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1. Introdução 

 

As constelações familiares partem de um trabalho da Psicoterapia Sistêmica 

Fenomenológica desenvolvida no início dos anos 80 por Bert Hellinger. Durante mais de 30 

anos, esse psicoterapeuta, teólogo e filósofo, observou os fenômenos ocorridos no 

desenvolvimento do seu trabalho terapêutico. Descobriu a presença de Leis Ocultas atuantes 

sobre as pessoas, famílias, grupos, comunidades, nações, como sendo um caminho a ser 

percorrido ao encontro de soluções, inacessíveis ou mesmo inimagináveis, aos poucos 

reveladas no decorrer da Constelação Familiar.  

Assim, partindo de uma abordagem, progressista de origem psicoterapêutica e 

energética evidenciando que, além da herança genética, ocorre no seio familiar uma 

transmissão de dados através de campos mórficos. Nesses campos, há uma espécie de 

memória coletiva para qual cada indivíduo contribui, colocando em evidência os laços 

profundos que unem toda uma família, inclusive às demais gerações, vivas ou não. 

Ocorre, nesse momento, uma comunicação transgeracional, processo inconsciente onde 

os emaranhados não resolvidos de determinada geração, são incorporados e revivenciados nas 

gerações atuais, com o intuito de buscarem uma solução, mesmo de fatos que não tiveram 

nenhum envolvimento direto ou ainda daqueles que sequer tiveram conhecimento. É uma 

“lealdade invisível entre os membros de uma família ou mesmo de um grupo, ou seja, um 

senso de lealdade ética que enreda os participantes do grupo em dinâmicas conscientes e 

inconscientes de obrigação e comprometimento aos objetivos, expectativas e valores grupais, 

apresentando, assim, uma função integradora ao sistema que o infringir, esta lealdade gera nos 

membros do grupo sentimentos de culpa e a ameaça da exclusão” 2  
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Problemas existentes na família atual ou dos antepassados acabam criando uma rede que 

se estende ao longo das demais gerações, afetando os relacionamentos pessoais e profissionais 

do indivíduo sem que esse tenha conhecimento de sua origem. 

O método das Constelações Familiares consiste em recriar a família, usando voluntários 

ou bonecos, a fim de investigar o lugar de cada indivíduo inserido no emaranhado, até onde 

for necessário diante de sua ancestralidade com o intuito de localizar e remover os bloqueios 

existentes em qualquer uma das gerações ou membro dessa família.  Promovendo, dessa 

maneira, a libertação, reconciliação com o sistema familiar e a realocação dos membros para 

que o amor, a saúde e a prosperidade voltem a fluir de maneira tranquila e saudável.  

 

2. As ordens do amor 

 

Aliando esses conceitos com seu trabalho de observação, Bert Hellinger concluiu que 

esse fenômeno e sentimentos afloram em razão da existência de três leis ou ordens que regem 

os sistemas, atuando de maneira inconsciente. 

 

- Lei da hierarquia; 

- Lei do pertencimento; 

- Lei do equilíbrio entre o dar e o receber. 

 
Sentimos essas três necessidades com a premência de impulsos ou reações 
instintivas. Elas nos subjugam a forças que nos desafiam, exigem 
obediência, coragem e controlam; elas limitam as nossas escolhas e nos 
impingem, queiramos ou não, objetivos que entram em conflito com os 
nossos desejos e prazeres pessoais. 3 
 

Essas necessidades nos limitam, mas também nos impulsionam à primordialidade 

natural do ser humano em relacionar-se. “Os relacionamentos são bem-sucedidos quando 

conseguimos atender a essas necessidades e equilibrá-las; mas passam a ser problemáticos e 

destrutivos quando não conseguimos.” 4 
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É pela violação dessas leis no âmbito familiar, que surgem as chamadas compensações 

através de outros membros, muitos ainda nem nascidos quando ocorrido o conflito. Essas 

compensações ou ainda, problemas, surgem de diversas maneiras, tais como, dificuldade 

financeira, amorosa, repetições de fracassos profissionais, dentre outros. Daí vislumbra-se a 

conexão da totalidade dos integrantes de uma família, os que não se conhecem e, inclusive, os 

de gerações passada.   

 

2.1 Lei da hierarquia 

 

A primeira lei importante que devemos dar atenção é a lei da hierarquia, onde cada um 

dos indivíduos do sistema possui o seu papel no grupo, os mais velhos precedendo aos mais 

novos.  

 

a ausência de definição destes papéis ou mesmo a troca de lugares gera 
inúmeros desconfortos, exemplo disso são um filho se colocar em uma 
posição de superioridade em relação aos pais ou como é comum nas 
separações o menino ser colocado no posto de homem da casa, este é um 
fardo pesado demais para a criança e mesmo que de maneira velada ou 
inconsciente lhe trará prejuízos posteriores. Essas simples ações causam os 
chamados emaranhamentos familiares e com eles uma série de distúrbios 
que podem variar de brigas e problemas de relacionamentos à separações 
traumáticas ou famílias desfeitas em virtude de uma herança, para citar 
alguns exemplos.5 
 

É muito importante deixar claro que isso não significa que os indivíduos mais velhos ou 

que vieram primeiro não possam tomar decisões equivocadas, mas sim que eles devem ser 

tratados com extrema dignidade e que devem ser sempre respeitados, mesmo não 

concordando com suas atitudes e deliberações.  

