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O que é a Terapia de “Constelações Familiares” 

O terapeuta alemão Bert Hellinger desenvolveu seu método de terapia 

denominado “Constelações Familiares” a partir de observações empíricas, 

fundamentadas em diversas formas de psicoterapia familiar, dos padrões de 

comportamento que se repetem nas famílias e grupos familiares ao longo de 

gerações.  

Helinger deparou-se com um fenômeno descortinado pela psicoterapeuta 

americana Virginia Satir nos anos 70, quando estava trabalhava com o seu método 

das “esculturas familiares” em que uma pessoa estranha, convocada a representar 

um membro da família, passa a se sentir exatamente como a pessoa a qual 

representa, às vezes reproduzindo, de forma exata, sintomas físicos da pessoa a 

qual representa, mesmo sem saber nada a respeito dela. De posse de detalhadas 

observações sobre tal fenômeno, Hellinger adquiriu experiência e, baseado ainda 

na técnica descrita por Eric Berne e aprimorada por sua seguidora Fanita English 

de “análise de histórias”, descobriu que muitos problemas, dificuldades e mesmo 

doenças de seus clientes estavam ligadas a destinos de membros anteriores de 

seu grupo familiar. 

Sabendo ou não, querendo ou não, gostando ou não, pertencemos à um 

grupo, a um sistema, a uma família, funcionamos assim. Nosso corpo físico 

funciona num sistema, nossa sociedade, a natureza, as empresas, o planeta, as 

estrelas. Fazemos parte de uma constelação, por isso, o alemão Bert Hellinger 

chamou essa forma de interpretarmos essas relações de Constelação. Ele 

percebeu que em várias gerações, assim como somos tomados pela aparência 

dos nossos familiares, seus dons, etc, também se repetiam situações de perdas, 

sofrimentos, doenças e outras situações as quais as pessoas nem percebiam estar 

envolvidas devido à consciência familiar atuando e não à consciência individual. 

A teoria de Hellinger é que o sistema familiar busca equilíbrio e o fluir do 

amor, da prosperidade, do respeito, do pertencer, da hierarquia. Se, de alguma 

forma, algum membro do nosso sistema sai dessas estruturas, alguém da próxima 

geração busca compensar isso, mesmo que inconscientemente. Assim a 

constelação é um método de diagnóstico, um processo de reorganização e 

equilíbrio dentro dos sistemas aos quais pertencemos. 

Na terapia das constelações familiares investiga-se se no sistema familiar 

ampliado existe alguém que esteja emaranhado nos destinos dos membros 

anteriores dessa família. Emaranhamento significa que alguém da família retoma e 
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revive inconscientemente o destino de um familiar que viveu antes dele. Sem 

conhecer esse emaranhamento não podemos nos livrar dele.   

Helinger diz que, por exemplo, na família, existe a possibilidade que uma 

pessoa querer repetir o destino de um irmão, irmã falecidos ou da mãe falecida. A 

pessoa diz em seu íntimo “eu irei com você”. Pode ser que, nessa situação, ela 

tente se suicidar ou fique com câncer ou uma outra doença.  

Com inúmeras experiências, pesquisas e vivências desenvolvidas por 

Hellinger, ele encontrou um meio de trazer a tona o invisível que atua no nosso 

destino e a forma de transformarmos isso, não só com o objetivo de nos curarmos 

mas também curarmos todo o nosso sistema. Através do método de percepção do 

“Campo Mórfico” desenvolvido por Sheldrake, Hellinger desenvolveu um método 

claro e preciso na qual a pessoa traz um problema e o “campo” nos mostra o que 

não conseguimos perceber com nossa razão e olhos físicos. 

O método da terapia das constelações em grupo consiste em um cliente 

apresentar um tema de trabalho e, em seguida, o terapeuta solicita informações 

factuais sobre a vida de membros de sua família e outras informações importantes. 

Com base nessas informações e nas reações emocionais do cliente, o terapeuta 

desenvolve suas hipóteses sobre as dinâmicas familiares do problema, verificando-

se na constelação. Solicita-se ao cliente que escolha entre outros membros do 

grupo, de preferência estranhos a sua história, para representar membros do grupo 

familiar ou ele mesmo. Esses representantes são dispostos no espaço de trabalho 

de forma a representar como o cliente sente que se apresentam as relações entre 

tais membros. Em seguida, guiado pelas reações desses representantes, pela sua 

conexão com o sistema familiar do cliente, o terapeuta conduz, quando possível, 

os representantes até uma imagem de solução onde todos os representantes 

tenham um lugar e se sintam bem dentro do sistema familiar. Então o terapeuta 

pede para o cliente ou também os representantes dos membros familiares digam 

frases ou realizem rituais que aproximem o cliente de uma solução.  

Algumas constelações levam a compreensões sobre dinâminas psíquicas 

internas ou a contextos de relacionamento que têm influência sobre a doença e 

bem-estar do cliente; outras levam a uma imagem de solução que conduzem a um 

relaxamento físico e psíquico que continuam a atual por um longo tempo após o 

atendimento. Esse trabalho também pode ser feito pelo terapeuta com o cliente 

individualmente no consultório com algumas adequações.  

O trabalho de constelações segundo Bert Hellinger é uma forma de terapia 

breve, orientada para soluções. Traz à luz, de forma rápida e precisa, as dinâmicas 
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que ligam o cliente de uma forma disfuncional ao seu sistema de referência e que 

o limitam em sua possibilidade de ação.  
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