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INTRODUÇÃO 

 
 

A constelação na terapia individual oferece uma boa oportunidade para que o terapeuta e 
o cliente se familiarizem com o pensamento sistêmico e com seus efeitos, e é um meio apropriado 
para se desenvolver a competência terapêutica necessária para dirigir constelações em grupo. As 
constelações no setting individual permitem, com pequenos passos em âmbito limitado, acumular 
experiências com as dinâmicas, as intervenções possíveis e os procedimentos úteis, 
desenvolvendo assim a capacidade de ir dominando, pouco a pouco, as complexidades maiores. 
No encontro pessoal com o cliente, o terapeuta pode fazer experimentos com a estruturação do 
processo, as frases e seus efeitos sobre a percepção corporal e as sensações, de modo a encontrar 
um lugar seguro para o cliente e lhe proporcionar boas imagens.  

Para poder realizar constelações no aconselhamento e na terapia individual, aconselha-se 
com insistência assistir e vivenciar previamente constelações e estudar a literatura sobre o tema. 
Como terapeuta, você deveria conhecer os princípios fundamentais da ordem, vínculo e 
compensação antes de praticar constelações com os clientes. As dinâmicas são exaustivamente 
descritas na literatura básica(*).   

As experiências com sua própria constelação familiar, se possível também em sessões 
particulares, e principalmente a vivência como representante de outras pessoas em constelações, 
fornecem uma base para poder conduzir adequadamente o cliente através de seus processos na 
terapia individual. O melhor é naturalmente fazer um curso de especialização ou aperfeiçoamento 
e, sobretudo no início da própria atividade, ter uma supervisão de acompanhamento profissional. 
Vários Institutos e colegas oferecem isto no espaço de língua alemã, nos países da Europa e já, 
um pouco, em outros países do mundo. Informações a respeito podem ser encontradas no site 
www.helllinger.com   

Este livro contém partes. Na primeira, apresento as bases de meu trabalho terapêutico; na 
segunda, o procedimento terapêutico, os processos internos, questões e processos de decisão que 
levam a intervenções e me orientam no decurso de uma constelação. Um peso especial é 
conferido à técnica da constelação na imaginação, que venho desenvolvendo, através dos anos, a 
partir da minha observação e experiência. O procedimento que apresento no livro baseia-se em 
um variado conhecimento terapêutico e em experiências originárias de muitas escolas e de muitos 
métodos psicológicos. Quando utilizo a forma “nós”, entendo com isso o círculo de meus e 
minhas colegas que trabalham com constelações familiares e que se assemelham a mim em seus 
modelos de pensamento e em suas hipóteses de trabalho.  

Nos exemplos, alterei nomes e detalhes para impedir a identificação dos clientes. Para 
conservar uma boa legibilidade, optei na maioria dos casos pelas formas lingüísticas masculinas, 
que naturalmente compreendem  indivíduos de ambos os sexos. 

 
* Em português já foram publicados, pela Editora Cultrix-Pensamento: “A Simetria Oculta do 
Amor” e ‘Constelações Familiares” (entrevista com Bert Hellinger). No prelo, para publicação 
imediata pela mesma Editora, “Ordens do Amor”, reprodução de três cursos de Bert Hellinger, 
que ele apresenta como um manual básico para o trabalho com constelações familiares.(N.do T.) 
A CONSTELAÇÃO NA TERAPIA INDIVIDUAL 
 
 
Uma estruturação bem definida e o método de proceder por pequenos passos é útil para permitir 
que o terapeuta mantenha, durante a sessão e no decurso da constelação, um perspectiva sobre as 
diferentes dinâmicas que atuam no sistema familiar do cliente, orientando o processo e testando 
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cada dinâmica quanto ao seu significado para o cliente. Os passos individuais durante uma sessão 
são os seguintes: 
 
- descrição do quadro dos sintomas e esclarecimento da questão; 
- a anamnese biográfica; 
- a anamnese familiar e o genograma; 
- a constelação propriamente dita, com os passos solucionadores e o desenvolvimento de uma 

imagem final ou solucionadora; 
- uma conversa posterior; 
- eventualmente, exercícios e indicação de tarefas para casa.  
  
 

O aquecimento 
 
Os primeiros minutos da conversa servem para o chamado “aquecimento”. Esta é a fase em que o 
cliente adquire conhecimento do terapeuta e de sua maneira particular de encontro e avalia 
conscientemente até que ponto ele poderá ajudá-lo, o que é também percebido através de 
processos sutis e inconscientes. Da mesma forma, o terapeuta percebe as possibilidades que 
existem entre ele e o cliente, os traços de personalidade, medos e limitações que ele traz, bem 
como sua atitude interior, sua força e capacidade de comunicar-se. No comportamento que 
assume diante do terapeuta, o cliente revela, como num holograma, as estruturas com que se 
coloca no mundo e enfrenta seus desafios. Desse encontro de duas pessoas, com suas histórias e 
suas capacidades, surge uma relação terapêutica extremamente pessoal, que encerra 
possibilidades e contém limitações.  
 O objetivo da terapia deve ser preferivelmente fixado em comum pelo terapeuta e pelo 
cliente. Que expectativas traz o cliente quanto à terapia ou à constelação? Quando estará 
cumprida a missão e encerrado o trabalho?  

