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RESUMO 

 

As Constelações Sistêmicas Familiares, segundo Bert Hellinger, utiliza procedimentos e 

técnicas que visam a devolver ao sistema de relações o trâmite adequado das energias 

circundantes que estavam em desequilíbrio. Sob essa abordagem foi realizada uma 

oficina que trabalhou sistemicamente a relação triangular pai/mãe/filho(a) em seus 

aspectos positivos e negativos, privilegiando-se o balanceamento entre o dar e o receber.   

 

Palavras-chave: família; constelações sistêmicas familiares; herança psíquica; 

trangeracionalidade. 

 

 

ABSTRACT 

Systemic Family Constellations, according to Bert Hellinger, uses procedures and 

techniques aimed at giving back to the family system a appropriate circulation of 

energy which was unbalanced. Under this approach a workshop was held that put 

into work systemically the triangular relationship among father, mother and child in 

their positive and negative aspects, giving special attention to the balance between 

giving and receiving. 
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Este artigo foi elaborado tomando-se como ponto de partida a execução de uma oficina 

na VI Semana de Psicologia Transpessoal: Antigos e Novos Terapeutas, em Natal/RN, a 

qual se deteve nos aspectos identificatórios e relacionais sobre o dar e receber entre pais 

e filhos. A escolha desse recorte dentro de tantos outros temas que são abordados dentro 

das Constelações Sistêmicas Familiares deveu-se ao fato de que o grupo a que teríamos 

acesso seria desconhecido, possuidores de diversas subjetividades. Entretanto, o aspecto 

comum e possível entre todos seria o de haver questões a serem elaboradas em suas 
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relações com seus pais e suas mães. Sendo assim, achamos que a realização de uma 

oficina dentro desse âmbito relacional parental (pai/mãe/filho(a) beneficiaria a todos e 

todas. 

 

Inicialmente, em se tratando do aspecto de filiação, assinalamos a importância que se 

reveste a instituição família na constituição psíquica das pessoas, independentemente da 

configuração que ela possua. O que importa é haver figuras significativas que saibam 

desempenhar adequadamente as funções materna e paterna. O aspecto biológico da 

filiação, em se tratando da humanização das pessoas, é secundário.  O que nos confere o 

estatuto de filhos(as) e seres humanos está na esfera das relações e  da afetividade. 

Françoise Dolto afirma que 

 
Os pais do narcisismo primário são os pais internos, o pai e a mãe que vivem 

em cada um de nós. Essa é a razão porque nenhum dentre nós precisa ser 

criado por seus pais de nascimento, a partir do momento em que outros seres 

humanos permitam nosso desenvolvimento libidinal potencial e eduquem 

nossas capacidades em direção a seu destino de troca lingüística, criativo e 

procriativo. O ser humano, fisicamente, é um mamífero, e psiquicamente, é 

um ser de filiação lingüística, e portanto, de adoção. (Françoise Dolto,  

1985, pp. 63-64). 

 

Nessa perspectiva, tanto o pai quanto a mãe possuem extrema importância na 

transmissão psíquica de conteúdos altamente significativos. A herança dos pais além de 

biológica é eminentemente psicológica, sendo ela capaz de possibilitar aos filhos tanto o 

bem-estar e equilíbrio quanto infortúnios e sofrimentos.  

 

Se, por exemplo, um(a) filho(a) na infância sentiu-se responsável por conduzir algum 

destino
2
 de seus pais ou antepassados, isso pode vir a se constituir num fardo difícil de 

se desvencilhar no futuro, podendo ocasionar transtornos em sua vida adulta. Então, 

será necessário que esse(a) filho(a) “devolva” aos seus pais aquilo o que deles tomou 

para si. Quando isso é feito há um retorno à situação de equilíbrio, na qual pode se 

experimentar uma sensação de bem-estar interior.  

