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As crianças são as pessoas mais próximas que temos. Um filho, uma 

filha, são nosso sangue, carrega os nossos genes, a nossa história 

familiar e com ela tudo o que somos. Nós próprios também carregamos 

tudo de nossos pais e eles, por sua vez, carregam tudo de seus próprios 

pais. 

 

Também podemos observar essa proximidade na vida quotidiana. Nos 

filhos, quando os pais adoecem, e a mãe se preocupa com o pai ou o 

pai com a mãe. Quando os filhos descobrem os problemas que o pai 

ou a mãe têm no trabalho, com dinheiro, com os vizinhos, com os 

sogros e, muitas vezes, também quando há desentendimentos entre 

eles como casal. Na verdade, as crianças sabem tudo sobre seus pais. 

O vínculo entre pais e filhos é o vínculo mais forte que existe e, embora 

não estejam diretamente envolvidos nas relações íntimas do casal, 

percebem quando algo acontece e se preocupam. 

 

Todas as crianças estão cientes dos seus pais. Não importa a idade 

deles (nem dos filhos, nem dos pais). Cada época tem a sua própria 

expressão de preocupação. O bebé nos primeiros meses não dorme, 

por eles; na infância, a criança adoece, para eles; na adolescência, eles 

lutam por eles; e em todos os casos esta preocupação torna-se um 

problema para o filho, ou filha, na vida adulta. 

 

O amor incondicional que temos pelos nossos pais leva-nos a procurar, 

a todo custo, uma solução para eles. E assim desgastamo-nos, porque 

não percebemos que a solução não está nas nossas mãos. Toda criança 

quer que seus pais fiquem bem e ... que fiquem juntos para o resto da 

vida. Esse desejo é intrínseco à própria vida, porque somos, desde a 

conceção, nossos pais. Toda criança carrega os dois, a mãe e o próprio 

pai, não é possível escapar a esta fusão. É por isso que vivemos com 

o desejo de que os dois permaneçam unidos para sempre. 

 

Em muitos casos, os filhos percebem que o relacionamento entre os 

pais se esgota e entendem que seria melhor a separação. Mas esse 

"entendimento" leva-os de volta ao conflito, porque sabem que essa 

separação é boa para um, mas difícil para o outro. 



 

Esta dinâmica de ver que um dos pais se sente bem, e que o outro se 

sente mal, é o que experimentamos desde sempre, mesmo antes de 

entendermos que, ao longo da vida, nos sentimos “ao serviço” dos 

nossos pais de diferentes formas. 

 

Lembro-me muito bem que meu padrasto, quando discutia com minha 

mãe (por que motivo? Nunca soube), ficava muito tempo sem falar 

com ela. Não me lembro se eram dias, semanas ou meses, a mim 

parecia-me uma eternidade.  

Ao jantar ele dizia: "diga a sua mãe que não quero mais sopa." Eu 

olhava para um e para o outro. Não sabia o que fazer. Eu sentia-me 

muito mal pois sabia que ela o tinha escutado e, se eu atendesse ao 

seu pedido parecia mostrar que estava a tomar partido dele.  Mas, em 

contrapartida, se eu não falasse, eu também me sentia muito mal com 

meu padrasto, por estar a desobedecer-lhe e, além disso, a mostrar 

tomar partido da minha mãe. 

 

Foi um jogo terrível para mim e, embora ele não fosse meu pai 

biológico, ficava sempre com o meu coração partido. Eu sabia que 

minha mãe o amava, e que ele amava a minha mãe. Não conseguia 

entender como duas pessoas que se amavam se podiam magoar tanto. 

Não importa se os filhos estão presentes nas brigas dos pais ou não, 

eles percebem que algo está a acontecer e que esse "algo" pode ser 

perigoso. A mãe e o pai distanciam-se, e o filho percebe isso como uma 

ameaça contra si mesmo, contra sua própria integridade. 

 

O que é verdadeiramente trágico é que os filhos nunca estão presentes 

nos momentos em que os pais se voltam a aproximar, principalmente 

quando a reaproximação se dá na intimidade. Assim, os filhos 

vivenciam apenas o conflito, mas não estão presentes na reconciliação. 

Eles ficam com o "mal" que um fez ao outro, e então questionam essa 

reconciliação, por não entendem como podem ficar bem depois do que 

aconteceu. 

 

Uma situação especialmente desagradável é quando um dos pais dá 

informações íntimas sobre o outro progenitor ao filho, algo que deveria 

permanecer apenas entre os pais. Nesse caso, podemos perder o 

respeito por eles. Essas informações invadem muito a nossa alma e, 

em muitos casos, não podemos conviver com o preconceito que isso 

gera sem nos ferirmos.  



