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RESUMO 

 

Esta pesquisa descreve uma análise a respeito da compreensão dos ciclos repetitivos no 

contexto da terapia das constelações familiares. Dessa forma, destaca-se o conceito de família, 

o entendimento sobre intergeracionais, transgeracional, a concepção de ciclos repetitivos, e a 

funcionalidade das constelações sistêmicas familiares de Bert Hellinger. As constelações 

familiares permite, através de técnicas específicas trazer o inconsciente à tona, desbloqueando 

e clareando mensagens subliminares incompreensíveis de comportamentos repetitivos que 

estão presentes na vida das pessoas, não somente como reflexos adquiridos pelo simples 

condicionamento comportamental, mas, principalmente por estágios evolutivos no processo de 

aprendizagem nos seios da família, e possibilitando o abandono de tais padrões de repetição 

que geram sofrimento individual e coletivo nas famílias. Estes pontos serão abordados por meio 

de um levantamento de pesquisas bibliográficas em periódicos e livros para o aprofundamento 

e compreensão acerca do tema. Assim, conclui-se que esse trabalho apresenta a terapia de 

constelação familiar para o discernimento da origem da influência de determinados 

comportamentos que podem comprometer a vida do homem. 

PALAVRAS-CHAVES: Ciclos Repetitivos. Constelações Familiares. Famílias.   

 

ABSTRACT 
 

The present study aims to describe the repetition cycles in the context of family constellation 

therapy. Thus, the concept of family, intergenerational understanding, transgenerational, a 

concept of repetitive cycles, and a feature of Bert Hellinger's familiar systemic constellations 

stand out. Aggregate obsessions allow, through specific techniques to bring the unconscious to 

the surface, unlocking and sublimating the incomprehensible behaviors of repetitive behaviors 

that are present in people's lives, not only as reflexes acquired by simple behavioral 

conditioning, but mainly through evolutions in the learning process in the breasts of the family, 

and enabling the abandonment of such patterns of repetition in individual and collective 

germination in families. The articles of the research research studies in the articles of the 

research the articles of the research literature and the literature. Thus, it is concluded that this 
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work presents a family constellation therapy for the discernment of the origin of the influence 

that can compromise the life of the man. 

 KEYWORDS: Repetitive cycles. Family Constellations. Family. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tem-se o conhecimento que todos nós, de alguma forma, temos padrões de 

comportamento que sempre estão se repetindo, de forma que nos faz refletir sobre: Por que 

sempre estou agindo dessa maneira novamente? Por que cometo os mesmos erros?   

Para tais perguntas, surge uma nova forma de terapia da psicologia que trouxe a 

importância dos contextos sistêmicos e familiares para compreender todos os emaranhamentos 

produzidos no inconsciente coletivo familiar, normalmente causado pela tentativa de esconder 

o sofrimento, que na maioria das vezes, estes tornam-se muito maiores. Atingindo não só o 

próprio indivíduo, mas todos ao seu redor. Bert Hellinger foi muito importante para 

sistematização e desenvolvimento das constelações familiares. Tomando contato com a área 

das famílias, o mesmo tomou a constelação familiar como objeto de estudo e de trabalho.  

Nesse sentido, outras situações que são frequentes do emaranhamento familiar sistêmico 

estão no problema que vão se repetindo ao longo de gerações, sendo estes: dificuldades de 

relacionamento, ansiedade, depressão, problemas psicológicos, etc., convertendo-se ciclos 

repetitivos que podem estar relacionados a algum momento que provavelmente pode ter sido 

importante na vida do indivíduo ou na história de sua família, causado sofrimento ao mesmo e 

aos seus integrantes em até quatro gerações anteriores.   

Em vista disso, este artigo aborda sobre a importância da família e sua influência sobre 

as pessoas que fazem parte da mesma. Vale salientar que também analisa sobre a compreensão 

acerca das constelações familiares sistêmicas e de como os ciclos repetitivos podem ser 

identificados através da terapia com a mesma.  

 

2. UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES FAMILIARES  

 

O modelo familiar pode ser conceituado segundo Lévis (1976) como um grupo social, 

que dá origem ao casamento, podendo ser compreendido como a união de duas ou mais pessoas, 

formado por pessoas casadas e seus filhos. O qual, os mesmos são ligados entre si por 

obrigações econômicas, religiosas, laços legais e sentimentos psicológicos, sendo eles, o amor, 

o respeito, o afeto, entre outros.  
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Assim, para o autor supracitado "a família biológica é uma abstração indeterminada, 

sem relação mais profunda com a realidade histórica" (1976, p 177), ou seja, a família seria 

uma "invasão da cultura no campo da natureza" (1976, p. 178). Dessa maneira compreende-se 

que a família é um fator histórico construído socialmente e não por ser algo de natureza humana, 

mas por razões impostas pela sociedade, seja ela moral, econômica ou religiosa. 