Como terapeutas, temos uma certa experiência do que podemos conseguir com uma 
constelação, em termos de conhecimento, vivência emocional e modificação de atitudes 
interiores. Com base nesse saber, podemos fazer propostas para uma modificação. A situação 
terapêutica envolve sempre, contudo, outras intervenções, além da constelação: breves perguntas 
terapêuticas, desenvolvimento de bons projetos futuros, ensino e treinamento de padrões 
respiratórios e exercícios de relaxamento para superar situações difíceis, e rituais para superar 
melhor certos sentimentos e transições entre as fases de vida.    

A primeira questão, que permanece sempre como quadro de fundo, consiste porém em 
saber se, e em que medida, o tema do cliente pode ser entendido em termos sistêmicos e, por 
conseguinte, se absolutamente faz sentido fazer uma constelação. Às vezes, outras formas de 
tratamento são, em princípio, necessárias ou convém que sejam acrescentadas.  
 
 
 
 
 

Descrição do quadro dos sintomas e esclarecimento da questão 
 
O cliente começa com a descrição de seus sintomas ou esclarece por que veio e quem o enviou. 
Já desde o início, a atenção se volta para duas zonas: o problema e a solução desejada. A 
descrição do problema abrange os sintomas, incluindo tudo o que enfraquece o cliente e o que ele 
não deseja manter. A descrição da solução envolve, antes de todo, os recursos do cliente, isto é, 
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tudo o que o fortalece, aquilo a que ele pode recorrer e que não deve ser mudado. A isso pertence, 
bem no sentido de uma terapia breve, também um projeto de um “bom futuro”.  
 Nessa fase, pergunto ao cliente o que ele conhece sobre o trabalho de constelações 
familiares, a fim de saber em que nível devo começar ou que informações ainda lhe devo dar 
sobre o trabalho. Alguns clientes são enviados por amigos, médicos ou praticantes na área da 
saúde, e pouco sabem sobre o que os espera. Eu os introduzo brevemente nos pensamentos 
básicos que orientam nosso trabalho, a saber: que cada pessoa adota de seu sistema familiar 
tarefas e sentimentos; que temos uma percepção bem exata de nosso sistema; que os sentimentos 
e os sintomas são sempre certos, mesmo que talvez seu lugar certo não seja a pessoa que os 
experimenta; e que os sintomas e sentimentos indicam que algo está faltando. Com isso, crio a 
transição para o segundo passo, que é a anamnese e o genograma.    
 
 

Anotações e desenhos 
 
Alguns clientes retornam várias vezes no decorrer dos anos, em parte devido ao surgimento de 
outras questões, em parte para levar mais longe os processos iniciados.  Anoto as informações 
importantes de uma constelação e de uma terapia individual, de uma sessão para outra. Quando 
alguém do grupo fez uma constelação e retorna posteriormente para uma sessão ou para uma 
terapia individual, posso recorrer a essas anotações e desenhos, que me permitem ter à mão as 
informações sobre o genograma e os comentários do cliente.  
Elas servem como estrutura básica para a continuação do trabalho e permitem visualizar a 
imagem do sistema familiar e a posição do cliente dentro dele. Principalmente quando há 
intervalos de meses entre as sessões, minhas anotações me ajudam a recordar a questão que foi 
trazida antes, a solução desejada, o transcurso das sessões, a imagem da solução, as tarefas dadas 
como exercícios, recuperando assim a imagem de nossa última sessão. Isso também ajuda a 
avaliar qual dos seus objetivos o cliente alcançou melhor, que objetivos ele persegue para o 
futuro, que evolução ele deseja e que tarefas ainda não dominou.  

Ao lado dos dados pessoais (nome, endereço), anoto a data e, quando não trabalho em 
meu consultório, também o lugar, resumindo com palavras indicadoras o quadro dos sintomas, a 
questão e, em poucas palavras, o objetivo e o projeto para o futuro. Logo na primeira sessão, 
durante a descrição dos sintomas, o esclarecimento da questão e a anamnese familiar, faço um 
genograma, ao qual sempre posso me reportar, mesmo durante a constelação, e que posso 
completar quando surgem novas informações.  

Se o cliente já fez uma ou mais constelações, interrogo-o sobre os temas e a dinâmica que 
foram tratados. O próprio decurso das constelações interessa menos do que os resultados e os 
efeitos: “O que foi importante?” Com isso  podemos nos concentrar no essencial.  

Durante a sessão, anoto a questão e o objetivo da terapia, a saber, a idéia do cliente sobre 
o que ele pretende obter no final dela ou depois da constelação. De tempos em tempos, 
principalmente quando o cliente se encontra em processos mais demorados, podemos fazer juntos 
um balanço de seus progressos e de sua evolução. Debaixo do genograma desenho a imagem de 
solução encontrada nessa sessão e anoto as tarefas de casa. Às vezes, anoto brevemente as 
intervenções e as frases importantes. De modo geral, procuro limitar-me aos dados importantes 
para o quadro de sintomas e a solução desejada, para preservar assim o enquadramento temporal 
preexistente.  

