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Conceito de abordagem sistêmica 



“Um sistema é uma unidade estruturada que se 
retroalimenta (Bateson, 1972). Composto de partes que 

interagem e influenciam-se mutuamente, formando 
padrões de comportamento e comunicação. Quando 

duas ou mais pessoas interagem, elas estão envolvidas 
em uma construção conjunta de ações e significados. 
Este relacionamento é um envolvimento, onde cada 

pessoa influencia a outra e, por sua vez, é influenciada 
pela outra, com respostas e ações...” (1) 



Sistema… 
“A perspectiva sistêmica tem a ver com 
conexões, mas de uma maneira  
especial. Ela chama a atenção para as 
maneiras específicas em que as partes 
estão relacionadas. 
 
 
 
Como o universo é um sistema, os 
cientistas podem prever o momento em 
que a lua vai ficar posicionada entre o 
Sol e a Terra para produzir um eclipse 
lunar , e podem descrever as 
consequências disso para a Terra e 
seus habitantes.” (2) 



“Sabemos que as partes de um sistema afetam-se e que esses 
efeitos se repetem, o que os torna interessantes de serem 

estudados e possibilitam as 
                                                                   previsões.” (2) 



SITUAÇÕES NA SISTÊMICA FAMILIAR : 
 

1- “João, filho adolescente de Maria e Pedro, tem uma explosão 
de raiva com seus pais devido à insistência para que ele não 
fique fora de casa depois de determinada hora da noite, pois a 
violência no bairro tem aumentado. A mãe fica chocada e 
chora. O pai sente-se ultrajado, reage colocando João de 
castigo por um mês. Ao invés de reduzir o desvio de João – 
aliviar sua raiva dentro dos limites homeostáticos - esta 
retroalimentação negativa dos pais produz o efeito oposto… 

João explode e desafia a 
autoridade paterna. Eles reagem 
com mais choro e punição, o que 
aumenta mais ainda a raiva de 
João, e assim por diante…”  
(adaptado de 3) 



“Para 
compreendermos 

como as ideias 
sistêmicas se 

aplicam às 
pessoas, 

precisamos ter 
sempre em mente 

a questão das 
conexões e dos 

padrões de 
repetição.” (2) 



2- “José e Maria são casados há cinco anos. Eles tem um filho, 
José Maria, Zezinho, com 3 anos. Desde muito pequeno, Zezinho 
tem problemas de asma. Aliás, situações muito sérias, que 
reclamam frequentes idas ao Pronto Socorro, onde faz sessões 
de aerossol. Ultimamente, o casal está em crise:discutem muito, 
se desentendem, brigam. E, durante uma dessas brigas, o 
Zezinho começa uma violenta crise de asma, indo parar no 
Pronto Socorro. Por conta da emergência de Zezinho, os pais 
impõem uma trégua nas discussões. O cuidado e a atenção, 
agora, é tudo para Zezinho. Com a intervenção do pediatra, ele 
começa a melhorar e recebe alta. Ainda no caminho de casa, os 
pais iniciam novamente a disputa. No dia seguinte, lá vai o 
Zezinho, de novo, para o Pronto Socorro. Em outras palavras, 
Zezinho não pode ficar bom. Porque quando ele fica bom, a coisa 
piora...” (4) 
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