Nesse contexto, apesar da família ser algo construído socialmente, o homem não pode 

ser considerado um ser isolado, pois segundo Werlang (2000) não teria como estudar os 

comportamentos do indivíduo considerando-o fora do ambiente familiar, pois a existência da 

interação com a família, influencia o sujeito no seu comportamento e na construção da 

identidade que o mesmo mantém na relação com seus semelhantes, seja para satisfação das suas 

necessidades ou nas relações conjugais, materno-filias e relações fraternas, cada uma com 

significação e que tornam marcas impressas no indivíduo para o resto da vida.  

De acordo com Werlang (2000), todo psicólogo que é solicitado para intervir em um 

problema psicológico deve verificar em qual momento da vida está ocorrendo o problema que 

o solicitante ou os solicitantes estão vivendo, e em contexto, visto que existem zonas de 

estabilidade e/ou instabilidades, que correspondem a mudanças na organização e que o 

sujeito/família tem que responder atingindo uma nova organização. 

Em vista disso, os valores e normas relacionados ao ser humano são derivativos das 

experiências com suas famílias, desenvolvendo uma estrutura familiar e característica que farão 

parte desse grupo. Dessa maneira, gerando um padrão inconsciente, definidos e repetitivos de 

papéis e regras, no qual também é influenciado pela sociedade. Assim, a conduta dos membros 

pertencentes a estas famílias pode mudar. Já algumas famílias podem ser bem parecidas, pois 

existem regras similares como classe social, cultura e etc., existindo também os ritos; moldados 

pelas normas, produtos de tradição, transmissíveis culturalmente e sancionados pelo consenso 

grupal e a sua condição básica é a crença como repetição constante. Porém, tanto os mitos 

quanto ritos podem ser criadores, mas também destruidores, caso sejam rígidos (WERLANG, 

2000). 

Nesse sentido, Weber et al (2006), afirma que o estudo da relação entre pais e filhos tem 

sido desenvolvido por pesquisadores por meio da análise dos comportamentos, das crenças e 

dos valores dos pais para assim perceber e compreender os comportamentos dos filhos. Essa 

pesquisa é denominada de estilo parental.  

 Tal estudo denomina-se de transmissão intergeracional ou transgeracional. A 

transmissão intergeracional, segundo Castro (2010, p. 60) “[...] é aquilo que foi transmitido 

devidamente simbolizado e representado, de modo que pode ser retomado, reelaborado tanto 
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no nível de grupo familiar e vincular, como também individualmente”. Castro (2010) ainda 

denomina a transmissão intergeracional de realidade intersubjetiva, pois, por meio da mesma 

pode-se descrever e interpretar as relações imaginárias, reais, e simbólicas das pessoas que 

compõem grupos. Já a Transgeracional, de acordo com Castro (2010, p.60) “[...] é aquilo que 

foi transmitido sem ter sido representado, simbolizado, impossibilitando sua reelaboração 

posterior tanto pela família quanto pelo indivíduo”.  

Partindo desse pressuposto, as famílias estruturadas nas crenças e nos valores, no qual 

pode-se afirmar como famílias com laços fortes, ajudam seus filhos no desenvolvimento grupal 

e individual, e também na liberdade para mudar, adaptar-se e crescer sem medo. Porém em 

famílias disfuncionais, as regras podem ser usadas para inibir a mudança, o comportamento dos 

outros, ou seja, os padrões das interações transcendem à qualidade dos membros individuais 

(WERLANG, 2000). 

De acordo com Werlang (2000), a proposta da abordagem intergeracional é a análise da 

transmissão dessa cultura familiar, de uma geração para outra e entre os membros da mesma 

geração, identificando costumes, segredos, mitos e problemas que determinam o funcionamento 

pessoal, familiar, inclusive entendendo os problemas individuais como familiares. 

Nesse contexto, vale ressaltar que segundo Werlang (2000), que o Murray Bowen foi 

um dos pioneiros dentro das perspectivas intergeracionais, visto que iniciou um trabalho clínico 

nos anos 50, junto com outros técnicos em saúde mental, com famílias de pessoas internadas 

diagnosticadas com esquizofrenia. Em 1954, Bowen trabalhou no projeto de investigação, onde 

os pacientes eram internados juntos com a família no período de seis meses a dois anos. A 

equipe identificou que os efeitos bons do tratamento ao paciente eram prejudicados pela 

interferência da família.  

Partindo do exposto, Werlang (2000) alega a denominação da transmissão 

multigeracional ou intergeracional, na proposta da entrevista de avaliação, que consta nomes, 

idades e atividades de todos os membros da família durante três gerações e com os principais 

acontecimentos, nascimento, casamentos, separações, mortes e etc. Com todas essas 

informações colhidas é realizado o genetograma, um mapa que oferece uma imagem de 

estrutura familiar, possibilitando tanto o clínico, quanto a família a ver os problemas no seu 

contexto atual e histórico, em que o paciente, que é a identidade isolada portadora de 

sintomatologia, deixa de ser foco principal e passa a ser um dos elos de um sistema funcional 

que gera sofrimento e doença. 
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Figura 1- Exemplo de genetograma. 