No decorrer do tempo e com o aumento da experiência, torna-se cada vez mais fácil 
distinguir, entre as informações, aquelas que são mais relevantes para o processo terapêutico, 
pelas reações do próprio terapeuta às afirmações e conteúdos apresentados pelo cliente, pelas 
reações do cliente durante sua narração, e por uma verificação cognitiva,  através da repetição de 
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perguntas que permanecem sempre como quadro de fundo: “O que é importante?”  ou: “De que 
se trata realmente?”  

Às vezes, como terapeutas, temos de explicar ao cliente o que é desejável ou “normal” no 
contexto de uma sessão. É possível que ele tenha aprendido, em outras formas de terapia, a dar 
vazão aos seus sentimentos ou a seguir todas as suas associações, expondo exaustivamente todos 
os pensamentos que emergem. Neste particular, as constelações são reservadas e possuem uma 
forma fortemente abreviada, o que às vezes exigirá do cliente uma mudança de atitude.  
 
 

A questão 
 
Uma grande importância é dada ao esclarecimento do que é chamado “a questão”, já que ela 
define o encargo do cliente para o terapeuta. O processo de focalizar a solução ajuda o cliente a 
entrar em sintonia e a centrar-se, cria um campo comum entre o cliente e o terapeuta e permite 
esboçar as primeiras propostas de solução e testar sua eficácia no quadro das capacidades e da 
motivação do cliente. Nesse processo, deve-se estabelecer para a constelação, a sessão ou a 
terapia, um objetivo comum aceito por ambos, no que o cliente é movido por seus anseios e 
desejos, e o terapeuta entra com as próprias experiências e capacidades.  Esse objetivo pode 
representar a meta de uma longa busca por parte do cliente, isto é, um objetivo de longo prazo, 
que descreve a situação terminal de um amplo ciclo de vida. Ou a questão pode referir-se ao 
próximo passo no processo pessoal do cliente, uma tentativa de solução para o atual quadro dos 
sintomas. Às vezes o cliente não consegue, apesar de todos os seus esforços, formular uma 
questão bem clara. Nesse caso, também é possível trabalhar sem uma idéia clara do objetivo, 
entendendo a falta de clareza como parte da estrutura de seu problema.  
 As perguntas: “Como deve ser isso?” e: “O que devo fazer por você?”, permitem ao 
terapeuta conhecer a idéia do cliente e as expectativas que faz a seu respeito. É conveniente testar 
as idéias do cliente quanto ao seu conteúdo de realidade, ampliar, se possível, seu quadro de 
pensamento e, de qualquer maneira, incluir uma perspectiva de futuro. Isto nos permite 
estabelecer uma conexão entre o presente e o futuro, testar e estimular a motivação do cliente e 
dirigir sua atenção e concentração no sentido da solução.  
 Desde o início desenvolvem-se no terapeuta, como um quadro de fundo, processos 
interiores de busca que, partindo do conhecimento de dinâmicas e estruturas, conduzem ao 
delineamento de passos de solução: “Que experiências levaram o cliente a esse estado, e que 
experiências podem ajudá-lo a chegar a seu objetivo?”  

Talvez surjam aí, como num filme, imagens sobre o cliente e sobre sua família. Qual a 
primeira impressão que você tem dele? Em que contextos de vida você o vê? Que atmosfera ele 
traz a este espaço? Que pessoas ele traz em sua atmosfera? Como você experimenta sua 
irradiação corporal e o que ela lhe transmite? Às vezes, com o olho interior, o terapeuta pode ver 
o cliente como uma criança em seu mundo de então, ou em relação com outras pessoas. Outras 
vezes, infiltram-se fantasias, seqüências de ações, pessoas ou paisagens na imagem interna que 
faz o terapeuta. Estas são possivelmente percepções que fazem sentido num nível mais sutil. 
Quando as confirmamos, podemos deixar que fluam para dentro do processo terapêutico e nele 
sejam utilizadas.  
 
 
O esboço de um bom futuro 
 
Para as terapias cognitivas, o direcionamento do cliente para o problema constitui, por si só, o 
próprio problema. Como contrapeso, é útil ao terapeuta questionar-se como poderá reconhecer o 
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que realmente move o cliente e o que este está buscando “no âmago do seu coração”. A esse nível 
de reconhecimento o cliente freqüentemente não chega sozinho, pois a experiência o ensinou a 
distanciar-se de seus desejos mais profundos. Para saber a que ponto terá chegado o cliente no 
final de sua busca podemos, como terapeutas, deixar que vibre, ao lado da clara análise dos fatos, 
um outro nível de encontro. Se, enquanto ele relata, o observamos com um “olhar mole”, 
podemos mergulhar em sua atmosfera e apreender melhor seu campo. E em ambos os níveis 
podemos colocar-nos estas perguntas: O que busca o cliente? Aonde deseja chegar em seu 
processo? Quando estará satisfeito? Onde existe esse relaxamento leve e sutil, aquela fina soltura 
corporal?   
 A questão do cliente geralmente se compõe de dois desejos, que ele percebe e exprime de 
maneira mais ou menos clara: que os sintomas desapareçam e advenha um estado melhor. 
Podemos precisar suas idéias de um bom futuro, levando-o a uma descrição detalhada de seus 
objetivos e desejos. Com isso já estaremos oferecendo a ele, no espírito de uma terapia breve, as 
primeiras propostas de ação e resolução.  

