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RESUMO 

 

O presente trabalho advém de uma pesquisa bibliográfica elaborada para dissertar o 
conceito de profissionais da área do Direito que se utilizam do método da terapia 
sistêmica. Nota-se que a terapia sistêmica tem se tornado um método eficaz no 
ramo de reconciliação familiar e por ora, tem sido importante para diminuir a 
movimentação no poder judiciário, garantir, solucionar e resolver conflitos que 
ocorrem no meio familiar, preservando o bom convívio um com o outro, sem que 
haja a necessidade de meios radicais para sucumbir os problemas existentes.  
 
 

Palavras-chave: Terapia Sistêmica; Reconciliação Familiar; Direito de Família.

                                                 
1
 Acadêmico do 2

o 
período do curso de Direito - Faculdade Sul Brasil – Fasul, Toledo/ PR. 

2
 Acadêmica do 2

o 
período do curso de Direito - Faculdade Sul Brasil – Fasul, Toledo/ PR.  

3
 Acadêmico do 2

o 
período do curso de Direito - Faculdade Sul Brasil – Fasul, Toledo/ PR. 

4
 Professor Orientador do curso de Direito - Faculdade Sul Brasil – Fasul, Toledo/ PR. 

 

mailto:daia_ve@hotmail.com


 

 

INTRODUÇÃO 

  

Direito Privado é um ramo do Direito que visa estabelecer o bom convívio 

entre os seres da sociedade. Inserido neste meio está o Direito de Família, 

responsável por manter o bem estar de cada pessoa para com o seu grupo familiar, 

já que esta é uma ligação de cunho vitalícia, ou seja, independente dos fatos, toda 

pessoa sempre terá o seu vínculo mantido com a sua família. 

Para garantir o convívio dos familiares e estes com o seu grupo familiar, o 

Poder Judiciário tem recorrido a métodos diferentes para a resolução dos conflitos 

existentes neste ramo do Direito.  

Um método tem se mostrado eficaz, a chamada Terapia Sistêmica, essa, 

responsável por garantir, solucionar e resolver os conflitos que ocorrem no meio 

familiar, preservando o bom convívio um com o outro, sem que haja a necessidade 

de meio radicais para sucumbir os problemas existentes. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Este estudo se desenvolveu através da pesquisa bibliográfica. Trata-se de 

uma pesquisa que explora as informações sobre a aplicação da terapia sistêmica no 

Direito. A pesquisa bibliográfica é utilizada, como meio de encontrar respostas para 

os estudos apontados, buscando analisar as contribuições necessárias sobre um 

assunto existente. Conforme Gil (2002, p. 84) “[...] situa-se a construção lógica do 

trabalho, que consiste na organização das ideias com vista em atender aos objetivos 

ou testar as hipóteses” onde o mesmo assegura-se na pesquisa de bibliografias de 

autores que estudaram sobre o assunto abordado, ou campos afins. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A Terapia Sistêmica surgiu nas décadas de 40 e 50, chegando ao Brasil na 

década de 70. Tem suas origens na Física, a partir do pensamento sistêmico, o qual 

entende o mundo em constante inter-relação, onde estamos influenciando e sendo 

influenciados a todo o momento por tudo que nos rodeia, seja essa influência 



 

 

familiar, da sociedade, do trabalho, do meio ambiente, etc., direta ou indiretamente. 

A proposta é olhar para as relações do mundo externo, bem como a forma que as 

pessoas se colocam nelas no mundo interno. (MOVIMENTO BRASIL, 2015) 

O método de constelações sistêmicas foi descoberto e desenvolvido pelo 

alemão Bert Hellinger originariamente como uma técnica de terapia familiar, 

denominada de Constelações Familiares. (STORCH, 2010) 