 
O senhor poderia dar exemplos dessas ordens? Essas ordens funcionam de 
acordo com determinadas regras? 
Sim quando se trabalha muito com constelações familiares. Pode-se ver o 
que faz com que as coisas fiquem em ordem. Por exemplo, percebe-se que 
cada membro da família tem o mesmo direito de pertinência. Essa é uma 
ordem básica: aqueles que pertencem a um sistema têm o direito de 
pertencer a esse sistema e têm o mesmo direito que todos os outros. Essa é 
uma ordem muito bela. A partir dela só podem advir coisas boas, por assim 
dizer. Quando falo dessa ordem, não me refiro a algo que é preconizado em 
alguma parte, como, por exemplo, no cristianismo. Pois essa ordem não é ali 
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preconizada. Só falo disso porque ela mostrou sua existência e eficácia nas 
constelações familiares. Se ela é respeitada, origina-se o bem. Todos podem 
testá-la e comprovar isso pessoalmente. Quando essas ordens não são 
respeitadas, as pessoas entram em crise ou adoecem.6   
 

2.2 Lei do pertencimento 

 

A lei do pertencimento é uma lei fundamental no sistema familiar. Como bem esclarece 

Bert Hellinger (2012, p. 121), “essa lei diz: todos aqueles que pertencem têm o mesmo direito 

de pertencer”.7 

Nessa lei, até mesmo os mortos pertencem de uma maneira especial. Quando o sistema 

está completo, todos sentem-se íntegros e livres. 

A família estará plena e completa se todos os membros tiverem seu reconhecimento no 

sistema e se tiverem um lugar de honra no coração e vida de cada um dos componentes. 

 
Nos grupos a que pertencemos estamos ligados na alma, de uma forma que 
ultrapassa a transmissão consciente de informações, a comunicação, o 
comportamento e os sentimentos individuais. Na alma participamos de algo que 
confere individualidade a cada grupo particular, a cada família, a cada empresa, a 
cada círculo de amigos.8 
 

O sistema sempre busca, por meio de compensação, incluir os excluídos e, quando há a 

exclusão de um dos membros, as consequências são graves, o sistema fica perturbado e, dessa 

maneira, pressiona para o restabelecimento e reparação. Aquele que foi excluído será 

representado por um descendente, sem que esse perceba ou tenha conhecimento dessa prévia 

exclusão.  

A única solução para essa questão é a reinserção do excluído, reconhecendo que todos 

os membros do sistema têm direito de pertencer.  
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2.3 Lei do equilíbrio entre o dar e o receber 

 

Em relação ao equilíbrio, essa consciência exige uma compensação adequada para o que 

foi dado e recebido. Se algum dos componentes do sistema familiar recebe demais e não 

equilibra isso, então um descendente tem a propensão de fazê-lo em seu lugar. 

Todo e qualquer relacionamento inicia com o dar e receber, fazendo com que nos 

sintamos credores quando damos e devedores quando recebemos e daí, desse necessário 

equilíbrio entre o dar e receber surge a dinâmica fundamental de culpa e inocência nos 

relacionamentos. 

Bert Hellinger (2006, p. 31), declara com maestria que favorece todos os 

relacionamentos, pois tanto o que dá quanto o que recebe reconhecem a paz se o dar e o 

receber forem iguais. 9 

Aceitando alguma coisa de alguém, perde-se a inocência e a liberdade, ficando em 

débito para com o doador. Sente-se essa obrigação com desconforto e pressão, e, dando algo 

em troca alivia e recompensa. O ganho é uma espécie de culpa. 

 

3. Os métodos adequados de resolução de conflitos no âmbito do Novo Código de 

Processo Civil.  

 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso, XXXV, ao determinar que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário”, “lesão ou ameaça de direito” projetou possibilitar 

a composição de litígios mesmo fora de seu âmbito. Assim, atualmente, a sociedade como um 

todo é chamada a contribuir para o exercício da jurisdição através de voluntários como 

conciliadores, mediadores e facilitadores. Da mesma maneira, aos operadores do direito é 

exigido que saiam de sua zona de conforto e busquem, em conjunto com a sociedade, 

respostas adequadas às questões jurídicas apresentadas, muitas oriundas de má comunicação 

social.  

É Direito Fundamental de todo cidadão ter suas questões, judicializadas, ou não, 

devendo estas serem resolvidas da melhor e mais célere maneira possível e esse é o melhor 

fruto plantado pelo novo Código de Processo Civil brasileiro (Lei nº 13.105/15) – os Métodos 

Adequados de Solução de Conflitos. 
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É sabido que o tempo é um grande vilão quando da busca a reparação ou proteção de 

algum direito junto ao Judiciário e, quando alia-se  a essa demora decisões perfeitas do ponto 

de vista jurídico, mas totalmente disformes com a percepção de “justiça” do jurisdicionado, 

criam-se os chamados “filhotes”, por haverão a interposição de novas ações, buscando-se a 

efetividade de um direito, que por diversas vezes foge ao entendimento e aplicabilidade 

jurídica.  

