
O QUE É UMA
CONSTELAÇÃO FAMILIAR
OU SISTÊMICA?

     As Constelações Familiares e Sistêmicas
são uma ferramenta do Pensamento
Sistêmico. Este leva em consideração que um
sintoma físico ou emocional é gerado por um
sistema familiar e não apenas por um
indivíduo. Dessa forma, um sintoma é
resultado das dinâmicas vividas pela soma de
um grupo de pessoas. O indivíduo que
carrega o sintoma está representando,
naquele sistema, um “emaranhamento”, ou
seja, algo não resolvido do passado deste
grupo familiar.
     Uma constelação familiar ou sistêmica
REVELA as dinâmicas estruturais
transgeracionais por trás de um
comportamento ou de um sintoma
físico/doença.
     Essas dinâmicas foram construídas pelas
experiências traumáticas vividas pelos nossos
pais e por gerações anteriores, que geraram
um resíduo emocional negativo por não
terem chegado a uma solução equilibrada e
por não terem respeitado os 3 princípios
básicos: Pertencimento, Equilíbrio de Dar e
Receber e Ordem. Estas estão impressas no
DNA do grupo familiar e são herdadas através
da nossa gestação.
     Portanto, em muitas situações, a origem
de um sintoma comportamental ou físico
pode estar no sistema familiar, assim sendo,
ele não teria um conteúdo biográfico e sim
transgeracional.
 



     Através da revelação que a constelação
familiar nos traz é possível IDENTIFICAR a
origem do emaranhamento e, assim,
reconhecer a dinâmica estrutural
transgeracional a que se está vinculado(a). 
     Essa matriz transgeracional, que seria o
resultado da solução dada para uma
situação vivida pelos antepassados, se
transforma em um arquétipo familiar, e
este tem um jeito de Sentir, Pensar e Agir.
Esta forma que vai sendo repetida pelas
gerações nos une, nos dá uma identidade
como bando e, assim, sendo igual, fazemos
parte, pertencemos a esse grupo
aumentando nossas chances de
sobreviver.
    Ela atua como uma força, uma
influência sobre nossas ações no presente,
fazendo com que a gente repita a mesma
matriz de forma inconsciente, isto é,
vibrando no sentir, pensar e agir herdado
e atraindo situações e pessoas para
reviver aquele destino, mesmo que você
não concorde com ele, gerando um
comportamento de causa e efeito e, como
resultado, um destino traçado pelo grupo
familiar na sua vida. Chamamos este
mecanismo de Lealdade Sistêmica.
     O sentido fenomenológico disso
acontecer seria o de que as próximas
gerações repetiriam essa matriz com o
objetivo de possibilitar uma
RECONCILIAÇÃO entre ideias e pessoas,
INTEGRANDO estes eventos do passado
por meio de dar um lugar ao que pertence
e que estava separado ou excluído.

     O reconhecimento da origem e a
integração de fatos do passado que
geraram um arquétipo no sistema familiar
promove uma autorização emocional para
poder fazer diferente deste sistema, isto é,
mudar seus impulsos e comportamentos
no presente transformando seu destino e,
mesmo assim, continuar fazendo parte,
continuar pertencendo.
     Portanto, através de uma constelação
familiar ou sistêmica, você se torna capaz
de poder inovar no seu comportamento,
de poder “estar” na vida de uma forma
nova, de reagir a situações antigas de
forma diferente com mais racionalidade,
amadurecimento, incluindo a
generosidade com o outro, mas,
principalmente, a generosidade com você
mesmo.

PARA QUE SERVE
UMA CONSTELAÇÃO

RESULTADOS DE 
UMA CONSTELAÇÃO



     Oswaldo Santucci e eu, Glaucia Paiva, já recebemos muitos profissionais
Internacionais da área com muitos anos de experiência e conhecimento e, por isso,
aprendemos vários caminhos, estruturas e abordagens. Isto nos deu uma bagagem de
conhecimento e experiências ímpar, além da nossa prática diária com as
constelações.
     Desenvolvemos nossa forma de constelar com ferramentas e recursos para
facilitar uma constelação, mas sempre preservando e respeitando os princípios
básicos e mantendo a essência da constelação familiar original, em que o campo
sistêmico nos diz o que fazer e como prosseguir até chegar a um ponto em que o
próprio campo consegue achar uma solução de autorregulação, liberando o padrão
de comportamento que está congelado e cristalizado no sistema familiar, permitindo
que essa repetição seja transformada, trazendo algo melhor e inovador tanto para o
cliente quanto, quando possível, para o próprio sistema familiar.
     As constelações podem ser feitas de forma individual, isto é, entre o cliente e o
terapeuta, ou em grupo.

