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Resumo

No início dos anos noventa, eu dirigia Interfas, um instituto fundado em
1984, e trabalhava como uma terapeuta para identificar processos capazes
de oferecer novas possibilidades em terapia. Eu estava interessada em en-
contrar meios para usar os recursos que os clientes traziam à terapia, meios
para ampliar o que eles realmente estivessem fazendo bem. Originalmente
um instituto de terapia de família, Interfas evoluiu para um centro cultural e
de reflexão usado para disseminar pensamentos e práticas inovadoras. Nes-
te contexto, desenvolvi o que refiro como questionário generativo, o qual
ampliou minha prática clínica psicológica para incluir uma amplitude de di-
versidades, de perspectivas e práticas sistêmicas e pós-modernas (Fried
Schnitman & Schnitman, 2002).

Palavras-chave: questionário generativo; terapia de família; papel do
terapeuta.

Generative Inquiry in Therapy

Abstract

In the early nineties, I directed Interfas, an institute I founded in 1984,
and worked as a therapist to identify processes for accessing new possibilities
in therapy. I was interested in finding ways to use the resources that clients
brought to therapy, ways to expand on what they were already doing well.
Originally a family therapy institute, Interfas developed into a think-tank and
a cultural center used to disseminate innovative thinking and practices. In
that context, I developed what I refer to as generative inquiry, which expanded
my clinical psychology background to include a range of diverse systemic
and postmodern perspectives and practices (Fried Schnitman & Schnitman,
2002).
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Questionário generativo

Desenvolvi o questionário generativo como um conjunto de procedimen-
tos para facilitar a emergência de possibilidades no diálogo terapêutico (Fried
Schnitman, 2004; Fried Schnitman & Schnitman, 2000a, 2000b). O
questionamento generativo amplia as habilidades dos participantes para re-
conhecerem, por um lado o que eles fizeram bem, e por outro lado os recur-
sos disponíveis, se implícitos ou explícitos. Este processo envolve uma posi-
ção ética baseada em co-participação colaboração e tem o potencial de
mover-nos em direção aos limites do que dizemos, pensamos ou fazemos
ampliando nossas formas de viver em família.

O terapeuta facilita o questionamento generativo usando conversação e
linguagem como meios de conexão, inovação, e ação coordenada. O proces-
so é transformativo: os participantes deixam de refletir sobre si mesmos, o
processo, e seus resultados, os quais fazem uma diferença na ação futura.
Ele restabelece a visão das pessoas sobre os relacionamentos como sujeitos-
agentes os quais podem aproveitar suas capacidades para aprender e inovar a
fim de manejar os diversos problemas que a vida apresenta. E ele habilita os
terapeutas a reconhecerem e colaborarem na busca de alternativas.

Posicionamento do terapeuta

O papel do terapeuta no questionário generativo é o de facilitar um
processo que produz novas possibilidades para ação e interação. Para co-
meçar este processo, perguntei a mim mesma as seguintes questões: Como
convido e facilito os participantes para:

� Dialogar com suas próprias experiências?
� Elaborar, investigar, e ampliar novas possibilidades?
� Refletir sobre possíveis agendas (pessoal e pública), definida por

possibilidades emergentes?
� Falar uns com os outros, enquanto cada um fala por si mesmo,

sobre possibilidades emergentes?
� Procurar um interesse compartilhado nas possibilidades emergen-

tes?
� Expressar suas incertezas, áreas nebulosas, dilemas e dúvidas em

relação a estas possibilidades?
� Investigar perspectivas que transformam modos de expressão em

um conflito?
� Elaborar possíveis coordenações sem diluir as diferenças?
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Usei estas questões através do curso de terapia para focar minha aten-
ção sobre a qualidade do processo.