Quando o terapeuta faz perguntas concretas e persistentes, freqüentemente se revela que o 
cliente tem idéias muito precisas de como a situação deve ser e do que ajuda para isso. Às vezes, 
é um segredo que ele guarda e que nunca levou a sério. Outras vezes, ele simplesmente abriu mão 
disso ou talvez tenha aprendido, há muito tempo, a não mais colocar essa pergunta. E, apesar 
disso, uma parte dele sabe exatamente onde é que sua busca termina.  

Nasceu na hipnoterapia a chamada “técnica da bola de cristal”. A terapeuta e o cliente 
esboçam juntos um modelo de um futuro bom, olhando, como faz uma vidente,  uma bola de 
cristal imaginária. Assim recebemos informações bem detalhadas sobre a situação que se deseja. 
Para esse esboço, é útil a assim chamada pergunta mágica: “O que se passa quando você resolveu  
seu problema?” Com isso, o arco é apontado para o futuro – que, na maioria das vezes, o cliente 
não leva em conta em sua descrição do problema. Quando ele pensa que atingiu o objetivo de 
seus anseios e imagina como se sente ali, isto é uma experiência positiva e de reforço que o 
motiva e lhe proporciona força para dar os primeiros passos nessa direção. Daí resulta finalmente, 
como tarefa de casa, que o cliente proceda como se já pudesse ter aquilo que busca.  

Quando o cliente deseja comparecer a outras sessões, o que possibilita o acompanhamento 
por um certo tempo, o terapeuta pode sugerir um enquadramento temporal: “Imagine que dentro 
de seis meses você superou bem esse problema. O que fará então?” O cliente percebe que o 
terapeuta confia plenamente que ele pode viver e modelar sua situação de uma forma totalmente 
diversa.  

Se o cliente não tem clareza sobre se, e em quanto tempo, ele pode mudar alguma coisa, e 
você como terapeuta continua perguntando: “...em um, em cinco, em dez anos...”, ele 
imediatamente vai protestar e dizer que não vai demorar tanto tempo. Com isso, ele delimita um 
certo intervalo temporal em que irá superar o problema, mesmo quando o caminho ainda não está 
claro e o processo ainda deva durar um pouco.  

Quando o cliente não está acostumado a incluir uma perspectiva concreta de futuro na 
estruturação de sua vida, a descrição de seu interesse é freqüentemente vaga e obscura, e 
aparecem muitos impulsos diferentes de curto prazo. Para focalizar a atenção dele no que lhe 
interessa, você pode perguntar: “O que é importante? Como é que deve ser?”, ou então: ‘O que 
deve resultar da constelação?” Com isso, você o coloca no tempo posterior à constelação, quando 
já aconteceu uma modificação.  

Para precisar com clareza a questão do cliente e sua busca profunda, pergunto às vezes: 
“Você tem agora 35, 40, 55 anos. Quantos anos você ainda tem diante de si? O que deseja fazer 
nos próximos dez, vinte ou cinqüenta anos?” E, finalmente: “O que você ainda precisa fazer para 
que possa morrer feliz?” 
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Através do pensamento da própria finitude e da própria limitação temporal, o cliente pode 
avaliar melhor o que ainda está por fazer. Também vê claramente a necessidade de fazer algo 
agora, para que advenha um futuro melhor. No seu desenvolvimento ulterior, o futuro mais 
próximo será mais semelhante ao presente, mas o futuro mais afastado pode corresponder melhor 
ao estado desejado. “O que você pode fazer para que progressivamente cessem os sintomas, 
terminem as coisas que o enfraquecem em sua vida e surja, cada vez mais, aquilo que o 
fortalece?”  

Se a velocidade do cliente lhe parece excessiva ou o processo terapêutico se mostra 
obscuro, tome meio minuto para uma auto-reflexão. Pequenas interrupções são sempre úteis para 
uma percepção precisa e para esboçar os próximos passos. Se você se recostar na cadeira e se 
permitir respirar tranqüilamente, isso será mais agradável para você e para o cliente. Que 
informações você está passando ao campo comum? Que modelo tem o cliente em você?  

Quando o cliente traz um propósito que claramente ultrapassa a capacidade do terapeuta, 
na maioria das vezes o próprio cliente sabe que isso não passa de um piedoso desejo. Por 
exemplo: “O que eu mais gostaria é que os outros tivessem consideração comigo, me deixassem 
em paz ou se ocupassem de mim, de acordo com minha necessidade”. Se respondo: “Não sei se 
posso ajudá-lo nisso”, isso  freqüentemente leva a uma risada liberadora, até que nos coloquemos 
tarefas mais apropriadas.  
 