 

Outro aspecto a ser considerado nas relações entre pais e filhos(as) é que, 

inevitavelmente, há um processo maciço de identificação das crianças para com as 

figuras parentais tanto em seus aspectos bons, estruturantes como em seus aspectos 

“maus” ou desestruturantes. Bert Hellinger, com base na terapia primal, chegou à 

conclusão de que muitos sentimentos ditos próprios na verdade seriam assumidos por 

identificação. “A identificação é como uma compulsão sistêmica de repetição.” 

(HELLINGER, 1998, p. 166). Quanto a isso, a psicanálise nos ensinou que esse termo 

comporta uma série de significados, relacionando-se à alteridade, como em uma cena 

onde existem vários personagens sendo vividos em diversos contextos. 

 
Tomar ao pé da letra a palavra “identificação” (Identifizierung) não vai deixar então de 

trazer sérias consequências. O eu se estilhaça, fica maleável e sujeito à corvéia
3
, paixão 
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do outro, do múltiplo, da libido inconsciente – marionete de um drama cujos 

verdadeiros motivos não se pode chegar a adivinhar a não ser seguindo o jogo das 

identificações. Estas conduzem a um “romance” representativo das pulsões e das 

defesas inconscientes. Jogo duplo que autoriza o romanesco, jogo dramático, uma vez 

que o desejo se põe em cena, difratado em uma série de personagens de empréstimo, de 

aspectos contraditórios.” (FLORENCE, 1994, p.119) 

 

Todo emaranhado grupal, com suas formas peculiares identificatórias traz um aspecto 

que diz respeito à consciência familiar que, Segundo Manné (2008), conformamo-nos a 

ela, o que pode ser evidenciado, com frequência, nas aprovações e desaprovações que a 

família adota e seus membros seguem conjuntamente, isto é, sistemicamente.  

 

Nesse processo identificatório, é comum que o(a) filho(a) também receba de seus pais 

algum legado que prejudique sua vida, obstruindo seu caminho em direção à libertação 

de seu verdadeiro self. Esse vínculo identificatório, com o passar do tempo, pode se 

tornar um pacto de fidelidade para com os pais que, caso quebrado, venha a ser 

considerado uma traição para com eles, tornando-se, assim, um vínculo aprisionante.  

 

Esse aspecto sistêmico em desequilíbrio é fruto da quebra de uma importante lei 

sistêmica, norteadora das relações. Dentre as várias leis que Bert Hellinger alude na 

sistematização de sua teoria, a da consciência coletiva diz que os membros anteriores 

têm precedência sobre os posteriores,: “os membros mais antigos têm mais direito do 

que os mais novos. E os mais novos não podem imiscuir-se nos assuntos dos mais 

antigos.” (HELLINGER, 2007, p. 54). No grupo familiar existe uma hierarquia que 

possibilita um equilíbrio sistêmico. Quando alguém ultrapassa sua localização familiar 

impõe consequências danosas. Não se pode dar sem ter recebido primeiro. É o fluxo do 

amor. Se por acaso os filhos, atuando como pais e tentando dar-lhes ao invés de receber 

deles 

 
invertem o fluxo do dar e receber e, inadvertidamente, perpetuam o sofrimento. O amor 

entre pais e filhos obedece a hierarquia, no interior da família, que exige que eles 

continuem como parceiros desiguais: os pais dão, os filhos recebem. Assim, segundo a 

terceira Ordem do Amor, tudo vai melhor quando os filhos são filhos e os pais são pais 

– ou seja, quando a hierarquia familiar baseada no tempo e na função, é respeitada. 

(HELLINGER, 1998, p. 103). 

 

Sempre que acontece um desenvolvimento trágico numa família, uma pessoa em 

posição posterior violou a hierarquia, arrogando-se o que pertence a pessoas em posição 

anterior. Essa presunção tem frequentemente um caráter puramente objetivo e não 

subjetivo. 