Fonte: NASCIMENTO; ROCHA; HAYES, 2005, p. 2824.  

 

Segundo Werlang (2000), o pilar de sustentação de um genetograma é o retrato gráfico 

de como os diferentes membros da família estão relacionados uns com os outros, de uma 

geração a outra. São construções de figuras / símbolos, sendo alguns deles, quadrados e círculos, 

representando as pessoas, e linhas cheias ou pontilhadas, que descrevem os seus 

relacionamentos.  

Dessa forma, vale acrescentar segundo Werlang (2000), as pessoas trazem para a 

avaliação problemas específicos, sendo este o ponto de partida da investigação, devendo 

começar tomando como referência o paciente identificado, explorar e registrar os membros da 

família imediata, que são os que compartilham a mesma casa e do contexto atual, no qual ocorre 

o problema e depois do contexto mais amplo. Após identificar a família nuclear e ampla, deve 

                                            
4 Nascimento, Castanbeira Lucila. Rocha, Semiramis Melani Melo. Hayes, Virginia Ellen. Contribuições do 

Genogarama e do Ecomapa para o estudo de famílias em enfermagem Pediátrica. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/tce/v14n2/a17v14n2.pdf> Acesso em: 01 Jun. 2018. 
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buscar informações objetivas, como os dados socioculturais, médico- psicológico, profissionais 

ou legais. E assim realizar a avaliação intergeracional e transgeracional.  

 

3. COMPREENDENDO A CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR  

 

A constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger 

a partir da década de 70, observando os grupos terapêuticos que o mesmo coordenava, 

principalmente, com o treinamento em terapia de família que recebeu por meio de Ruth 

McClendon e Leslie Kadi, aonde notou as dinâmicas do sistema família e as famílias 

estruturadas, no qual definiu como um trabalho de origem fenomenológica 5 , com 

fundamentação antropológica, filosófica e humanística, uma vez que tal estudo perpassa pela 

ancestralidade, historicidade e do inconsciente para poder compreender a situação atual do 

sujeito (TROTTA; BEZERRA, 2009). 

Para Trotta e Bezerra (2009), o conceito central da abordagem é que além dos 

inconscientes individuais e coletivos, existe o inconsciente familiar que é compartilhado pelos 

membros da mesma família. Esse inconsciente familiar é compartilhado às gerações seguintes, 

sendo estruturado a partir de todos os acontecimentos que envolvem a história dessa família, 

influenciando e afetando de forma significativa os membros da mesma, nesse sentido: 

A Constelação Sistêmica busca clarear os laços de amor que unem a família, através 

de soluções inusitadas e simples para os problemas e conflitos psíquicos dos pacientes. 

Para isso, pessoas do grupo, mas estranhas entre si, são chamadas a representar e 

assumir os movimentos essenciais e sentimentos profundos dos membros da família 

– ou outros elementos do sistema. Esse método terapêutico permite enxergar a 

dinâmica e as conexões entre os elementos do sistema, inicialmente denominado 

Constelações Familiares; há poucos anos, ampliou a abordagem para tudo que se 

constitui num sistema, chamando de “movimentos de alma” (BERTOCHE, 2013, p. 

22).   
 

Nesse contexto, vale ressaltar que segundo Trotta e Bezerra (2009) a partir das práticas 

com grupos, observou-se que os vínculos humanos seguem uma determinada lei ou ordens, que 

quando for desrespeitada causa uma sensação de pressão ou tensão entre alguns membros 

específicos do sistema, que pode com o tempo vir apresentar disfunções, sintomas ou doenças, 

                                            
5 A abordagem fenomenológica é uma forma de adentrar-se em um universo de fenômenos no qual o intelecto 

não é capaz de chegar, porque inclui realidades que a mente ainda não percebe ou não conhece. Dessa maneira, a 

solução as vezes não é um final feliz, gerando uma intervenção que pode terminar ainda com tensão e desconforto 

cuja a finalidade é colocar movimento em conteúdo que se encontrarem congelados anteriormente na mente do 

indivíduo, que pode assim levar o mesmo a soluções, descobertas e transformações além do intelecto. HERMANN, 

Whather. BOVO, Viviane. Constelações Sistêmicas: Fenomenológica ou Estruturais? Disponível em 

<http://www.idph.com.br/conteudos/artigos/novaeducacao/novaeducacao_20101230.php#.WxUr7BNErIV> 

Acesso: 01 Jun. 2018. 
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e um mal-estar nas pessoas que pertencem àquele sistema, tornando a repetir comportamentos 

autodestrutivos sem ter a consciência de tais atos.  