Questionário em ação

No questionário generativo, terapeutas e clientes têm diferentes papeis
daqueles da terapia tradicional. Ambos os participantes são membros de um
time colaborativo (Fried Schnitman & Schnitman, 1998, 2000a, 2000b) o qual
aprende a partir de seus próprios processos e interações. Este time pode
incluir outros signficantes na vida do cliente bem como outros profissionais,
tornando-se uma comunidade capaz de questionar tanto a convergência como
a diferença, usando a diversidade e o conflito de forma geradora para desen-
volver recursos e criar possibilidades. Em essência, o grupo conduz o “cam-
po de trabalho” buscando soluções para os problemas presentes. Eles exa-
minam em ação a fim de melhor compreender o spectrum de alternativas
viáveis e os novos recursos que elas trazem consigo. Neste processo, os
participantes revêem experiências prévias e selecionam as que foram úteis,
e as que podem ser “recicladas” e transformadas. Este é um processo refle-
xivo no qual todos os participantes consideram o que está acontecendo,
quais oportunidades são utilizáveis, qual procedimento é adequado, e o que
eles querem para si e para os outros envolvidos. Durante a sessão ou entre
sessões, os participantes podem vivenciar experiências com as idéias que
emergem do diálogo, tentando novas possibilidades e habilidades.

Os participantes neste tipo de processo habilitam-se entre si enquanto
reafirmam-se como capazes de opções geradoras, aprendendo novas habi-
lidades, e progredindo em direção às suas metas. Assim, podem reorganizar
avaliar e modificar possibilidades de diferentes formas: podem rever suas
respostas e seleção de alternativas através da avaliação do contexto, bem
como examinando suas construções e processos construtivos. Através des-
te processo, os participantes identificam as intenções e valores que organi-
zam suas percepções e ações e através deste aprendizado transformam
suas circunstâncias e a si mesmos.

Perguntas generativas

Perguntas generativas são questões que abrem espaço para identificar
novas possibilidades de ação. As questões generativas possuem muitas fi-
nalidades, incluindo facilitar o reconhecimento de novas possibilidades; am-
pliando a habilidade dos participantes para reconhecer a novidade; convidan-
do-os a identificar e refletir sobre ciclos geradores; e formular com clareza –
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a qualquer ponto do processo – quem e o que os sujeitos-agentes são. Por
exemplo, quando um cliente descreve um acontecimento ou comportamento
não usual, o terapeuta deve fazer perguntas como as seguintes2:

� Que novas possibilidades ocorreram?
� Como elas contribuiram para a compreensão e a evolução da situa-

ção atual?
� Que possibilidades para nova ação estas ocorrências oferecem?
� Se estas possibilidades fossem incorporadas na sua comunidade/

vida diária, que mudanças podem produzir?
� Como é que as novas possibilidades impactam – ou poderiam

impactar – o problema presente?
� Que futuro elas poderiam sugerir?
� Como poderiam interesses pessoais e compartilhados ampliar-se

sob este ponto de vista?
� No curso deste processo, o que desperta sua curiosidade e o convi-

da a aprofundar a exploração?
� Quais são suas perguntas, medos e incertezas?
Além disso, ao ampliar possibilidades, questionamentos geradores

cuidam da teia relacional na qua os problemas são construídos e dissolvi-
dos. Tais questões podem incluir3:

� O que você ouviu o outro dizer? Como você imagina que o outro se
sente?

� Ele/a propos alguma novidade a você?
� O que você notou como diferença no outro com respeito a posições

prévias?
� De que modo você se sentiu ao ouvir?
� Em que novas situações você pode se ver tornando-se envolvido?
� Como podem as novas possibilidades e o mútuo entendimento be-

neficiar todas as partes? Que outras pessoas podem beneficiar-se e como?
� De que novas maneiras você pode ser capaz de falar entre si e com

outros?
� Como pode cada participante, especificamente, envolver-se na cons-

2 Estes são exemplos de tipos de questões: elas não são questões feitas de maneira
estruturada ou sistemática. As questões propostas na sessão terapêutica são sugeridas
pela conversação, e são adaptadas para caber na conversação, na história do cliente, e na
linguagem do cliente.
3 Novamente, estes são exemplos de tipos de perguntas; não são perguntas que são feitas
de forma estruturada ou feitas segundo uma fórmula. As perguntas que são feitas em uma
sessão terapêutica são sugeridas pela conversação, e são elaboradas para se adaptarem
à conversação, à história e à linguagem do cliente.
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trução de possibilidades? De que outras maneiras poderia ele/a fazer isso?
� O que poderia tornar isso mais fácil para seus relacionamentos mu-