 
Um exemplo 
 
A Sra. M. veio insegura. Estava interiormente dividida, cada vez mais assolada por pensamentos 
e impulsos de deixar a família e finalmente assumir o comando de sua vida. Disse que não estava 
mais suportando ficar em sua casa, e que estava se tornando agressiva e injusta. Casara-se com o 
marido havia quase vinte anos, quando tinha 17, e tinha dele duas filhas, atualmente com 17 e 14 
anos. O marido a espancava havia anos, e ela interiormente se afastara dele. O que mais a 
preocupava era abandonar e prejudicar os filhos se fosse começar uma vida própria. Ambos os 
impulsos eram claramente perceptíveis: o de cumprir bem seu papel de mãe e o desejo imperioso 
de encontrar e fazer o que lhe pertencia.  

Para apreender mais claramente ambos os desejos e polarizá-la, perguntei a ela: “O que 
acontece quando você imagina que vai embora? Como estará então, dentro de seis meses, de um 
ano, de cinco anos?” E, depois de algumas respirações, quando sua expressão mudara levemente: 
“Como parece então sua vida? E como você olha, retrospectivamente, para esta fase atual, com 
suas perguntas e dúvidas?” E, quando ela, afinal, deixou sair espontaneamente uma expiração 
profunda: “Como está respirando agora? como é sua tensão corporal? como se sente agora em seu 
corpo quando pensa nisso?”   

Para fazer uma delimitação clara entre esse estado e a outra imagem, propus a ela, depois 
de algum tempo: “Expire profundamente e observe o que se passa quando você imagina que fica. 
Como se sente então depois de 6 meses, de um ano, de cinco anos?” Depois de algumas 
respirações, voltei a indagar: “O que você faz então em sua vida? Como se sente? E como olha 
então para trás para este tempo com suas perguntas?” E, depois de algum tempo: “Como está 
respirando agora, como é sua tensão corporal, como se sente agora em seu corpo, quando pensa 
nisso?” 
 
Através desta pequena viagem entre dois diferentes mundos de vida possíveis, o cliente 
experimenta sensações corporais bem diferentes na medida em que favorece internamente uma 
ou outra decisão. No caso da Sra. M., ficou claro que ela queria ambas as coisas: a vida na família 
e mais liberdade para o seu desenvolvimento pessoal. Uma decisão por qualquer dos dois lados 
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teria significado para ela uma perda. Com isso, pude formular precisamente a pergunta: “O que 
você precisa fazer para poder ligar bem ambas as coisas?” “Não devo tomar tudo tão a sério nem 
me sentir acuada”. E, quanto ao futuro: “O que você faz e como se comporta depois que conectou 
bem ambas as coisas?” Para proporcionar-lhe uma imagem detalhada do futuro desejado, fiz com 
que ela descrevesse com mais precisão a situação e seu comportamento: “Como você se 
comporta então diante de seu marido?” -  Mantém uma distância amigável. “O que você faz 
quando ele se aproxima demais?” - Não deixará mais que lhe bata, colocará limites mais claros; 
numa emergência, ficará algum tempo em casa de uma amiga. E acrescenta: “Creio também que 
ele vai me respeitar mais se fico mais autônoma e independente”. “Como se comporta então você 
com seus filhos?” – Já não fica tão tensa e cumpre seu dever mais despreocupada e alegre, porque 
sabe que poderá dedicar-se, em seguida,  aos próprios interesses e objetivos.  
 Para que o terapeuta disponha de tempo suficiente para testar o que foi informado, dito ou 
observado, abrindo também espaço para as próprias imagens e movimentos interiores, é 
aconselhável que trabalhe devagar. É muito importante que você se sinta bem, pois só então 
estará de posse de suas forças e poderá guiar o cliente. Se ele é excessivamente rápido em sua 
narrativa, saltando de um tema para outro e exibindo-lhe uma série ininterrupta de informações, 
na maioria dos casos isso leva a dissolver a tensão. Se você sentir que a velocidade é excessiva, 
coloque um freio no cliente, dizendo-lhe: “Você está me dando um excesso de informações. Não 
posso recebê-las com a mesma rapidez.  Vamos ficar neste tema um pouco mais”. Você pode 
também direcionar a atenção dele para o próprio corpo e para seu estado de tensão, 
interrompendo-o de vez em quando: “Como você está respirando agora?” Ou ainda: “Como está 
se sentindo em seu corpo?” Você também pode perguntar diretamente: “Você está consciente do 
que está fazendo agora?” “O que acontece quando você se dá um pouco mais de tempo?” 
 
 
 

Sintomas, problemas, perguntas 
 
Os clientes chegam com sintomas e problemas, físicos ou psíquicos, e buscam caminhos para 
livrar-se deles. O que nos perguntamos, como terapeutas, é o seguinte: que história está por detrás 
do sintoma? em lugar de quê o sintoma está funcionando como uma estratégia de superação? Por 
isso nossa atenção se dirige, de um lado, à qualidade expressiva do sintoma e, de outro, à função 
que ele desempenha.   