A constelação familiar se baseia no uso de representantes neutros para 

representar membros da família ou grupo social do cliente e trabalhar um tema 

específico trazido por ele. Bert Hellinger descobriu que há três leis ou necessidades 

que atuam na família: hierarquia (estabelecida pela ordem de chegada), 

pertencimento (estabelecido pelo vínculo), equilíbrio (estabelecido pelo dar e 

receber). Quando tais leis são violadas em uma família, surgem compensações que 

atuam em outros membros da mesma, muitas vezes em membros que sequer 

haviam nascido quando o problema aconteceu. Graças à representação, o réu pode 

perceber para onde olha o seu amor e como tais leis podem ser novamente 

respeitadas. Ou seja, enxergar o próximo passo que o conduza de uma maneira 

mais leve na vida, solucionando a questão conflitante. (HELLINGER in: SCHUBERT, 

2011) 

 
Quando compreendemos as leis sistêmicas que permitem que o amor 
aflore, podemos conseguir ajudar pessoas e famílias que sofrem a encontrar 
soluções. É profundamente comovente observar os clientes se aproximarem 
da Ordem do Amor e, espontaneamente, se entregarem a um sentimento 
amoroso suave e profundo, às vezes após uma vida inteira de ódio, raiva e 
abuso. (HELLINGER, 2002).  

 

Trata-se de uma terapia breve, onde a questão é tratada em um único 

encontro entre o cliente e o terapeuta. O procedimento básico é o seguinte: utilizam-

se pessoas externas ao sistema do cliente para representar os membros de sua 

família e, quando a pessoa é colocada no lugar de algum familiar do cliente, começa 

a manifestar sensações e pensamentos da pessoa que está sendo representada. 

(STORCH, 2010) 

É uma experiência impressionante, pois o representante, sem perder a 

própria consciência, se sente e se comporta exatamente como a pessoa que ele 

está representando, mesmo que não a conheça, chegando a experimentar, 



 

 

inclusive, seus sintomas físicos, emocionais e psíquicos. Podem-se utilizar 

representantes para familiares vivos e para antepassados já falecidos, que durante a 

constelação podem indicar claramente a origem da questão, trazendo à luz as 

dinâmicas ocultas que atuam naquela família e indicando o movimento necessário 

para a cura. (STORCH, 2010) 

É um fenômeno da natureza, a força que faz com que isso aconteça e aponta 

o caminho para a solução por meio da inclusão de alguém que tenha sido excluído, 

da união do que tenha sido separado e do respeito à alguma outra ordem que fora 

violada. (STORCH, 2010) 

O terapeuta/facilitador e as demais pessoas presentes se expõem a esse 

fenômeno e, sem qualquer julgamento, observam a realidade que se mostra e a 

solução que o próprio sistema apresenta, através da constelação. Por isso, o método 

de constelações sistêmicas é classificado como uma terapia sistêmica 

fenomenológica. (STORCH, 2010) 

A partir disso, vêm à tona dinâmicas que estavam ocultas naquela família, 

conflitos e traumas que envolveram antepassados e que projetam seus efeitos ao 

longo das gerações seguintes, causando os efeitos atualmente sentidos pelo cliente 

como, por exemplo, problemas em relacionamentos afetivos, depressão, vícios, 

dificuldades financeiras, conflitos familiares, bloqueios comportamentais, etc. 

(STORCH, 2010) 

 
A alegria flui a partir da alma quando estamos em harmonia com os 
movimentos da alma. Qualquer que seja o caminho, somos guiados por 
nossas almas. Se estivermos sintonizados, sentiremos que estamos ligados 
a algo maior, e isso é alegria. A alegria tem uma qualidade de plenitude e 
completude que decorre dessa conexão. Essa alegria é calma, significativa, 
irradiante. Na presença de pessoas que vivenciam essa alegria, nós nos 
tornamos calmos. Essa alegria não tem motivo, desejo ou intenção. É uma 
sensação de profundo contentamento. (HELLINGER, 2000, p. 78). 