darem favoravelmente? Como essas mudanças poderiam ser realizadas?
Questionários generativos podem também ser usados para identificar

conhecimento implícito. Através do reconhecimento do que eles sabem e o
que não sabem a respeito dos problemas, diferenças e/ou possíveis solu-
ções, os participantes criam plataformas para a mudança. Por exemplo,
sabendo como é tipicamente um tipo de conhecimento que é implícito em
uma ação; nós “sabemos” sem pensar sobre o conhecimento explicitamen-
te. Este conhecimento implícito pode tornar-se explícito incorporando des-
crições e reflexões sobre uma dada ação. Exemplos de perguntas geradoras
de conhecimento incluem:

� O que você identifica ou reconhece como sem precedente nesta
situação?

� Que novas habilidades você utilizou? Como elas foram geradas?
� Como você reconheceu os novos progressos, possibilidades, e pers-

pectivas? Que oportunidades elas abriram? Como poderiam estas ser
implementadas? De que forma você e os outros contribuiram para essa
implementação e manutenção?

� Qual é sua nova direção/ação proposta? Como você a descreveria?
Se isso fosse implementado, que possibilidades para a ação poderia abrir?
Como isso se conecta com as outras ações propostas?

� Quão bem você pensa que consegue transmitir o que é importante
para você? Quão bem você consegue ouvir o que é importante para os ou-
tros?

� Você já se surpreendeu com sua própria ação em alguma situação?
� Você estaria interessado em mudar o futuro? O que você gostaria

que acontecesse para ele ser melhor? O que cada um de vocês tem que
fazer para tornar isso possível?

Questionário generativo como Ética-em-Ação

A proposta da perspectiva (transformadora) geradora também se relaci-
ona com a ética. Silvia Rivera, uma filósofa argentina cuja pesquisa atual
explora a relação entre linguagem e ética no trabalho de Wittgenstein, forne-
ce um fundamento para este trabalho.  Rivera (2001) sugere que embora o
Tractatus (Wittgenstein, 1979, citado em Rivera) esteja mais freqüentemente
conectado com uma análise da linguagem, ele pode também ser considera-
do um livro de ética. De acordo com Rivera, o Tractatus de Wittgenstein
significa que não podemos falar sobre ética, mas somente exercitá-la exami-
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nando as hipóteses naturais nos limites da linguagem que usamos.
Wittgenstein mais tarde voltou ao tópico da ética em Philosophical
Investigations (Wittgenstein, 1988, citado em Rivera), onde ele propõe que
nós participamos em múltiplos jogos entrelaçados de linguagem4: variado,
complexo, e conectado através de apertadas teias de palavras e ações. Es-
tes jogos possuem uma força constitutiva para moldar as formas de vida
relacional da qual participamos.

Ética, portanto torna-se um constante exercício de reflexão sobre o
qual construimos sentido e sobre o qual abrimos espaços para recriarmos
sentidos (significados). Isto transmite novas formas de ações coordenadas e
intelegibilidades através da re-significação de nossas formas de viver. Re-
significações são o trabalho dos sujeitos na relação, co-envolvendo-se jun-
tos. A linguagem, as ações e relações estão, portanto, entrelaçadas e incor-
poradas em jogos relacionais, os quais são constitutivos de nossas vidas.
Estes jogos tanto limitam como criam possibilidades.

Rivera propõe, então, que ética é um constante exercício de indagação
que demonstra na ação os limites da nossa descrição do mundo. É precisa-
mente esta ética-em-ação que nos permite trabalhar nos limites da lingua-
gem que usamos e no modo como vivemos nossas vidas, para transcender
estes limites, e explorar outros que poderão ser possíveis se uma postura
transformativa for construida. Examinando os limites de nossos jogos de
linguagem, podemos inclusive reconhecer nossas responsabilidades
relacionais em sua produção e manutenção. Nós fazemos escolhas quando
nos engajamos em conversações, quando respondemos, quando estamos
disponíveis ou não para receber e para responder às expressões dos outros,
e quando narramos nossas histórias.

Uma vez que terapia é, em essência, um jogo de linguagem, todas
estas coisas são operativas nela. O terapeuta deve estar ciente do que pro-
põe na conversação e como essas propostas são recebidas.