Na nossa alma não podemos suportar que um de nossos pais perca a 

dignidade. De repente, sentimo-nos “obrigados” a julgar e a tomar 

partido de um, em detrimento do outro. Essa divisão prejudica a alma 

do filho e, nos casos mais extremos, deixa marcas para toda a vida. 

 

Quanto nos teria ajudado entender que os conflitos no casal fazem 

parte da vida, que não devem ser evitados, mas resolvidos! Em famílias 

que têm uma cultura de permitir conflitos e buscar soluções, essa 

ameaça angustiante não ocorre. Para os filhos, é de grande ajuda 

quando os pais lhes mostram que, apesar da discordância entre eles, 

eles podem continuar a se sentir seguros.  

 

A solução não é desfazer o conflito, mas respeitá-lo e deixá-lo nas 

mãos daqueles a quem pertence.  

 

Mas este entendimento surge com a maturidade. Quando somos mais 

novos não temos recursos para fazer essas reflexões sobre 

relacionamentos. 

 

Podemos reclamar toda a vida dos danos que nossos pais nos 

causaram, e ficarmos como vítimas dos acontecimentos ocorridos na 

nossa infância e adolescência. Porém, desta forma, o nosso 

comportamento remete para a infância, permanecemos crianças.  

Perdemos poder quando não vemos que já somos responsáveis pelas 

nossas vidas e que, como adultos, temos a hipótese de “digerir” esses 

eventos traumáticos e sair dos “enredos”. Claro que dói. Em primeiro 

lugar, dói quando voltamos a sentir as emoções oprimidas daquela 

época. Em segundo lugar, dói desistir do desejo de ser diferente. Então 

dói abrir mão do "direito de ficar com raiva e indignado" com os pais. 

Finalmente, dói perceber o quanto desse comportamento foi adotado 

por nós nos nossos relacionamentos com nossos próprios filhos. 

 

No trabalho sistémico com as Constelações Familiares podemos 

colocar-nos como adultos no nosso lugar de crianças. E assim olhar 

para os nossos pais e ver a dignidade de ambos, com as suas 

possibilidades e limitações. Entendemos que os conflitos eram e são 

questões entre os dois, e que os resolveram da melhor maneira para 

eles. Com um olhar estendido podemos ver que, nem a mãe é o 

conflito, nem o pai é, mas que os conflitos fazem parte da vida.  

Reconhecer isso ajuda-nos a renunciar ao desejo infantil de cuidar dos 

seus negócios, e a ocupar o lugar como filho ou filha, assumindo, com 



gratidão, a vida que eles nos deram e " a cuidar dela com a 

responsabilidade de a completar com o que falta". 

 

Mas esse entendimento não traz uma solução sustentável. É uma 

demanda mental do adulto que ignora as necessidades emocionais que 

experienciou na infância.  

Durante muitos anos não olhamos para estas necessidades pessoais 

nas Constelações Familiares. Não nos dedicamos a reconhecer a 

preocupação da criança, não levamos em consideração as feridas 

emocionais que essas preocupações nos causaram enquanto filhos ou 

filhas, e que continuam a influenciar os nossos relacionamentos. É o 

trauma da infância que não conseguimos curar, porque ficou 

escondido, congelado no corpo e na memória. 

 

Enquanto crianças não possuímos recursos para integrar o medo e 

refletir sobre os relacionamentos. Tendo que cuidar da nossa própria 

segurança, sentimo-nos oprimidos, e o nosso sistema nervoso, (de 

forma inteligente), “anestesia” para sobreviver ao perigo que 

experimentamos.  

Desta forma, carregamos muitas emoções não digeridas da infância e 

adolescência, ainda que sem ter consciência delas. Eles manifestam-

se na nossa vida adulta sob a forma de estresse ou dormência, em 

conflitos com nosso parceiro, com nossos filhos, no nosso trabalho, e 

levam-nos a agir, inconscientemente, como crianças. 

 

É isto que quero dizer quando afirmo que, agora, como adultos, temos 

que preencher o que nos falta, sob a nossa própria responsabilidade. 

 

Para isso é necessário estar o mais presente possível nas nossas 

relações.  

 

Descobrir as partes stressadas ou ausentes em nós, conhecer as 

experiências emocionais não digeridas da nossa infância, senti-las, 

testemunha-las e depois integra-las.  

 

Quando nos sincronizamos no nível do corpo, emoção e mente, 

podemos viver a nossa vida conscientemente, deixando-nos ser 

guiados pela nossa alma em sintonia com o espírito, em direção ao 

nosso propósito maior. 

 



E ... da mesma forma podemos integrar este trabalho nas Constelações 

Familiares. 
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