 
Abraços,

Glaucia Paiva | Oswaldo Santucci
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Constelação Familiar e Sistêmica
no Instituto Conexão Sistêmica



     O Instituto Conexão Sistêmica, dirigido por Glaucia Paiva e Oswaldo Santucci e
criado em abril de 2009, nasceu da necessidade de continuar absorvendo e
divulgando os conhecimentos sobre um assunto tão complexo e profundo que são as
Constelações Familiares e todas as suas possibilidades.
     O propósito foi e continua sendo receber conhecimento e experiência de
profissionais que, tendo iniciado com Bert Hellinger nos anos 80, acompanharam
todo o desenvolvimento do trabalho e depois seguiram caminhos que ampliaram as
possibilidades como foi a intenção do próprio Hellinger.  
     Tivemos o privilégio de ter nesse caminho como nossos coordenadores
internacionais os professores Dra Ursula Franke-Bryson e Thomas Bryson, que nos
ensinaram com muita generosidade muito do que sabiam, além de nos darem
suporte técnico e nos possibilitarem entrar em contato com tantos profissionais
competentes, responsáveis e disponíveis para nos ensinar sobre essa ferramenta
poderosa e geradora de profundas transformações. A esse casal que exala iluminação
e amorosidade o nosso eterno agradecimento!
     Durante todos esses anos já formamos 7 turmas em São Paulo em Constelação
Familiar, Educação e Pedagogia Sistêmica e Constelação Estrutural e Organizacional
num total de 55 módulos internacionais com vários profissionais especializados no
assunto. São eles: 

Dra Ursula Franke-Bryson – Alemanha;
Thomas Bryson – EUA;
Glaucia Paiva – Brasil;
Oswaldo Santucci – Brasil;
Anton de Kronn – Holanda;
Barbara Innecken – Alemanha;
Bill Mannle – EUA;
Carles Parellada Enrich – Espanha;
Christa Renoldner – Áustria;
Christine Blumenstein-Essen – Áustria;
Cito Hufenus – Suíça;
Dr Dan Booth Cohen – EUA;
Dra Guni Leila Baxa – Áustria;

Elizabeth Ferrari– Alemanha;
Frank Gallenmüller – Alemanha;
Habiba Kreszmeier – Suíça;
Joan Garriga Bacardi – Espanha;
Karin Schoeber – Áustria;
Laszlo Mattyasovszky – Alemanha;
Marianne Franke – Alemanha;
Phillip Belcredi – Alemanha;
Richard Wallstein – Inglaterra;
Siegfried Essen – Áustria;
Stephan Hausner – Alemanha;
Svenja Wachter – Alemanha;
Una O'connell – Inglaterra

Sobre o Instituto Conexão Sistêmica



     Em 2012, fizemos uma formação em Constelação Sistêmica Internacional em
Florianópolis – SC onde Glaucia Paiva, Oswaldo Santucci, Alicio Gobis e Eunice Brito
participaram junto com os professores do nosso time internacional. 
     Em 2014, realizamos o 1º congresso Brasileiro de Pedagogia e Educação Sistêmica
- Posturas e atitudes sistêmicas: uma nova abordagem para pais, educadores e
terapeutas.
     Em 2016, realizamos uma consultoria em Pedagogia Sistêmica em uma escola em
São Paulo, em que a profissional Clara Sivek foi nossa parceira; e em 2018 tivemos um
treinamento em Direito Sistêmico ministrado por Renato Bertate. 
     Também criamos a Editora Conexão Sistêmica com o foco de divulgar a teoria do
Pensamento Sistêmico com vários títulos publicados sobre o assunto, e em 2011
iniciamos o primeiro número da Revista Brasileira de Filosofia, Pensamento e Prática
das Constelações Sistêmicas que está em seu 5º número.
     Hoje continuamos a formação de profissionais da área além de atender com o
processo individual, com workshops para nossos clientes e constelações coletivas
para atender as necessidades da nossa sociedade.
     Nesse percurso de tantos desafios, o Instituto segue com sua missão de continuar
aprendendo e ensinando sobre a força fenomenológica da Inclusão e sua auto
regulação.