Responsabilidade relacional

McNamee e Gergen (1999) definem como atos de responsabilidade
relacional aqueles que mantêm e ampliam as formas de mudança além da-
quelas cuja ação significativa é possível. Se o significado humano é gerado
através dos relacionamentos, então ser responsivo ao processo relacional é
favorecer a possibilidade de significar a si mesmo – mantendo personalida-

4 “Também usarei ‘jogo de linguagem’ para referir todas as coisas formadas pela linguagem
e a ação com a qual ela se entremeia” (Wittgenstein, 1988, p. 25).
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de, valores e senso de dignidade.
Um processo de questionário transformador (generador) é construído

na criação de recursos para criar novas possibilidades em face de situações
que nos deixam mudos e sem recursos e nos quais nossas palavras e nos-
sas compreensões não permitiram novas possibilidades. As possibildades
não estão necessariamente ali, disponíveis, realmente dadas. O desafio do
terapeuta é ajudar o cliente a construir e facilitar possibilidades etapa por
etapa.

Temos opções porque temos quantidades de discursos que são fala-
dos com diferentes propósitos e objetivos; somos povoados por vozes de
muitos diálogos dos quais participamos, e temos uma abundância de dife-
rentes histórias e enredos disponíveis. Nossa responsabilidade relacional,
no processo transformador é precisamente o questionamento, o ciclo ético
do que fazemos, falamos e pensamos com os outros.

Ilustração do ciclo generativo em conversações com crianças e famílias

Este caso envolve dois terapeutas trabalhando com uma família argen-
tina que vive na Califórnia. Na primeira entrevista com os pais, eles expressa-
ram preocupação com os sintomas de seu filho. Nicolas era um menino de
quatro anos de idade que recusava-se a dormir em sua própria cama todas
as noites, assim sua mãe acabava indo dormir com ele. A criança não queria
defecar no banheiro, mas na fralda e insistia em ficar com as fraldas sujas.
Ambos os pais sentiam o quanto isso era inadequado. O pai ficou particular-
mente preocupado com a situação; ele compreendia isso como falta de limi-
tes com a qual ele não lidava efetivamente.

Eles inclusive atribuiram à sua emigração e aos eventos dolorosos vivi-
dos pela família durante os últimos anos. Falaram das dificuldades de edu-
car as crianças sem o suporte de um grupo maior de parentes.

Como milhares de outras, a família emigrou da Argentina para Califórnia
durante a crise de 2001. Após dois abortos, a mãe engravidou; ela estava
com dois meses de gravidez de Nicolas quando deixaram a Argentina.

Uma vez na Califórnia, após o nascimento de Nicolas a mãe engravidou
novamente. Esta foi uma gravidez complicada a qual necessitou várias
internações hospitalares de urgência. A mãe ficou acamada um período da
gravidez. Finalmente, uma filha nasceu prematuramente, mas desenvolveu-
se normalmente.

As brigas entre o pai e o filho, em busca de limites, e os problemas que
suas dificuldades para dormir criaram entre os pais estavam causando mais
e mais tensão e conflito.
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T.: Estou comovida  pelos eventos de sua família. Vocês enfrentaram
todos esses desafios com coragem e integridade. (O terapeuta focou sobre
os recursos em face das situações que eles foram capazes de enfrentar
com sucesso.)

A Mãe respondeu através do choro e o pai com alívio.
(Terapeutas têm uma escolha quando começam a construir um signifi-

cado e identificar recursos; aqui, foi crucial enfatizar os sucessos da família
e a habilidade em superar juntos signicativos desafios.)

T.: Na minha visão, as dificuldades de Nicolas estão expressando ansi-
edade a respeito das muitas perdas e mudanças que a família vivenciou.
Sugiro que vejas Mariel, uma psicóloga infantil –nós trabalhamos juntas–
para que tenhamos certeza que esta é uma visão apropriada da situação de
Nicolas. Nosso objetivo é trabalhar no sentido de construir um ambiente
futuro onde vocês não sofram dor adicional, estresse ou tensão, mas tenham
uma oportunidade para selecionar e ordenar o que for melhor e desejável
para o futuro. Após você consultar a psicóloga infantil, teremos uma entrevis-
ta juntos antes que você volte para Califórnia.