Partindo desse pressuposto, é importante acrescentar que a repetição de alguns 

comportamentos pode ser denominando de autorregulação organísmica que é a forma que o 

organismo físico tem de se adequar ao ambiente sozinho. Mas é importante esclarecer de acordo 

com Ferreira (2009) que não pode está considerando sempre a repetição como uma 

autorregulação organísmica saudável, uma vez que as repetições tende a deixar algumas vezes 

o sujeito fixos no passado quando o sujeito tende a repetir continuamente alguns 

comportamentos, e assim ficando travado no mesmo ato, assim, pode-se afirmar que a pessoa 

está situada em local denominado de fixação que é um dos mecanismos neurótico que faz parte 

da Gestalt Terapia6.  

Nesse sentido, o ponto de fixação é o “processo pelo qual me apego excessivamente a 

pessoas, ideias ou coisas..., permanecendo fixado em coisas e emoções sem verificar as 

vantagens de tal situação” (Ribeiro, 1997, p. 43). Referente a repetição, é como se toda ou parte 

da energia do sujeito estivesse encaminhada para determinado comportamento, pessoa ou ideia, 

deixando o indivíduo sem condição de se perceber, um exemplo seria: 

Suponhamos um homem casado que investe a maior parte de sua energia na vida 

profissional, esgotando-se o dia inteiro com assuntos ligados apenas ao seu trabalho. 

Ao chegar à sua casa, não consegue dar atenção à esposa e ao filho e, estes, começam 

a reclamar da situação que se torna mais e mais complicada até que a esposa decide 

pedir a separação. Este mesmo homem casa-se novamente e repete com sua nova 

mulher o mesmo comportamento do casamento anterior. Esta nova mulher revolta-se 

com a situação e outra separação é gerada. Ou seja, enquanto este homem não tiver 

uma percepção de como está se comportando, é muito provável que o fenômeno da 

repetição dê prosseguimento (FERREIRA. 2009, p. 32). 

 

Mediante ao que foi mencionado, a repetição assim, é uma maneira fixada de 

relacionamento com o meio. Através disso, Bert Hellinger adota uma abordagem 

fenomenológica sistêmica, reunindo as múltiplas observações sobre o comportamento de várias 

pessoas na busca de similaridades para desenvolver conceitos. O mesmo não se limita nas 

interpretações, mas busca soluções, por isso preservou o fato de que cada ser humano é singular 

e único (TEDESCO, 2017).  

Assim, para compreender a Constelação Familiar, é importante o uso da técnica da 

Constelação Familiar que é uma análise terapêutica que estuda todo o corpo social de uma 

família para a solução de conflitos, sejam eles no âmbito familiar ou não. Pois, é na família que 

                                            
6 Gestalt ou Psicologia da Forma, é uma doutrina que se baseia na compreensão de toda a totalidade para dessa 

maneira haver a concepção das partes. Assim “Gestalt é uma palavra de origem germânica, com uma tradução 

aproximada de ‘forma’ ou ‘figura’”. O que é Gestalt. Disponível em < https://www.significados.com.br/gestalt/> 

Acesso em 28 Mar. 2018. 
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se encontra todas as informações psicológicas e emocionais no sistema familiar que direciona 

e forma o comportamento dos sujeitos que o compõe sem que, em algumas vezes, os mesmos 

não se deem conta (LUCACHINSKI; LIPPMANN, 2017).  

Dessa forma, a Constelação Familiar toma como pressuposto metodológico questões 

vivenciadas por gerações anteriores, como por exemplo, mortes precoces, suicídios, tragédias, 

depressões, entre outros. Que pode inconscientemente afetar a vida de seus familiares com 

novas relações de conflitos, novos suicídios, dificuldade de estabelecer relações longas com 

parceiros, e etc. Sendo assim, observa-se que através da técnica de Constelação Familiar, se 

torna possível analisar se no sistema familiar de determinada pessoa pode existir emaranhados 

nos quais eles possa esta envencilhando, para então, orientá-lo na análise e entendimento dessas 

confusões, e encontrar possíveis soluções para intervir em tais problemas (LUCACHINSKI; 

LIPPMANN, 2017). 

Nesse sentido, nas constelações familiares, Bert Hellinger percebeu que padrões de 

comportamento se repetem nos sistemas familiares ao longo de gerações, nesse estudo o mesmo 

chegou a três leis básicas, sendo elas: o pertencimento, no caso, todo membro da família, 

independentemente de suas opiniões, atitudes ou conduta possui o direito de pertencer à família; 

a ordem, a sociedade possui uma ordem de organização, no qual cada sujeito possui e precisa 

desempenhar o seu papel, seja de pai, mãe, filho, esposa, marido, etc., logo para que este 

funcione e flua em harmonia é importante que cada um execute sua atribuição; e o equilíbrio, 

no qual toda relação precisa contemplar um equilíbrio entre o dar e receber, seja este de 

lealdade, afeto, companheirismo, dinheiro e tudo aquilo que envolva a energia trocada entre os 

membros (TEDESCO, 2017). 