 

Com a prática das constelações familiares, Hellinger descobriu que 

determinados transtornos e doenças têm, na maioria das vezes origem em fatos 

ocorridos no passado familiar. Hellinger constatou também que existem ordens 

básicas nos relacionamentos humanos que se repetem em todas as famílias e que, 

quando alguma delas é violada, surgem desequilíbrios e conflitos. Para que haja paz 

é preciso que a ordem seja restabelecida. Essas leis básicas que regem os 



 

 

relacionamentos são denominadas por Hellinger de ordens do amor.  

 

2.1 TIPOS DE VIOLAÇÃO SISTÊMICA 

 

A violação dessas leis pode ocorrer, de forma não intencional, de muitas 

maneiras, conforme explica Cintia Liana (2010): 

• Quando bebês são abortados, ou não se faz o luto pelos natimortos ou não 

se fala mais neles (não se reconhece a perda, não se expressa à tristeza sentida 

pela perda); 

• Quando crianças ou adultos jovens morrem e não se faz o luto por eles; 

• Quando os filhos são doados para adoção e não se fala mais neles; 

• Quando os pais adotivos não reconhecem os pais biológicos dos filhos 

adotados; 

• Quando ex-parceiros ou relacionamentos importantes não são reconhecidos 

e honrados nos casais; 

• Quando relações extraconjugais são mantidas em segredo; 

• Quando vivências relacionadas com guerras não são lembradas e os mortos 

honrados; e 

• Quando há segredos de família. 

Quando qualquer das situações acima acontece, os efeitos são sentidos por 

muitas gerações, às vezes, duas ou três gerações depois. Esses efeitos se 

manifestam sob a forma de suicídio, depressão, esterilidade, doença física ou mental 

e dependência química, com frequência sem que se tenha a menor consciência do 

que aconteceu nas gerações anteriores. (LIANA, 2010) 

A violação da ordem natural do sistema causa conflitos. As crianças começam 

a tornar-se como os pais, envolvem-se com as questões que dizem respeito aos 

pais, sofrem, elas próprias, na crença de que assim os pais irão se sentir bem. À 

medida que crescem, com frequência sentem raiva e alguns tentam rejeitar a própria 

família, numa tentativa de viver uma nova vida, separadamente. Às vezes, mudam-

se para o outro lado do mundo para se excluir das questões familiares, mas isso não 

funciona. Quando permanecem ligados a suas famílias desta forma, não estão livres 

para seguir seus próprios caminhos e, ao formarem um novo lar, nunca conseguem 



 

 

estar totalmente disponíveis porque ainda estão presas aos pais. (LIANA, 2010) 

 

2.2 EXEMPLOS DE LIGAMENTOS SISTÊMICOS 

 

Sami Storch (2013) demonstra alguns exemplos de ligamentos sistêmicos que 

podem acontecer:  

• Ao se olhar para a família de um suicida, constata-se que ocorreram 

suicídios ou mortes violentas ou prematuras em gerações anteriores (um tio e/ou um 

bisavô, por exemplo); 

• Depressões e doenças degenerativas muitas vezes revelam um desejo 

inconsciente de seguir o destino de um antepassado que morreu de forma trágica ou 

precoce, ao qual a pessoa se sente ligada; 

• Transtornos psicóticos podem estar relacionados com um homicídio ocorrido 

na própria família em gerações passadas; 

• Problemas no casamento estão muitas vezes relacionados não ao casal em 

si, mas a questões envolvendo cada um com sua família de origem, ou com 

relacionamentos amorosos anteriores; 

• Alcoolismo e vícios em geral estão frequentemente ligados a outras 

questões da família de origem; e 

• Dificuldades de crianças podem estar relacionadas à morte prematura de 

algum irmão, a um aborto feito pela mãe ou à existência de algum filho do pai ou da 

mãe que não tenha sido acolhido na família, mesmo que a criança não tenha 

conhecimento desses fatos. 

Diante dos exemplos expostos, essas situações podem gerar conflitos no 

ambiente que, por consequência, causam um desequilíbrio no sistema social das 

pessoas. 