Nicolas foi à entrevista com a psicóloga infantil com os pais. Todos
estes seus parâmetros evolutivos são normais, como são suas habilidades
sociais. Nicolas chegou à entrevista bem disposto; ele está feliz e vivaz, e
ele explora o consultório olhando ao redor, pegando objetos e brinquedos e
fazendo comentários. Escolheu uma bola com bandeiras pintadas e a girou.
Ele descobriu as bandeiras da Argentina e dos Estados Unidos e mostrou-
as, entusiasticamente, para os pais e para a terapeuta.

T.: Nicolas! Que rápido encontraste as bandeiras que tu conheces! Tua
mãe, e teu pai disseram-me como és inteligente e como aprendes rápido. A
terapeuta inicia um ciclo a partir de comentários e conhecimento implícito
que ela obteve dos pais. Ela transforma os comentários dos pais no princi-
pal tópico a fim de explorar alternativas. (Ela assinala o orgulho da criança e
a expressão de triunfo quando ele encontrou as bandeiras e também fez
isso em um tópico central do qual olhar para possibilidades anteriomente
não percebidas.)

T.: Você gostaria de aprender algumas outras coisas que são um pou-
co difíceis para você, como dormir em sua própria cama todas as noites e
fazer cocô no banheiro? Você não acha que estaria mais confortável dessa
forma?

(A terapeuta convida a criança a iniciar novos ciclos generativos e a
criança aceita.)

T.: Estas coisas são muito difíceis de aprender?
(N. mostra esta incerteza gesticulando com as mãos e cabeça.)
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(A terapeuta sintetiza diferentes tópicos; ela sugere ativamente inova-
ção e envolvimento nos contextos dormir e defecar como desafios evolutivos,
co-criando um futuro para a família e para a criança o que inclui uma busca
ativa por recursos e soluções para as dificuldades enfrentadas. Ela apoiou
sua intervenção no conhecimento que ela tem sobre recursos. Ela faz uso
do prazer que Nicolas demonstrou quando ele fez descobertas na bola.)

T.: Ok, vamos pensar sobre quem pode ajudar você a fazer amizade
com a cama e o banheiro e como eles podem ajudar você. Tenho uma idéia.
(Ela propõe inovações e experimentações.) Pensa sobre como você gostaria
de ter sua cama, seus lençóis, travesseiros, bichos estofados e outras coi-
sas que você gosta ou pensa que poderia gostar de ter com você quando for
dormir. Podemos fazer a mesma coisa com o banheiro, tentando outros as-
sentos que sejam mais confortáveis do que fraldas. Os pais contribuem com
idéias. Eles propoem incluir tias e tios e avós que poderiam dar a Nicolas as
coisas que poderiam ajudá-lo a alcançar estas metas. (Os pais, a terapeuta
e Nicolas constoem novas visões do futuro descobrindo as novidades no já
existente e reafirmando os membros da família como sujeitos capazes e
inovadores. Uma emocionalidade emerge.)

Os pais e os avós relatam que em poucas semanas houve mudanças
significativas no comportamento de Nicolas; ele está feliz, mais ativo e fez
progressos. Ele reorganizou seu quarto junto com sua mãe. Ele dorme sozi-
nho em sua cama ainda que possa visitar o quarto dos pais um par de vezes
em seu trajeto para a cama. Ele não usou mais fraldas e entrou no mar, o
que ele antes tinha medo fazer. (Podemos ver um futuro emergente com os
recursos e reafirmação dos participantes.)

A mãe decidiu que era tempo de voltar a trabalhar.  Ela é uma arquiteta
que ama seu trabalho e reiniciará sua carreira em decoração de interiores. O
aprendizado não terminou com nossa ação. Ao contrário, ação inicia novos
ciclos desde que possamos refletir sobre o que funciona e o que não funcio-
na. Um ciclo transformador pode ser facilitado na terapia, mas as pessoas
são capazes de desenvolver esses ciclos espontaneamente. É importante
estar atento e alerta para os ciclos que são iniciados pelos próprios clientes
como apareceu na narrativa dos clientes.