Se partimos do pressuposto de que os sintomas são corretos e fazem sentido, como expus 
em “Sentimentos e movimentos interiores”, o cliente nos leva com seu problema diretamente 
para dentro de sua história. O cliente vem do passado, está agora junto conosco, neste momento, 
neste espaço, e vai adiante para o seu futuro. Tudo o que ele fez e viveu até agora o levou a este 
ponto, onde agora está sentado diante de nós. Podemos considerar os sintomas como padrões - 
precocemente instalados - de reação a situações difíceis. Precisamos apenas compreender em que 
situação o sintoma foi ou teria sido uma reação apropriada. Tal situação pode residir no passado 
biográfico do cliente ou no passado de um membro de seu sistema familiar. Portanto, baseados no 
sintoma, deduzimos um passado possível e procuramos o que falta para alcançar um bom futuro.    
 
 

Como se deve compreender o sintoma? 
 
Podemos obter mais clareza fazendo perguntas sobre a duração do sintoma e as condições de seu 
primeiro aparecimento. Podemos levantar hipóteses e verificá-las então na constelação ou numa 
conversa sistemicamente orientada. Se o sintoma começou numa época em que algo pesado 
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aconteceu na vida do cliente, podemos presumir que aí se encontra o agente detonador. Se o 
cliente conhece o sintoma “desde sempre”, portanto, desde que ele sabe e pode pensar, isto 
sugere que a marca aconteceu muito cedo, ou que se trata de um sintoma adotado. Se o sintoma 
também se manifesta em outras pessoas da família, podemos presumir temporariamente, como 
hipótese de trabalho, que ele tem um significado em termos sistêmicos. Às vezes, experiências 
sistêmicas e biográficas se sobrepõem, de modo que só uma cuidadosa anamnese proporciona 
informações mais precisas.  
 
 
Um exemplo 
 
O Sr. F. sofria de condições pânicas e claustrofóbicas. Durante a anamnese familiar surgiu a 
hipótese de que isso podia ser uma experiência adotada a partir do campo da mãe ou do pai, já 
que ambos ficaram sob os escombros de um bombardeio durante a guerra. Na anamnese 
biográfica veio à luz que o primeiro ataque aconteceu num acidente de automóvel, quando o 
cliente não pôde abandonar pelas próprias forças o carro destroçado.  
 
Na história do sintoma, indagamos pelo momento e pelas circunstâncias de seu primeiro 
aparecimento e por seu desenvolvimento ulterior: Quando aparece? Em que condições aparece e 
em que condições não aparece? É preciso indagar sobre a investigação médica nos males físicos e 
também em numerosos males psíquicos. Quando você, como terapeuta, consulta sua própria 
intuição, sente que talvez seria melhor tratar o sintoma como puramente físico? Surge em você 
uma idéia de que você não tem (ou não quer ter) nada a ver com os incômodos físicos? Acredita 
que pode fazer alguma coisa? Sente-se bem? Como está respirando? 

Às vezes, depois de uma busca longa e infrutífera, uma interpretação sistêmica parece 
finalmente prometer esclarecimento e alívio, mas depois se manifesta como destituída de 
utilidade. Mesmo quando no sistema existem numerosos indícios, acontecimentos de peso e 
dramas biográficos, nem sempre uma constelação é a intervenção que ajuda.  

 
 
Um exemplo 
 
A Sra. L. sofria de dores persistentes no baixo ventre, que a atormentavam havia anos e a 
deixavam incapaz de trabalhar. Por causa delas vinha se submetendo a exames médicos, várias 
vezes por ano, sem qualquer resultado.  A conselho médico, procurou encontrar na terapia as 
causas psicológicas de suas dores. Devido a várias questões, a terapia foi marcada com muita 
antecedência.  Assim, tivemos tempo de esclarecer exaustivamente sua história pessoal e a 
história de sua família, que revelaram a presença de ocorrências pesadas em todas as gerações.  
Entretanto, todas as suposições e hipóteses sobre o quadro de fundo familiar ou suas experiências 
de vida não trouxeram progresso. Também a constelação não proporcionou esclarecimento ou 
alívio duradouro. Finalmente, verificou-se que as dores eram ocasionadas por uma hérnia 
inguinal atípica que não tinha sido descoberta.  
 
 

Dois níveis de intervenção 
 
No trabalho terapêutico podemos colocar nossas intervenções em dois níveis, a saber, no passado 
e no presente, para modelar o futuro. Como primeiro passo, costumamos perguntar sobre o 
passado, para saber de onde vêm os sintomas e por que eles se manifestam. Procuramos modelos 
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de explicação sobre as contextos e as causas que contribuíram para a origem deles e os mantêm 
ativos. Por trás da pesquisa das causas está a suposição de que os problemas podem ser mais 
facilmente resolvidos se obtivermos clareza sobre as situações que os desencadearam, seu 
transcurso e seu possível significado.  

Ao mesmo tempo, fazemos perguntas com vistas ao futuro, indagando o que os clientes 
podem fazer agora para que o sintoma cesse, e o que deve acontecer em lugar do sintoma. 
Procuramos ajuda e indicação de ações para o momento concreto em que o cliente se assenta 
diante de nós, e também para seu futuro ulterior. Este segundo nível leva diretamente à zona dos 
esboços de solução. 
 