 

2.3 APLICAÇÃO DA TERAPIA SISTÊMICA NO DIREITO 

 

A aplicação da terapia sistêmica ou constelação familiar no direito é uma 

forma de solucionar os conflitos de maneira efetiva, pacífica e consensual, fazendo 

com que as próprias partes se compreendam melhor e vejam com clareza qual o 



 

 

caminho para a solução. (STORCH, 2013) 

O trabalho inclui uma introdução teórica com explicação sobre as possíveis 

origens sistêmicas das crises nos relacionamentos e das dificuldades de cada um e 

a melhor forma de lidar com isso, principalmente de modo a preservar o 

desenvolvimento sadio dos filhos. Em seguida, é feita uma meditação, que coloca as 

partes em contato com o verdadeiro sentimento de amor e perda decorrente da crise 

familiar, e realizam-se exercícios vivenciais de constelações familiares. Nesses 

exercícios, uma pessoa se propõe a “olhar” para o seu próprio sistema familiar. 

Então são escolhidos, entre os demais presentes, representantes para essa pessoa 

e para os membros de sua família. (STORCH, 2013) 

Com o decorrer do trabalho, esses representantes começam a expressar 

sentimentos que traduzem as dinâmicas ocultas nos relacionamentos nessa família, 

chegando muitas vezes às origens das crises e dificuldades enfrentadas, que podem 

estar relacionadas a fatos ocorridos no passado familiar de cada um, como uma 

morte violenta ou prematura, crimes, abandonos, adoções, abortos, etc. e também é 

possível ver e sentir quais os passos, atitudes e posturas que conduzem à solução. 

(STORCH, 2013) 

São convidadas para esse trabalho as partes envolvidas em ações nas quais 

o conflito tenha origem familiar, bem como seus advogados e o MP. Todos 

vivenciam e podem se sentir tocados pelos efeitos da prática, seja colocando sua 

própria constelação familiar, seja participando como representante de outra pessoa 

ou apenas como observadores. (STORCH, 2013) 

Outra prática, também baseada na terapia de constelações familiares, é a 

oitiva de crianças de forma lúdica, com a utilização de bonecos, reduzindo o temor 

das partes quanto a eventuais influências e aumentando a confiabilidade na 

legitimidade da expressão dos sentimentos. Além da formalização dos acordos, 

pondo fim aos processos, essas técnicas conduzem as partes a um reconhecimento 

mútuo, à amenização das mágoas e rancores e, frequentemente, as leva às lágrimas 

e a um efetivo respeito entre si, evitando o surgimento de futuros litígios. (STORCH, 

2013) 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando o desenvolvimento do artigo, conclui-se que a terapia sistêmica é 

a possibilidade de correção do sistema de uma pessoa ou de sua família. É através 

da terapia sistêmica que se realiza um estudo sobre a origem familiar, conflitos 

hierárquicos do passado, problemas de linhagem, etc.  

Como foram apontados no texto, esses conflitos sistêmicos geram um 

desiquilíbrio do sistema, que posteriormente traz problemas para a sociedade em 

que estão inseridas.  

Através da Terapia Sistêmica, faz-se a aplicação da reconciliação familiar no 

âmbito jurídico. Este que, por sua vez, tem o objetivo de aplicar a justiça que seja 

satisfatória para ambas as partes. O método tem se mostrado eficaz, já que por ora, 

é feita uma demonstração do sistema pessoal e de sua família, colocando em jogo, o 

ponto a ponto do seu passado, até que se chegue ao principal ponto conflitante. A 

partir deste ponto, são feitos movimentos de “cura sistêmica”, que tem por objetivo 

colocar cada ponto divergente do sistema no seu lugar. 

O método apresentado possibilita a diminuição de movimentação do poder 

judiciário e permite chegar a uma decisão jurídica eficaz e justa para os conflitantes, 

uma vez que compreendem a sua falha sistêmica e buscam corrigi-la, logo após 

realizar sua “constelação”. 
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