Ilustração das etapas em um processo generativo no tratamento de
um casal em crise

Este caso envolve um casal jovem que veio consultar em virtude de
situações de violência e constantes brigas. Eles falam de sua preocupação
sobre as brigas e violência, e a exaustão que isto produz.  Embora eles
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queiram permanecer juntos, uma das opções que consideram é a separa-
ção, o que eles vêem como alívio e fracasso. Ambos os marido e mulher são
profissionais, e casaram após viverem juntos por muitos anos. Ambos exer-
cem bem suas profissões em prestigiadas companhias. Suas vidas estão
destroçadas pela infelicidade. Eles procuram por novos horizontes educaci-
onal e profissionalmente, e algum outro ambiente para seu relacionamento.

Durante a primeira etapa, a terapia centrou-se em clarificar os assun-
tos problemáticos e sobre possíveis, tão bons quanto possível, cursos de
ação. Com a intenção de diferenciar possibilidades pessoais e para colocar
o casal em posição pró-ativa aos conflitos específicos que eles expuseram.
A terapia trabalhou para produzir a habilidade para reconhecer os esforços
feitos  no sentido de uma resolução que, paradoxalmente e a despeito do
interesse do casal, acabou em brigas que pioraram a crise.  Por exemplo, os
argumentos que cada um usava determinaram rígido consenso, a negação
do outro em recíprocas posições. Eles não podiam reconhecer sua participa-
ção na escalada. Esta dinâmica realmente atingiu a relação e eles perderam
seu potencial como um casal. Resumindo, os recursos que eles usaram
para manter a relação acabaram por aumentar os conflitos.

Em conflitos onde a relação está em crise, sugiro que o terapeuta
facilite ciclos generativos que ajudem cada membro do casal a encontrar
novas formas de reunir forças de ação e uma nova compreensão. Para isso,
é necessário explorar aspectos relacionados ao interesse em continuarem
juntos (sabendo o que querem fazer, como é seu afeto recíproco, como eles
se sentem, seu comprometimento recíproco, como é sua relação, e o forma-
to que a relação deve tomar, e como eles desejam que a relação seja).
Quando os clientes consideram apropriado, é necessário considerar a possi-
bilidade de uma separação temporária ou definitiva. A criação colaborativa de
um novo acordo sobre as premissas e comprometimentos básicos é alcan-
çado através do esclarecimento do conhecimento implícito e um desejo ex-
presso, comprometimento e habilidade para inovar.

Perguntas generativas são usadas para iniciar este processo não line-
ar, e sua implementação é também explorada através de perguntas. Neste
caso, por exemplo, uma simples questão foi: vocês estão interessados em
continuar o relacionamento e em fazer um comprometimento recíproco? (Co-
nhecendo o que eles querem e construindo possíveis caminhos e soluções
emergentes) Sob estas condições vocês considerariam a separação como
uma solução? (Identificando conhecimento implícito, explorando alternativas
que eles devem considerar e conhecendo o que e como.) Que relacionamen-
to vocês sentem que seria bom para vocês? (Conhecendo o que a relação
deveria ter para conduzir ao conhecimento de quais condições permitiriam a
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eles criarem este novo tipo de relacionamento.) Estas séries de perguntas
permitem o reconhecimento das alternativas consideradas – tanto implícita
como explicitamente – e, baseado em suas respostas e diálogos sobre es-
sas alternativas, é possível imaginar possíveis futuros e um novo relaciona-
mento.

Baseado nesta produção cooperativa, cada uma das respostas, acor-
dos e comprometimentos são construidos sobre novas formas de organizar
o relacionamento. Estes acordos e comprometimentos compõem uma nova
matriz para construir propósitos e ações. Ambos respondem que, embora
tenham considerado a separação, eles querem ficar juntos porque se amam
e porque considerariam a separação como um fracasso.