Isso posto, traz um funcionamento harmônico e saudável para o sistema familiar e para 

todos os seus membros. Uma vez que, a depressão, ansiedade, dificuldades de relacionamento, 

etc., podem estar relacionados com o desempenho da família como um todo, não sendo apenas 

um problema de funcionamento psíquico do próprio indivíduo (TEDESCO, 2017). 

Vale ressaltar que quando alguém monta sua constelação, escolhendo e posicionando a 

si mesmo e os representantes da família, é transmitido ao representante uma imagem espacial e 

energética do campo relacional existente entre as pessoas. Os representantes podem sintonizar 

ou canalizar os sentimentos e impulsos de cada uma dessas pessoas. Este fenômeno pode ser 

explicado pela teoria dos campos morfogenéticos formulada por Rupert Sheldrake (1995), 

teoria baseada em várias pesquisas, que indica sobre nossa atividade mental de produzir um 

campo energético se estendendo além do cérebro, no tempo e no espaço, promovendo 
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vibrações, atuando como canais de comunicação de informações, desse modo podem ser 

captados por vários indivíduos do mesmo grupo (TROTTA; BEZERRA, 2009).  

Dessa forma, segundo os autores supracitados, a psicoterapia corporal dispõe de vários 

recursos e técnicas que podem ajudar consideravelmente a pessoa a expressar e elaborar os 

sentimentos negativos secundários que impedem o impulso primário de emergir. O resgate do 

sentimento de amor e reconciliação são os mais difíceis, delicados e complexos desafios do 

processo terapêutico. 

Para Manné (2008), a família se constitui num campo de energia sobre o qual as pessoas 

se desenvolvem e evoluem. Isso significa que no seio de uma família, a herança que os 

indivíduos adquirem não é apenas genética; herdam também um conjunto de crenças, valores e 

esquemas de comportamento. Por isso somos únicos e nos encontramos num determinado nível, 

dentro do campo familiar pessoal e individual. 

Dessa maneira, os sistemas familiares possuem poder, através destes caracteriza-se o 

que nos mantêm no mesmo lugar ou o que nos faz crescer para ser feliz, determina as escolhas, 

o êxito naquilo que objetivamos, na duração dos relacionamentos agradáveis, o bem-estar e 

inclusive as doenças. “[...] as constelações familiares nos dão a oportunidade de compreender 

os esquemas em seu nível mais profundo. Elas permitem que nos libertemos, e ao mesmo tempo 

que encontramos a paz e a felicidade” (Manné, 2008, p. 3). 

Nesse sentido, de forma mais aprofundada e explicativa, o autor esclarece: 

A natureza do nosso campo de energia familiar é determinada pela história da nossa 

família, principalmente sua religião e suas crenças, em outras palavras, sua 

consciência. Nosso país de origem, a religião em meio à qual nascemos, também 

desempenham um papel. Essa natureza é moldada por acontecimentos marcantes, 

como a história dos relacionamentos dos pais e dos avós, morte de uma criança muito 

nova, aborto, parto prematuro, adoção, suicídio, guerra, exílio forçado, troca de 

religião, incesto, antepassado agressor ou vítima, traição, ou mesmo a confiança. As 

ações generosas e altruístas de nossos pais e de nossos antepassados são saudáveis 

para nós, enquanto suas más ações modificam o campo energético familiar, obrigando 

as gerações posteriores a pagar o preço. Entre as más ações estão: adquirir bens de 

forma duvidosa, trapacear ou roubar, pertencer a uma corporação cuja função envolva 

matar (como o exército, por exemplo), as diferentes formas de violência, a internação 

psiquiátrica ou a prisão de membros da família, os acidentes que terminam em morte, 

renegar sua religião ou seu país (MANNÉ, 2008, p. 4).  

 

Desse modo, torna-se evidente que o comportamento e as vivências de nossos 

antepassados afetam nossas relações sociais e influencia o comportamento de forma que reflete 

nas atitudes assertivas ou negativas. Por volta das constelações familiares existe um campo de 

energia que nos pertence.  

Portanto, subtende-se que a nossa família é nosso campo magnético, porém não estamos 

totalmente presos a determinado destino. Segundo Manné existe a possibilidade de alcançarmos 
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a cura “ao compreender os mecanismos desse processo, ficamos na posse do poder de controlar 

o nosso comportamento a fim de evitar sofrimento para as gerações futuras” (2008, p. 4).  

Desse modo, Bertoche (2013) sintetiza a importância da prática terapêutica para o 

entendimento do ser humano enquanto seres pertencentes a um campo energético inseridos num 

contexto estruturado, que podem ser influenciados pelos antepassados. 