Por exemplo, quando um filho tenta expiar por seus pais ou carregar em lugar deles as 

conseqüências de suas culpas, incorre numa presunção. Mas a criança não se dá conta 

disso porque está agindo por amor. Não ouve nenhuma voz em sua consciência 

prevenindo-a contra isso. Daí decorre que todos os heróis trágicos são cegos. Pensam 

que estão fazendo algo de bom e grande, mas essa convicção não os protege da ruína. O 

apelo à boa intenção ou à boa consciência, quando acontece – geralmente, após o evento 

– não muda em nada o resultado e as consequências. (HELLINGER, 2001, p.38) 

 

Essa lei sistêmica foi a que balizou a oficina proposta para a Semana Transpessoal, 

sendo descrita a seguir.  

 

A oficina 
 



Inicialmente pedimos aos participantes para se apresentassem e comunicassem sobre o 

interesse pela temática a ser trabalhada na oficina. Em sua maioria, as pessoas já 

conheciam o trabalho das Constelações segundo Bert Hellinger, estando ali para 

aprenderem um pouco mais e se trabalharem sistemicamente. Alguns poucos ali 

estavam pela curiosidade de saber mais sobre a prática do trabalho com as Constelações.  

 

Em seguida solicitamos que as pessoas, de olhos fechados, andassem pela sala e, 

sutilmente, esbarrassem uns nos outros para ir “sentindo” a qual grupo iriam se filiar. 

Esse modelo de se escolher (com os olhos fechados) possibilita que os sujeitos se 

agrupem por uma conexão que não privilegie o visual e sim o campo energético 

emanado por cada um. Após alguns minutos, solicitamos que se agrupassem em três e, 

só então, abrissem os olhos para visualizarem-se.  

 

Em trios, pedimos que os(as) participantes se revezassem nos papeis de pai/mãe a fim 

de que todos(as) pudessem partilhar o lugar de filho(a), em cuja ênfase a oficina se 

propunha. Assim, cada pessoa ficou diante do representante de seu pai e de sua mãe, 

sendo orientado a dizer a cada um os aspectos da personalidade deles que gostaria de 

guardar em seu coração e aqueles que não gostariam de levar mais consigo. Por 

exemplo: “meu pai, você sempre foi uma pessoa de bom caráter, trabalhador, honesto, 

sempre pronto a ajudar as pessoas. Lembro de como você era carinhoso comigo, e isso 

me traz muito bem estar. Esses aspectos eu quero levar comigo, meu pai. Já a sua 

dificuldade em dizer ‘não’ às pessoas, em ser muitas vezes levado a fazer coisas, contra 

a sua vontade, esse aspecto eu não quero levar comigo. Também não quero levar 

comigo sua maneira pessimista de ver o mundo. Isso, meu pai, também deixo com 

você.”  

 

Foi orientado ao filho(a) que, diante de seu pai e de sua mãe, após ter-lhes falado todos 

os aspectos que gostaria de levar consigo bem como os que deixaria sob a 

responsabilidade deles, fazer uma reverência longa e profunda, inclinando-se ante cada 

um. Esse ato simboliza respeito e consideração devidos aos genitores, bem como o 

reconhecimento e reafirmação de seu lugar de filho(a). 

 

Após todos terminarem, franqueou-se a palavra a fim de que as pessoas pudessem 

compartilhar suas experiências.  

 

Concluindo 
Durante a prática desta oficina, verificamos uma mobilização significativa na maioria 

dos(as) participantes. O fato de se trazer as figuras parentais, mesmo que representadas 

por outros personagens, produz um efeito terapêutico expressivo, principalmente se 

houve acontecimentos que afetaram o desenvolvimento psicológico da pessoa de uma 

forma negativa.  

 

As questões identificatórias no tocante aos conteúdos mais sombrios puderam ser 

ressignificadas a partir do momento em que, simbolicamente, foram devolvidas aos 

progenitores. Por outro lado, os aspectos positivos são afirmados como possuidores de 

valor e mantidos, concluindo para o fortalecimento do ego ante esse abandono 

identificatório anterior.   
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