Após esta investigação e acordo surgiu um novo assunto relacionado
ao interesse e comprometimento contribuindo para a mudança (uma seqüência
que esclarecerá possibilidades transformadoras e talvez aumente a consci-
ência comum e cooperativa).  As perguntas foram: Como você pensa que
cada um pode contribuir para essa situação? Quais opções você tem quan-
do uma briga está prestes a começar? (Sabendo como tornar explícito o
conhecimento através do conhecimento implícito.) Surpreendentemente,
ambos deram resposta (Eles sabiam como) e puderam reconhecer as op-
ções anteriormente envolvidas em uma briga i.e. que a dinâmica da crise era
mais forte do que eles. Sobre esta base, eles chegaram a um terceiro acordo
sobre formas de lidar com as diferenças e que critérios e medidas eles pode-
riam implementer para escolher uma abordagem alternativa. Vocês estari-
am, ambos, interessados e comprometidos a fazer o que vocês pensam que
poderia funcionar em vez do que fazem geralmente? Ambos compromete-
ram-se a levar a cabo esta alternativa.

A terapeuta iniciou uma seqüência para explorar a implementação de
todas as inovações que o casal reconheceu como possíveis. Vocês concor-
dariam em fazer um experimento por uma semana, somente uma semana?
A experiência consistiria em por em prática os recursos produzidos na ses-
são e em observar e explorar a diferença entre a situação usual e o que
poderia ser produzido durante a semana baseado no novo conhecimento,
acordos e comprometimentos feitos. Quando uma seqüência é iniciada pelo
terapeuta, é muito importante explorar o interesse e aceitação dos clientes
em trabalhar nesta direção. Uma aproximação transformadora poderia utili-
zar experimentos e explorações como este se os clientes também incluirem
a si mesmos como parte da produção do pequeno experimento. Um consen-
so foi alcançado através de uma pergunta: Vocês gostariam de fazer isto?
Eles aceitaram e se comprometeram.

A esperança era que iniciando com este experimento, talvez eles pu-
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dessem começar a construir uma alternativa futura baseada no reconheci-
mento das inovações realizadas e a capacidade de produzirem inovações. A
implementação e manutenção das inovações já realizadas conduziria ao re-
conhecimento do grau em que esta alternativa poderia ser viável.

Este tipo de seqüência é montada em direção à criação de condições
que conduzem o casal a reconhecerem e confrontar a crise, e contribui para
a escolha de uma alternativa e direção em vez de impedir a mudança. Se
este procedimento é bem sucedido, ele poderá ser usado para explorar cada
situação problemática ou situação que leva à discussão. Na sessão seguin-
te trabalhamos sobre o que aconteceu durante a semana.  Eles realizaram o
experimento, fizeram mudanças tornando explícito o conhecimento implícito
[Cada um sabia que recursos eles tinham que usar para parar de brigar].
Eles implementaram a alternativa, observaram e reconheceram as diferen-
ças [A semana foi calma e produtiva, eles não brigaram].  Comparando com
esta semana com as outras, a terapeuta perguntou qual foi melhor. Eles
responderam que esta semana foi muito melhor.  Eles estavam não só mais
relaxados e capazes de não brigar, mas eles refletiram sobre importantes
assuntos para o futuro de cada um. A sessão seguinte foi sobre como eles
queriam que a vida fosse, como esta semana ou como as anteriores, (quan-
do eles brigavam incessantemente) e, se eles consideravam possível empe-
nharem-se em implementer o que eles fizeram nessa melhor semana nas
subseqüentes. Eles refletiram e assessaram positivamente os resultados.
Eles reconheceram que poderiam inovar e estavam satisfeitos com sua ca-
pacidade de fazê-lo.

Esta capacidade de inovar amplia-se na possibilidade de criar diferen-
tes condições de vida. Assim, o ciclo transformador está completo. Os clien-
tes são capazes de reconhecer os indicadores de mudança e sua própria
interferência na transformação que causa mudança, bem como novos recur-
sos.

