Quando adotamos uma perspectiva pós moderna, mais colaborativa de terapia, 
a alta ocorre mediante a emergência de novas narrativas mais promissoras e 
libertadoras para o cliente, que experimenta um sentido de autoria e agenciamento 
de sua própria vida. Os méritos da terapia são produto de uma ação conjunta do 
terapeuta e do cliente, de uma compreensão compartilhada construída na 
linguagem. Os novos discursos produzidos na terapia compilam vozes internalizadas 



 

 

de ambas as partes - o terapeuta e o cliente, imersos em uma cultura e em um dado 
momento histórico. 

Permanecendo sob o viés pós-moderno, a alta terapêutica nunca é estabelecida 
pelo profissional, pois acredita-se que o cliente é quem mais conhece os seus próprios 
critérios de bem viver. Nesse sentido, as pessoas têm o potencial de reconhecer 
quando já podem caminhar com seus próprios pés, com as pisadas firmes que uma 
terapia pôde contribuir. Se durante o processo o terapeuta foi o grande interlocutor, 
na alta o próprio cliente torna-se o interlocutor de si mesmo e mantém a presença 
internaliza do profissional. Ao poder atuar por si mesmo, o cliente alcança o real 
sentido de autoria. Assim, uma terapia só deve durar enquanto for geradora de novos 
significados e ampliar as possibilidades existenciais dos clientes (GRANDESSO, 
2000). 

Sem recorrer a posturas mais hierárquicas ou colaborativas, em muitos 
momentos a minha prática profissional me fez acreditar que uma alta terapêutica 
pode se configurar frente a uma sensação, como terapeuta, de ser cada vez mais 
dispensável à vida de meu cliente, quando percebo que a sua autonomia de 
pensamento e ação está cada vez maior, o que exige de mim, terapeuta, cada vez 
menos intervenções. Também reconheço quando o cliente alcança uma narrativa 
pessoal diferente da precedente, mais esperançosa e plena de reconhecimento de seus 
recursos. Quando finalmente ele se sente seguro de si, dono de suas 
responsabilidades na vida, sabendo quais são seus pontos de fortaleza e de 
debilidade, o que o torna, definitivamente, com um maior domínio de sua existência. 

Assim, o processo terapêutico chega ao fim quando o cliente demonstra estar 
cada vez mais dono de si, quando suas próprias reflexões abastecem suas 
necessidades e ele parece, inclusive, ter internalizado as vozes presentes durante todo 
o processo terapêutico. Não precisa mais estar em terapia para ser "terapeutizado", 
porque os ganhos obtidos são transportados para as situações futuras difíceis que ele 
vá experienciar: sozinho ou em companhia dos diálogos estabelecidos durante seus 
processo terapêutico, ele mantém dentro de si a força, a prudência e a sabedoria de 
saber como agir. 
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