 

4. CONSTELAÇÃO FAMILIAR COMO TÉCNICA TERAPÊUTICA  

 

Benedito Santos (2017) aborda sobre a importância e a necessidade de aperfeiçoar os 

métodos de resolutividade de conflitos baseando-se nas técnicas da constelação sistêmica como 

ferramenta a serviço da paz social, enfatizando os ensinamentos de Bert Hellinger como marco 

teórico, com a possibilidade de solucionar conflitos no âmbito do Poder Judiciário e da 

sociedade brasileira. 

Para compreendermos como se dão as práticas terapêuticas das constelações familiares, 

a partir de então apresentam-se discussões em diálogo com autores que compartilham da mesma 

fonte, estes baseando-se em conhecimentos adquiridos através das teorias de Bert Helinger, 

considerado o mais inovador terapeuta contemporâneo.  

Diante da importância que os autores supracitados destacam sobre as técnicas das 

constelações sistêmicas de Hellinger percebe-se o quanto sua teoria se tornou relevante para as 

práticas terapêuticas. 

Hellinger (1998) relata que o resultado positivo do trabalho com sistemas depende do 

elemento essencial, a postura terapêutica. Adotar esta postura vai além do que aprender técnicas 

e procedimentos. Para Hellinger é necessário entender a orientação que dá base e os valores que 

guiam a tarefa.  

Para Hellinger (1996), é importante ajudar os indivíduos a solucionar conflitos, e através 

disso posicioná-las com o poder de cura de sua família. Dessa forma, o autor afirma que essa 

intervenção não é apenas terapia, vai mais além, se tratando de um trabalho pautado na 

reconciliação.  

Schneider (2007) considera o método das constelações familiares extraordinário. Para 

ele, a prática de pôr em cena pessoas desconhecidas representando os familiares dos clientes 

em situações de relações recíprocas, é singular e fascinante. As pessoas mesmo sem 

informações experimentam sentimentos, utilizam palavras parecidas e às vezes até reproduzem 

sintomas dos familiares dos clientes. 
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O autor supracitado reproduz um dos exemplos entre tantos que participaram de um 

grupo de constelações. A seguir apresenta-se um trecho da carta de um professor: 

[...] mesmo admitindo que a perspectiva de uma ligação entre as almas, a necessidade 

de atuar em termos de reconciliação e de dar a cada ser seu lugar devido tenha muito 

de verdade, é bem misterioso que pessoas estranhas, tomadas aleatoriamente e em 

série, caiam sob a fascinação de outras pessoas totalmente desconhecidas e atuem em 

consonância com elas. Minha própria constelação foi um exemplo disso, pois os 

representantes, inclusive em alguns detalhes, reproduziram de forma incrivelmente 

‘autêntica’ coisas que não podiam ter sabido de nossa conversa preliminar, por 

exemplo, a reação de minha filha [...] (2007, p. 10).  

 

Partindo do que foi citado, vale acrescentar segundo Manné (2008) sobre “as 

constelações familiares em sua vida diária” afirma que Hellinger qualifica seu método de 

fenomenológico e enfatiza que se trata de um método empírico, baseando-se no estudo 

experimental. Dessa forma, o autor destaca que Hellinger descobriu leis que governam a vida 

e o destino das pessoas. 

Ainda conforme o autor supracitado, o método de trabalho das constelações familiares 

pode ser conduzido através de um grupo de trabalho, e também pode ser praticado em sessões 

individuais. De qualquer forma, os dois modos seguem uma determinada quantidade de etapas. 

O método se desenrola da seguinte maneira: primeiro, o problema ou a questão do cliente é 

esclarecido; segundo, os representantes são escolhidos entre os componentes do grupo, dessa 

forma a constelação acontece de modo progressivo até a sua solução; ou até quando é percebido 

que no momento não haverá solução esta será à parte; também pode ser introduzido um ritual 

de encerramento de sessão, aplicando a integração do que foi revelado na constelação. 

Vejamos a seguir um estudo de caso que representa o reconhecimento do fim de uma 

constelação. 

Um cliente não conseguia achar seu lugar no seio de sua família original, mesmo 

depois do reconhecimento de suas antigas companheiras e de seus filhos mortos. Ele 

se afasta e depois permanece a uma boa distância. O terapeuta quer que ele se 

locomova intencionalmente na direção de alguma coisa e decide colocar o 

representante de um "segredo" ao lado dele. A energia afinal produz seu efeito e o 

cliente começa a identificar o representante como um tio falecido que ele adorava. 

Antes mesmo que tenha tempo de comunicar isso ao terapeuta, este para a constelação. 

A energia interrompida mergulha o cliente num estado de confusão e o deixa perplexo. 

Mais Tarde, o cliente trabalha novamente esse episódio numa nova constelação. O tio 

o abraça, dizendo-lhe: "Estou junto de você e ficarei ao seu lado por toda a sua vida." 