Em resumo, uma avaliação das vantagens e desvantagens pessoais,
existenciais e relacionais das mudanças conseguidas durante a semana é
apresentada sessão por sessão, e estas mudanças são conjuntamente ava-
liadas pelo terapeuta e clientes. Comparando-os com situações anteriores
todos os participantes avaliam as transformações. A resposta de cada mem-
bro deste casal foi que a culpa e o mau tratamento terminou. Isto deixou
mais espaço para refletir sobre seu respectivo lugar e conduziu-os ao enten-
dimento e/ou responder diferentemente [Aumento do reconhecimento de si
mesmo, do outro, consciência comum e identidades emergentes].  Eles
puderam reconhecer indicadores de mudança e novas possibilidades gera-
das pelas novas experiências em diferentes áreas da vida [Reconhecimento
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de inovações e sua manutenção completa o ciclo transformador]. O esposo
contou que ele tinha mais tempo para pensar sobre problemas importantes
para si como pessoa; a esposa disse que estava mais calma e tinha maiores
possibilidades no trabalho. Ambos reconheceram as inovações e mudanças
que cada um deles fez como também o fato de que eles puderam executar e
implementar tais mudanças [Reconhecimento de cada um e emergência de
recursos e emergência de identidades são identificadas].

Outros eventos que eles puderam ativamente inovar ocorreram durante
aquela semana. Eles especificaram seus interesses individuais, então en-
contraram juntos uma decisão e escolhas individuais sobre o futuro, após o
que eles iniciaram a galgar as etapas necessárias para implementar aquela
decisão.  Estas imagens de um futuro claramente emerso a partir do experi-
mento que eles realizaram. Eles também disseram que não brigando possi-
bilitou-os prosseguir em seus projetos. Com seus recursos, eles foram ca-
pazes de desenvolver esta nova matriz transformadora; eles puderam traba-
lhar sobre o relacionamento específico ou dificuldades pessoais.

Na última sessão, eles relataram que puderam concluir seus progra-
mas, inovar e lidar com suas vidas diárias, e manter conversações com pes-
soas importantes em seus ambientes de trabalho e acadêmico.  Oito meses
após a entrevista inicial, as coisas estavam ainda estáveis.

Uma iniciativa do terapeuta funciona somente quando os clientes incor-
poram-se em ações específicas para enfrentar uma crise.

Para enfrentar uma crise e facilitar uma matriz transformadora, os pro-
fissionais devem tomar mais iniciativas quando eles possuem a concordân-
cia explícita dos participantes; eles devem trabalhar ativamente na constru-
ção de premissas e possibilidades.

O papel ativo do teraputa e a importância de qualquer iniciativa foi indicada
na pesquisa de Janet Beavin Bavelas (Beavin Bavelas et al., 2000), que sus-
tenta que toda participação profissional implica em intervenção ativa. Como
Bavelas e colaboradores afirmam, embora um terapeuta possa ser capaz de
escolher como participar, ele não pode deixar de participar.  Em outras publi-
cações, discuti que alguns movimentos transformativos são o resultado da
iniciativa profissional. Mesmo assim, a iniciativa profissional é construida
pela conversação em curso, e o processo e as propostas de terapia confor-
me expresso pelos clientes. Em situações de crise, a função transformadora
do terapeuta torna-se particularmente significativa. O terapeuta trabalha con-
forme determinado pelos clientes e faz isto ativamente oferecendo recursos
profissionais e pessoais. Deveria enfatizar que um esforço transformador que
não seja condordado pelos clientes não seria ético.
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Resumo

Uma iniciativa do terapeuta deve ser realizada somente quando os cli-
entes incorporam-na em ações específicas. O cliente, no entanto, fornece
ao terapeuta permissão explícita para tomar a iniciativa, trabalhando ativa-
mente para ajudar o cliente a construir possibilidades. O papel ativo do
terapeuta como tal e a importância da sua iniciativa foi citada na pesquisa de
Jeanet Beavin Bavelas (Beavin Bavelas, McGee, Phillips, & Routledge, 2000)
que sustenta que toda participação profissional implica em intervenção ou
influência ativa. Como Bavelas e colaboraboradores sugerem, embora um
terapeuta possa ser capaz de escolher como participar, ele não pode negar-
se a participar. Portanto creio que alguns movimentos transformadores são o
resultado da iniciativa profissional, a qual iniciativa é constrida pelo processo
terapêutico, a conversação e o propósito de terapia conforme estabelecido
pelos clientes. Em uma situação de crise, a função transformadora do terapeuta
torna-se particularmente significativa. O trabalho do terapeuta na construção
determinada pelos clientes e ativamente oferece-lhes recursos para executá-
las. Mais importante, um esforço transformador, como proposto neste capí-
tulo, que não obteve a concordância dos clientes, não é ético.
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