 
Abraços,

Glaucia Paiva e Oswaldo Santucci



      Dirige o Instituto e a Editora Conexão
Sistêmica juntamente com Oswaldo
Santucci. Facilita Workshops e
Treinamentos de educação e constelações
sistêmicas em todo o país. Desenvolveu o
método “A Justa Razão Sistêmica” em
2009 e apresentou esta estrutura no
congresso sobre Constelações Sistêmicas
em Copenhagen – Dinamarca (2013).
Publicou artigos na revista Brasileira de
Filosofia, Pensamento e Prática das
Constelações Sistêmicas, pela Editora
Conexão Sistêmica: “A força da morte
como recurso” (revista nº 01 - 2011); “O
recurso Sistêmico - A Justa Razão” (revista
nº 03 - 2013); “Constelação e Terapia a
distância por Skype” (revista nº 04 - 2015);
“Honrando os Africanos Escravizados”
(revista nº 05 - 2019). Publicou o artigo
“Constelação e Terapia a distância por
Skype” na revista alemã “Praxis der
Systemaufstellung” (2016). É autora do
livro “Olhe e veja além: A força da Justa
Razão no Pensamento Sistêmico e nas
Constelações Familiares” (Ed. Conexão
Sistêmica - 2017) e co-autora dos livros
“Toques na alma: Exercícios e recursos
sistêmicos para caminho e processos de
transformação pessoal” (Ed. Conexão
Sistêmica - 2018); e “Toques na Alma 2”
(Ed Conexão Sistêmica - 2020).

Orientadora Filosófica e Terapeuta da
Causalidade, estudo da relação entre
causa e efeito - com David Mayo - 1992;
Facilitadora em Constelações
Familiares - 2003; em Constelações
Estruturais, Organizacionais e
Educação e Pedagogia Sistêmica - 2014;
CIV - Ciência do Início da Vida - com
Eleanor Luzes - 2017;
SE - Experiência Somática - com Peter
Levine - 2019;
Novas Constelações - com Brigitte
Champetier de Ribes - em formação.

     Terapeuta Sistêmica. Atua em
consultório particular com Traumaterapia
desde 1992 e na Terapia Sistêmica
fenomenológica desde 2003.
     
     Formada como:

Glaucia de Paiva
Santucci



Dirige o Instituto e a Editora Conexão
Sistêmica juntamente com Glaucia Paiva.
Facilita workshops, cursos livres,
treinamentos em  constelações familiares,
estruturais e  sistêmicas em todo o país.
Desenvolveu os métodos “Foco Sistêmico”
e “Pilares Sistêmico” para orientação,
consultoria e coaching. Publicou artigos
na revista Brasileira de Filosofia,
Pensamento e Prática das Constelações
Sistêmicas, pela Editora Conexão
Sistêmica: “Apresentação e notas” (revista
nº 01 - 2011); “Contribuições das
constelações de estruturas para processos
de seleção em organizações” (revista nº 03
- 2013); “Counseling Sistêmico – uma
abordagem para orientação” (revista nº 04
- 2015); “A intenção como elemento do
contexto” (revista nº 05 - 2019). Publicou o
artigo “Aplicação dos Conceitos
Sistêmicos no Coaching” na Revista
Coaching Brasil (2019). É editor do livro
“Olhe e veja além: A força da Justa Razão
no Pensamento Sistêmico e nas
Constelações Familiares”, da autora
Glaucia Paiva (Ed. Conexão Sistêmica –
2017). É co-autor dos livros “Toques na
alma: Exercícios e recursos sistêmicos
para caminho e processos de
transformação pessoal” (Ed. Conexão
Sistêmica - 2018); e “Toques na Alma 2”
(Ed Conexão Sistêmica - 2020).

Orientador Filosófica e Terapeuta da
Causalidade, estudo da relação entre
causa e efeito - com David Mayo - 1992;
Facilitador em Constelações Familiares
- 2003; em Constelações Estruturais e
Organizacionais -  2004; em  Educação
e Pedagogia Sistêmica - 2014;
SE - Experiência Somática - com Peter
Levine -  em formação;

     Oswaldo Santucci é consultor
especialista em negócios, marketing  e
área comercial. Atua como orientador e
coach com a abordagem sistêmica
dialógica. É economista com formação em
marketing e especializado na visão
sistêmica para organizações e pessoas
com foco em desenvolvimento pessoal e
profissional. Tem formação internacional
para as constelações familiares,
estruturais e sistêmicas e para o coaching
sistêmico. Facilita constelações sistêmicas
em diferentes settings sociais,
educacionais, pessoais, profissionais e
empresariais em atendimentos individuais
e de grupos. 
     Formado como:

Oswaldo Santucci
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