O cliente toma consciência de que muitas vezes tinha sentido a presença benéfica do 

seu tio ao seu lado ao longo da sua vida (MANNÉ, 2008, p. 9 e 10).  

 

Bertoche (2013) utiliza a Terapia Transgeracional como abordagem psicoterapêutica em 

sua prática, a partir dos conhecimentos não apenas, mas também adquiridos na Constelação 

Familiar. Esta prática tem o objetivo de possibilitar o alívio do sofrimento e a restauração do 

equilíbrio, seja este físico, mental ou espiritual. Este modelo terapêutico se baseia na verificação 
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de que todo indivíduo é um sistema único, cada qual com suas especificidades pessoais, que 

envolvem uma complexidade de fatores. Por isso,  

Os bloqueios energéticos podem ter se originado no ambiente físico, como alterações 

climáticas, no ambiente e na herança familiar (inclusive ligadas a estrutura da pessoa), 

em vida passada, ou transmitidos por personagens intrusos (BERTOCHE, 2013, p.21). 

 

Cabe salientar que através a Terapia Transgeracional, induzindo a pessoa a estados de 

ampliação da consciência, é possível descobrir os padrões que causam sofrimento, solucioná-

los e abrir caminho ao retorno à liberdade, focado no ser e no viver. 

Bertoche (2013) afirma que as técnicas da Terapia Transgeracional, utilizando a 

Constelação Sistêmica, possui vários modos de abordagem do problema, dependendo das 

necessidades terapêuticas do cliente, baseada em técnicas de limpeza na reestruturação do 

campo mórfico (memórias do inconsciente coletivo)7 pessoal ou do grupo. Esta prática tem 

como objetivo estimular a harmonia nos sistemas sobre o qual a pessoa está agregada com seu 

campo de energia. 

Em sua produção intitulada “Constelações familiares: o reconhecimento das ordens do 

amor”, Hellinger apresenta sua maneira de pensar e suas atividades como terapeuta, através de 

um diálogo interessante e instigador, dessa forma, ao ser entrevistado pela jornalista Gariele 

Ten Hövel, o autor é questionado sobre a certeza de que o sistema ficará em ordem e responde: 

De onde vem a certeza de que esse sistema ficará em ordem? Os sistemas familiares 

têm uma força tão grande, vínculos tão profundos e algo tão comovente para todos os 

seus membros — independentemente de como se comportem com relação a eles —, 

que eu confio totalmente neles. A família dá a vida ao indivíduo. Dela provém todas 

as suas possibilidades e limitações. Graças à família, ele nasce no seio de um 

determinado povo, numa determinada região e é vinculado a determinados destinos e 

tem que arcar com eles. Não existe nada mais forte do que a família. Se eu interferir, 

considerando-me superior, perturbo a sua ordem desse sistema. Por isso, eu me 

aproximo de uma família com grande respeito e, acima de tudo, com respeito pelos 

pais. A paternidade é para mim algo tão grandioso que eu, como terapeuta, nunca me 

colocaria contra eles (HELLINGER, 1996, p. 46).  

 

Os livros de Hellinger citados aqui estão em formato de diálogo e apresentam aspectos 

importantes de seu desenvolvimento como terapeuta e do desenrolar de suas atividades durante 

sua trajetória profissional. Em seu livro intitulado “A Simetria Oculta do Amor: Por que o amor 

faz os relacionamentos darem certo”, aborda questionamentos em relação a julgamentos 

durante as experiências dos mais diversos casos em suas atividades como terapeuta. 

 Hellinger (1998) afirma que ao ver as pessoas, analisa pela holística do contexto em 

que se encontram, no quadro de grupos a que pertencem. O autor destaca que qualquer sistema 

                                            
7 De acordo com o autor citado, o campo mórfico divide-se em estruturas que podem ser identificadas tanto no 

campo individual ou espiritual, quanto no campo familiar ou intruso, cada qual pode se apresentar diante de cada 

situação comportamental, dessa forma, as práticas terapêuticas depende das necessidades que cada cliente 

apresentar.    
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de relacionamento é um todo, por isso as percepções sobre o ponto de vista de cada contexto 

devem ser ampliadas. Ele aborda que: “[...] Se quisermos trabalhar com pessoas de modo 

sistêmico, devemos assumir uma posição que nos permita contemplar fenômenos sistêmicos 

maiores e seus efeitos nas pessoas” (1998, p. 134).  

A seguir, Schneider apresenta um exemplo e uma constelação simples e breve, porém, 

em suas palavras “[...] foi uma das mais emocionantes eu já dirigi” (2007, p. 22).  