É conveniente que ambos os níveis, de causa e de possível solução, sejam associados entre si no 
processo terapêutico. Enquanto as formas clássicas de terapia se ocupam mais longamente com a 
análise do problema, as terapias breves executam muito rapidamente o segundo passo. A questão 
que se coloca é como nós mesmos vamos querer repartir, entre o problema e a solução, o tempo 
dedicado ao cliente, e o que isso significa concretamente, em nosso contexto, para a modificação 
desejada. Muitas vezes, os clientes já enfrentaram terapias de longos anos, onde pesquisaram 
exaustivamente as causas de seus sintomas e padrões, sem obter alívio ou modificação dos 
mesmos.. Isso é um indício de que não basta olhar para o passado, mas é preciso incluir também 
o presente, como campo de exercício, e uma perspectiva de futuro.  
 
 
O que pode fazer o cliente para que o sintoma cesse, e o que deve entrar então em seu 
lugar? 
 
Muitas vezes, não faz diferença se o cliente encontra ou não a causa “verdadeira” ou uma causa 
plausível para seu sofrimento. As perguntas “O que você fará quando souber a causa de seu 
sintoma?” e “O que você fará quando não puder descobrir a causa disso?” recebem do cliente, no 
mais das vezes, a mesma resposta. O “bom futuro” é independente do passado. Nesse particular, 
já não importa o que houve, mas apenas o que está havendo agora e o que haverá.  

Quando o cliente não tem nenhuma imagem, o terapeuta pode trabalhar para mostrar as 
condições e diferenças entre uma situação de problema e uma situação de solução.  Como linha 
orientadora, é útil perguntar: “O que ajuda, o que enfraquece?” Aquilo que dá força pode ser 
tomado pelo cliente como exercício e tarefa para o intervalo entre as sessões, para construir um 
padrão de apoio. Mesmo quando não se consegue projetar nenhum futuro, existem talvez 
experiências com um bom passado. “Quando foi melhor?” Se o cliente não consegue descrever 
nenhuma situação melhor e experimenta o sintoma como regra geral, podemos interrogá-lo sobre 
diferenças e peculiaridades: “Existem exceções?”  

Se partimos do pressuposto de que cada pessoa modela o seu mundo através de sua ação e 
de seu comportamento, seguramente existe algo que o cliente pode fazer para ficar melhor. Se ele 
não encontra nada e fica deprimido, você pode perguntar-lhe, ao revés: “O que você precisa fazer 
para ficar muito mal em muito pouco tempo?” Isso provoca hilaridade mas também o leva a 
reconhecer que pode muito bem influenciar seu estado físico e psíquico.    
 
 

Sintomas como indicações 
 
Através de sua expressão verbal e da escolha de suas palavras, o cliente nos dá indicações sobre 
os sintomas que acha incompatíveis consigo mesmo e, portanto, como não pertencentes a ele. 
Talvez ele relate que trabalha por dois. Ocorre então perguntar: “Quem está faltando aqui?” Ou, 
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se ele diz que está ao lado de si mesmo, posso perguntar de qual dos dois representantes do eu ele 
está falando. Qual dos dois lados é o seu verdadeiro eu, o que dá força e faz progredir? E qual é o 
outro, que também vive nele mas o enfraquece e impede? Que pessoa no sistema familiar serve a 
esse outro ou lhe corresponde? Quando o cliente faz coisas que não quer, tem pensamentos que 
não o deixam, experimenta sentimentos que não são adequados à situação e que dão a impressão 
de serem estranhos, isso soa como afirmações sobre uma instância externa. Aonde pertencem 
esses impulsos, essas ações, esses pensamentos e sentimentos? Em que outro contexto eles fazem 
sentido? 

Quando, durante a descrição de uma história ou de um sintoma, irrompem emoções fortes 
ou o cliente fica muito excitado, às vezes é como se “algo” ou um “id” se apossasse dele. Mesmo 
quando o cliente o percebe em si, no físico ou no psíquico, pode ser que não o reconheça como 
pertencendo a si mesmo. Antes que, como terapeutas, pesquisemos seu sistema familiar à procura 
de contextos ou de explicações, podemos ajudá-lo, inicialmente, a acalmar sua sensação física 
irritante. Convém atrair sua atenção para algo concreto e palpável: seu corpo. De novo, a 
pergunta: “Como você está respirando agora?” pode interromper o processo automatizado.  

Quando o cliente se queixa de dores no coração, ou de pressão no ventre ou no peito, o 
que possivelmente é reforçado ou transparece claramente na respiração, já que a atenção dele está 
voltada para o corpo, o terapeuta pode perguntar-lhe e sugerir: “Que tal colocar sua mão nesse 
lugar?” O toque e o calor da mão geralmente trazem alívio. Às vezes, o cliente conhece esse 
sintoma ou faz com ele associações que trazem mais informação sobre a qualidade e o significado 
do sintoma. Às vezes, a sugestão de sentir o corpo já dá ao cliente, por si só, um alívio imediato 
no nível corporal.  
 
