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Este é um método desenvolvido na década de '90 por Bert Hellinger, filósofo e psicoterapeuta alemão,  a 

partir de observações empíricas fundamentadas em diversas formas de psicoterapia familiar e dos 

padrões de comportamento que se repetem nas famílias e nos grupos familiares ao longo de gerações. 

Ele inspirou-se nos trabalhos de Levy Moreno, criador das técnicas de psicodrama e sociodrama nos anos 

'70, que se inserem na designada “teoria dos papéis” ou role playing que aprendi a desenvolver no 

contexto da minha formação académica. 

Esta abordagem terapêutica parte do princípio que existem nas famílias padrões comportamentais e 

emaranhamentos inconscientes repetidos. Segundo Hellinger, os “dramas” que vão ocorrendo nas 

relações que se estabelecem dentro destes núcleos sistémicos obedecem às chamadas "Ordens do Amor" 

– que são forças dinâmicas e articuladas que atuam nas famílias ou grupos com relacionamentos íntimos, 

com base em três princípios: 

1 - o direito de manter um vínculo ao grupo, família ou clã (Pertença) 

2 – o direito de equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos (Equilíbrio) 

3 - o direito de ocupar um lugar na hierarquia dentro do grupo ou clã (Ordem) 

 

Percebemos a desordem dessas forças sob a forma de sofrimento e doença ou, pelo contrário, 

percebemos o seu fluxo harmonioso como uma sensação de estarmos bem no grupo e no mundo. 

O método de Hellinger tem-se revelado muito eficaz pois conduz à melhoria profunda das relações 

pessoais. Como tal tem vindo a ser aplicado nas estruturas da família (designa-se nesta área de 



constelações familiares), das empresas (constelações organizacionais) e do sistema educativo (pedagogia 

sistémica). 

No caso vertente das constelações familiares, elas desenrolam-se segundo um processo de teatro 

dinâmico (com base no psicodrama e no sociodrama) – de duas formas: 

a) numa sala, onde vários participantes vivos interpretam o papel dos elementos da família do 

paciente liderados pelo facilitador (constelador) até ao completo entendimento do padrão em 

causa; 

b)  em consultório – neste caso toda a ação se desenrola entre terapeuta e paciente com recurso a 

bonecos ou figuras representativas das dinâmicas familiares.  Este é o método preferencial que 

utilizo, atendendo a que muitos pacientes não gostam de expor em público as suas situações 

particulares ou emoções.  

 

As Constelações Familiares ajudam-nos a entender como se originam os problemas e esclarecem-nos 

acerca dos porquês da existência dos inúmeros problemas que surgem ou  existem na pessoa, na família 

ou nos elementos da família. 

O processo desenrola-se assim: A pessoa coloca um tema "problemático" a ser trabalhado e seleciona as 

figuras à sua disposição que coloca numa mesa onde decorre o “cenário”; o posicionamento e as 

dinâmicas que se estabelecem entre elas, através de um processo dissociativo e sob a orientação do 

facilitador/psicoterapeuta, permitem de forma simples e rápida: 1º)  entender o "emaranhado", o padrão 

repetido, a raiz do problema; 2º) ter uma perceção clara do caminho a seguir ou decisão a tomar; 3º) 

ensaiar as ações a desenvolver. Também aqui, sendo uma abordagem transpessoal, a linguagem não é a 

do "ego" mas a da "alma". 

Geralmente numa única sessão, e com uma intervenção discreta do Terapeuta, é possível compreender-

se claramente a situação e tudo o que ela encerra e motivar alteração de comportamentos ou apoiar 

novas decisões. 

Este método é um poderoso auxiliar na escolha de vocações e profissões e um instrumento potente na 

tomada de decisão. 

Pode ver informação mais detalhada e instruções simples para a utilização deste método no meu livro 

“Rumo à minha Plenitude”. 

 

 