Um homem, que também era um terapeuta, sentia, desde o suicídio de uma irmã sua 

com 21 anos e da morte de seu pai, pouco depois, por uma grave doença súbita, um 

grande desejo de morrer. Sem pedir outras informações, o terapeuta solicitou-lhe que 

constelasse sua mãe, seu pai, sua irmã e a si mesmo. O homem colocou o pai e a irmã 

muito próximos e de frente um para o outro, a si mesmo algo afastado e olhando para 

os dois, e sua mãe perto e atrás dele. Depois de algum tempo, sua irmã, que olhava 

com incrível ternura para seu pai, recostou-se lentamente nele, beijou-o e deitou-se no 

chão diante dele, com os olhos fechados. O pai olhou para sua filha e começou a chorar 

silenciosamente, mas de forma tão profunda que quase todos os participantes do grupo 

tinham lágrimas nos olhos. Assim ele ficou ali chorando, talvez por cinco minutos, 

depois se deitou no chão ao lado de sua filha, e ambos se abraçaram ternamente. Então 

o representante do cliente se aproximou deles e se deitou do outro lado de sua irmã. 

Embora ela não o tivesse percebido, ele ficou deitado muito tranquilamente, até que 

depois de algum tempo eu lhe pedi que se levantasse e se postasse ao lado de sua mãe. 

Então ele se levantou, concordou com a cabeça e depois de algum tempo de total 

silêncio terminei a constelação (SCHNEIDER, 2007, p. 22 e 23). 

  

Percebe-se que nessa constelação houve uma entrega de corpo e alma entre o cliente e 

os representantes que faziam o papel de sua família, o desenrolar das situações fluiu de forma 

leve, silenciosa e emocionante, sem interferência de interrupção, de modo que os deixou à 

vontade para interagir. Assim, o cliente conseguiu se encontrar e se enxergou livre para 

continuar sua vida sem descontentamento. Schneider afirma que após a constelação recebeu 

informações de que ele perdeu o desejo de morrer e adquiriu um reforço de energia.  

Portanto, torna-se evidente que o que importa nas constelações familiares é a resolução 

do problema e a superação do trauma que o cliente possui ou da experiência de outras pessoas 

ligadas a ele por afeto e compaixão. Alcançar sua liberdade exige se entregar e se permitir 

entender a profundidade do seu problema, numa perspectiva em que compreenda seu 

pertencimento diante do sistema familiar do qual está inserido. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A família possui um campo magnético onde se concentra toda energia advinda das 

relações sociais a qual fazemos parte, de onde toda estrutura familiar envolve uma 

complexidade de sistemas, e cada ser humano é único dentro das suas especificidades. Dessa 

forma, compreende-se que as constelações familiares são importantes para desvendar de forma 



14 
 

 

propositiva o comportamento dos indivíduos, sua forma de ver o mundo através de seus 

antepassados, refletindo em suas escolhas, sua autonomia, seus medos, entre os demais modos 

de agir, ver e pensar.  

A reconciliação se faz necessária para a melhoria do bem-estar dos indivíduos 

imbricados em conflitos. As constelações identificam os padrões que causam problema, dessa 

forma, surge a resolução desses padrões conflituosos para colocar em ordem todas as estruturas 

de memórias do inconsciente, evitando danos e possibilitando a libertação.    

Desvendar os problemas dos indivíduos no âmbito das constelações familiares e atingir 

a sua cura torna-se um desafio profissional do qual Bert Hellinger apresentou como possível. A 

postura terapêutica é essencial para adquirir uma compreensão ampliada das práticas e obter 

resultados indispensáveis, contribuindo com o desenvolvimento dos indivíduos enquanto seres 

únicos imbricados no contexto das relações sociais. 

Diante da prática terapêutica apresentada faz-se necessário compreender o 

comportamento do indivíduo na sua raiz, entendendo seu campo mórfico e o possibilitando a 

entrega de sua participação de forma natural, sem que o mesmo se sinta forçado. Dessa forma 

os resultados poderão fluir, de modo que o indivíduo permita-se ir de encontro com sua 

liberdade e perceba que seu comportamento foi construído num âmbito familiar e social, 

guardando no inconsciente seus sentimentos, o que proporcionou o desenvolvimento da doença 

psíquica, consequentemente seu reconhecimento e sua entrega se direciona para a cura.  

Os ciclos repetitivos no contexto das constelações familiares se apresentam dentro das 

relações sociais de acordo com as vivências passadas de geração em geração, de acordo com as 

crenças, valores, costumes e princípios de cada família geracional, levando em consideração a 

estrutura hierárquica que organiza e movimenta o campo de energia oriundo de tais relações.  

Portanto, a constelação familiar como técnica terapêutica é uma abordagem 

imprescindível para o desenvolvimento da prática profissional e principalmente para a produção 

de conhecimentos, ampliando as pesquisas significativas que possibilitem a melhoria das 

técnicas aplicadas para um melhor aprofundamento e percepção no aprendizado dos discentes 

em processo de formação profissional.   
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