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Editorial

A terapia de família dispõe de temas que originam um maior número 
de estudos e pesquisas do que outros, não significando que isto defina 
interesse ou importância dos mesmos. Alguns deles mostram-se mais 
atraentes, recebendo mais atenção e reflexões. Outros expõem mais dor, 
sofrimento ou dificuldades, sendo, por isso, menos explorados.

Nesta edição, há assuntos que denotam certa dificuldade no manejo 
terapêutico, como a situação de troca de terapeutas em famílias que estão 
bem vinculadas com seu(s) terapeuta(s): substituir alguém apreciado é uma 
árdua tarefa. Outro tema mobilizante é a perda de alguém significativo, 
como a figura materna, principalmente se a pessoa que sofreu a perda for 
uma criança. Desconfortável e tenso é o conflito que envolve um casal em 
separação com disputa de guarda pelo filho. Estes e outros temas insti-
gantes integram a presente edição de Pensando Famílias, que inicia com 
o trabalho de Débora S. Machado, Marli K. Sattler e Paula C. H. Baginski 
sobre a troca de terapeutas durante o processo terapêutico de uma família. 
Esta é uma situação bastante delicada que atinge terapeutas e família, 
podendo apresentar dificuldades na manutenção do vínculo terapêutico, 
correndo o risco, inclusive, de haver uma interrupção da terapia. O caso 
clínico apresentado mostra os momentos difíceis e os de aquiescência 
frente a esta situação e como foi construído o vínculo terapêutico.

Michele Terres-Trindade, Fernanda P. de Souza e Juliana C. Pre-
debon escrevem sobre as práticas educativas parentais. Este tema tem 
chamado muito a atenção de pais e profissionais pela grande influência 
que o comportamento dos pais exerce no desenvolvimento dos filhos. As 
autoras focam sua pesquisa sobre a transmissão das práticas educativas 
maternas, utilizando para este estudo o Inventário de Estilos Parentais - IEP 
(Gomide, 2006), e as Escalas de Qualidade de Interação Familiar (EQIF), 
(Weber, 2006).

Mônica Marin e Nair T. Gonçalves analisam o processo de luto em 
uma criança que teve a perda de sua mãe. As autoras, através do acom-
panhamento terapêutico realizado com a criança e seu pai, analisam seu 
comportamento e sentimentos frente a este doloroso fato. Consideram 
ser relevante para a elaboração do luto na terapia o respeito ao tempo 
da criança e ao vínculo terapêutico em construção, assim como o uso de 
técnicas apropriadas. 

Rafaela Sozo, Tayse R. Denti e Silvana Baumkarten realizam uma 
pesquisa sobre as relações entre nora e sogra. A motivação pela escolha 
deste tema foi a importância que estas relações têm no convívio familiar, 



Pensando Famílias, 16(2), dez. 2012; (9-10)

10 Editorial - H. C. Hintz

tomando uma dimensão transgeracional. Apontam algumas considerações 
obtidas nesta pesquisa que são de domínio público, mas que aparecem 
como mito, pois a sogra é percebida como a única responsável pela difícil 
relação existente nesta díada.

Fernanda D. Mahl, Fernanda P. Jaeger, Naiana D. Patias e Ana Cristi-
na G. Dias escrevem sobre a impossibilidade biológica de gestar. Buscam 
compreender o que a maternidade significa para estas mulheres enquanto 
aguardam a adoção e o contexto ambiental envolvido. As autoras verificam 
que estas mulheres têm um sofrimento ampliado, pois além do fato de se 
sentirem inférteis, enfrentam a expectativa da família e do seu meio social 
sobre a possibilidade de virem a engravidar, sendo que, muitas vezes, 
sofrem críticas pela sua impossibilidade biológica de gerar filhos.

Alexandre C. R. D. Bernardina e Caroline Simon escrevem sobre 
alienação parental, tema relevante na atualidade. Frequentemente casais 
se separam e não conseguem manter relações apropriadas frente ao(s) 
filho(s), esquecendo que estes dependem de uma vinculação afetiva de 
amor, tanto com o pai como com a mãe, mesmo que estes passem a viver 
em locais diferentes. Os autores discorrem sobre o tema de forma clara, 
elucidativa, apontando causas que podem levar a esta situação de imenso 
sofrimento, cerceando o desenvolvimento adequado do(a) filho(a). Integram 
a compreensão psicológica com o direito de família e a práxis forense.

Silvana T. Baumkarten apresenta um caso clínico de um adolescente 
em conflito com a lei e seu envolvimento familiar. O estudo utiliza o en-
tendimento sistêmico para a compreensão da dinâmica familiar e suas 
complexidades, permeadas por segredos e separações, abrangendo as 
fronteiras intergeracionais.

Vanessa S. Cardoso e Liana F. Costa trazem para discussão um tema 
pouco abordado: a concessão de guarda judicial de netos e seus efeitos 
sobre a vida dos avós. Através da Teoria Sistêmica e da transgeracionali-
dade familiar, as autoras apresentam questões pertinentes relacionadas à 
organização e ao relacionamento no ambiente familiar decorrentes desta 
situação. Indicam a necessidade de maior atenção a este tema dentro do 
contexto da Justiça.

Boa leitura!

Helena Centeno Hintz