 
Exemplos 
 
No decurso de uma terapia individual com uma colega, a Sra. M. apresentou manifestações 
corporais que, acompanhadas por fortes sensações, levavam a presumir a ocorrência de um abuso 
sexual. Justamente em conexão com intervenções ligadas ao corpo, como exercícios de 
respiração, ela tinha experimentado profundos abalos. Em numerosas situações de sua vida diária, 
surgia nela inopinadamente a sensação de estar sendo ameaçada e de não poder defender-se, 
associada a medo, nojo e vergonha no encontro com pessoas. Esses sintomas agora a 
acompanhavam com freqüência e ela não sabia como defender-se deles. Entretanto, não se 
lembrava de nenhum fato concreto. Quis fazer uma constelação para obter maior clareza sobre 
seu passado e poder voltar a uma vida normal.  

Como ela não conseguia encontrar nenhuma conexão com o sintoma em sua própria vida, 
eu lhe perguntei se dentro de sua família algo tinha acontecido a alguma mulher. Ela contou que 
uma tia, irmã de sua mãe, fora estuprada quando bem jovem e morrera pouco tempo depois. Ao 
narrar esse fato, a cliente foi tomada por uma intensa reação física. Começou a tremer e a chorar, 
sentia-se mal e quase não podia respirar. Entendi isso como uma ressonância, isto é, como uma 
indicação de que essas sensações, provocadas pela proximidade interior com a tia, tinham relação 
com o que a tia havia experimentado.  

Pedi à cliente que me olhasse, colocasse a mão sobre o peito, onde sentia o maior peso, e 
expirasse profundamente. Quando ela se estabilizou novamente e consentiu no prosseguimento 
da dinâmica, propus a ela: “Coloque sua tia diante de você e olhe para ela”. E, diante de seu 
tremor e do olhar aterrorizado: “Recue a uma distância onde você possa sentir-se bem consigo e, 
ao mesmo tempo, olhar para a tia”. Ela expirou e ficou mais calma. Eu apoiei verbalmente essa 
experiência: “Melhor assim?” Ela confirmou com a cabeça. “Agora, quando você expirar 
profundamente, olhe para sua tia”. Ela respirou profundamente, aparentando cansaço. “O que 
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acontece quando você diz a ela: Ah, titia!” Quando ela disse isso, todo o seu corpo relaxou. “Eu 
vejo você, titia”, e ela sorriu levemente. Eu refleti se, para reforçar a imagem,  devia ainda 
sugerir-lhe que se inclinasse, expirasse e expressasse sua aceitação, porém ela estava totalmente 
tranqüila consigo mesma. Para verbalizar ainda uma vez o estado de melhora, perguntei: “Como 
se sente agora no corpo?” “Bem. Leve”. “Sua pergunta ficou esclarecida?” Ela concordou com a 
cabeça.  
 
A Sra. I., trinta e poucos anos, veio para uma consulta, juntamente com o marido. Tinha cortado 
relações com seu pai, havia alguns anos, e vivia satisfeita com sua família. Depois de ouvir de 
outras pessoas muitas coisas boas sobre constelações e sobre a idéia de reconciliação em que se 
baseiam, ficou em dúvida sobre se o seu comportamento em relação ao pai era apropriado ou se 
deveria retomar contato com ele. Ela falou do pai com respeito e consideração, e também de sua 
decisão de deixá-lo em paz no passado, junto com o que tinha vivido com ele. Em sua infância 
ele abusou dela sexualmente durante anos, foi denunciado por vizinhos e punido com prisão. A 
cliente tinha encontrado em sua história posterior uma boa forma de viver no presente, dedicada 
ao marido e aos filhos.  

Agora, seu desejo era encontrar diante do pai uma atitude digna e pacífica. Da história do 
pai, contou que o pai dele, avô dela, esteve desde o início na SS (tropa de choque nazista) e 
permaneceu um nazista convicto até a morte. Na constelação que fizemos, em forma de 
visualização, na presença do marido, inicialmente ela não conseguiu ver o pai. Tomei isso como 
indício de que havia uma outra ligação mais forte, de maneira que o pai quase não estava presente 
no sistema. Por conseguinte, fiz com que ela o colocasse afastado, a uma grande distância, onde 
ele aparecia como uma figura imprecisa.  Quando ela colocou o avô atrás do pai, verificou-se que 
o filho mantinha uma lealdade tão profunda ao pai que sua própria vida não tinha nenhum peso 
para ele. Teve-se a impressão de que ele destruiu sua felicidade em sua família para poder 
permanecer interiormente fiel ao pai. Ele encontrou um bom lugar nos braços do pai.  

Essa imagem trouxe à cliente um grande alívio. Sentiu-se confirmada em seu sentimento, 
em sua verdade interna e em sua decisão anterior. 
 
Fonte: “Wenn ich die Augen schliesse, kann ich dich sehen” (Quando fecho os olhos posso ver 
você), lançamento recente da Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg, 2002, p.99 a 115 Tradução 
de Newton Queiroz, Rio de Janeiro. 
 