Dessa maneira, é imprescindível uma total mudança de paradigmas, inclusive dos 

Magistrados, que deverão ser, antes de tudo, conciliadores e pacificadores, tendo sempre 

presente que seu principal papel será a busca pela paz social. Os Juízes podem, e devem 

recorrer a transdiciplinariedade, buscando sempre uma decisão mais justa, efetiva e eficiente, 

compreendendo as relações humanas numa perspectiva mais humana e globalizada. 

É preciso buscar os referenciais teóricos da Psicologia, Serviço Social, e demais 

Ciências Sociais, além de conceitos e aplicações Sistêmicas, Psicanalíticas e Teoria da 

Resolução de Conflitos, buscando sempre a riqueza de conhecimentos da 

transdiciplinariedade, sempre em busca do pleno desenvolvimento da dignidade da pessoal 

humana. 

Os Métodos Adequados de Resolução de Conflitos são, indiscutivelmente, um via 

promissora, na busca da desburocratização do judiciário, permitindo um exercício 

democrático de cidadania.  

Verifica-se que são meios que se associam aos princípios constitucionais brasileiros. 

Representam um grande avanço rumo à plena democratização do Poder Judiciário, mesmo 

que ainda aja muitos desafios e objetivos a serem alcançados. 

 

4. As Constelações Familiares como Método Adequado de Solução de Conflitos  

 

A aplicação das técnicas das constelações familiares auxiliam no entendimento entre as 

partes buscando e efetivação de verdadeiras conciliações, evitando litígios futuros. 

 A prática contribui para a efetividade e aperfeiçoamento da Justiça, mas, além disso, 

para a melhoria da qualidade dos relacionamentos interpessoais, onde aprende-se a lidar 

pessoalmente com os conflitos, com respeito e consideração a cada um dos envolvidos, 

buscando-se a paz e fortalecimento dos vínculos. 



No âmbito do Judiciário, usando-se uma abordagem coletiva, atinge-se um maior 

número de pessoas envolvidas nos litígios, fazendo com que os envolvidos se identifiquem 

com as dinâmicas sistêmicas familiares apresentadas e consigam identificar os pontos 

salutares e os prejudiciais para um bom relacionamento interpessoal.    

Dados estatísticos já demostram que durante e após o desenvolvimento do trabalho das 

constelações os envolvidos apresentam um alto grau de entendimento, empatia e disposição 

de resolver o conflito o que somente se confirma com a posterior realização de audiência de 

conciliação, onde os acordos e entendimentos acontecem de maneira rápida e eficaz.  

A consequência natural é uma melhora objetiva nos relacionamentos em geral e, 

portanto, uma diminuição dos conflitos, buscando-se uma maior efetividade da cultura da paz.   

 

5. Conclusão 

 

O livre acesso à Justiça sempre foi uma questão a ser solucionada. As etapas 

processuais formalistas, quando em excesso, trazem uma justiça tardia e não adequada, na 

busca das garantias e direitos individuais e coletivos e são esses os pontos que devem ser 

revistos e alterados na busca da efetividade judicial. 

No mundo contemporâneo, com a crescente inflamação dos ânimos e descrédito nas 

instituições, os métodos adequados de resolução de conflitos buscam levar uma resposta 

efetiva à população que está tão carente de eficiência.  

Já no preâmbulo da Constituição Federal, institui-se um Estado Democrático, destinado 

a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista, e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.  

O papel reservado aos métodos adequados de resolução de conflitos (conciliação, 

mediação, arbitragem, constelações familiares, justiça restaurativa), no novo Código de 

Processo Civil revela a importância que o legislador conferiu a eles com o intuito de 

promover uma real e verdadeira cultura de paz e direitos humanos e, consequentemente, 



diminuir a demanda do judiciário para atender litígios que necessitem, verdadeiramente, de 

seu respaldo técnico. 

Consequentemente, fortalece os vínculos entre os envolvidos, fortalece a confiança na 

verdadeira e eficaz resolução da demanda, além de trazer um estado de tranquilidade 

psicológica aos envolvidos. 

Iniciamos uma longa caminhada em busca de uma total revolução no conceito de “fazer 

justiça”, reenquadrando as perspectivas, o processo e o próprio Judiciário, onde os primeiros 

passos já foram trilhados, mas sabe-se que muito ainda está a nossa frente.  

Acreditamos que os Métodos Adequados de Solução de Conflitos, especialmente 

através das Constelações Familiares aqui apresentadas, são mecanismos de afirmação da 

cidadania e dignidade humana, através de poderosos dispositivos a serviço da população, na 

construção de um novo paradigma social, buscando a plena concretização dos Direitos 

normatizados. 
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