
APRESENTAÇÃO

A narrativa guarda íntima relação com o ciclo de vida humano e, 
de certa forma, presentifica a experiência que acontece na corpo-
reidade: a processualidade (Safra, 2006).

Fundado em setembro de 2005, o grupo “Os Primórdios da Vida Psí-
quica - Clínica dos Primeiros Anos, caminha para seu sétimo ano de 
trabalho e apresenta o segundo número de sua revista. Também esta-

mos nos primórdios de nossa história e, como os bebês, já evoluímos, mas 
ainda temos muito a crescer. Nosso desenvolvimento é alimentado pelo apro-
fundamento nos estudos deste início da vida psíquica, pois somos cientes da 
importância desta questão para a psicanálise e, especialmente, para a clínica. 
Frente a isto, nos colocamos como eternos aprendizes. 

O grupo inicial de coordenação sofreu algumas modificações. Dele fazem 
parte atualmente: Angela M. Rabello, Maria de Fátima de Amorim Junqueira, 
Regina Celi Bastos Lima e Tereza Carsalade. E, no grupo de participantes, alguns 
membros permaneceram e outros colaboradores se inseriram: Alba Senna, Da-
niela Celano, Jane Brener, Maria Arlene de Oliveira, Maria Eugênia Comalesi, 
Marilena Gomes, Simone Rousso, Solange Frid e Thais Carneiro Ribeiro.

Nossos objetivos se mantêm, ou seja, pesquisar determinados temas, te-
oricamente ou em campo, que digam respeito a este momento inicial da vida 
psíquica; estabelecer um diálogo com os profissionais de diferentes áreas, en-
volvidos neste universo e, consequentemente, fazer uma interface da psicaná-
lise com outros saberes. 

Nesse sentido, acalentamos por muito tempo um desejo de que essa 
nossa visão de compartilhamento e de trocas se transformasse num suporte, 
numa rede que ampliasse este universo relacional, facilitando encaminhamen-
tos, oferecendo cuidado aos pais, aos bebês e divulgando informações sobre os 
conhecimentos nesta área. 

E foi com muita alegria que, a partir de 2010, vimos isso acontecer: psi-
cólogos e pediatras de conhecida instituição pública – referência sobre saúde 
da criança – têm orientado seus alunos a participar de nossos eventos. Recen-
temente, em 2012, houve uma intensa troca entre profissionais inseridos em 
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nossa rede para cuidar, em uma situação emergencial, de uma família que bus-
cou ajuda porque tinha recebido a notícia de que seu bebê, ainda no ventre, 
nasceria portador de uma síndrome difícil de lidar.

E o trabalho continua... Tentamos acompanhar o avanço do conheci-
mento nesta área, destacando tudo que predispõe o bebê ou a criança a se re-
lacionar com seu meio afetivo-social, que circunda os períodos pré e peri-natal 
até os seis primeiros anos. Buscamos também entender o início da vida psíqui-
ca, considerando os desafios impostos pela cultura contemporânea.

O primeiro número da revista teve como tema a atenção aos cuidadores 
e as diferentes formas de cuidar. Através de diversos enfoques, mostramos 
como, no cotidiano das interações, a comunicação entre cuidadores e crianças 
se estabelece propiciando o nascimento do eu. Este nascimento exige uma his-
tória que receba o bebê, enraizando-o, assim como também deve sustentar 
uma abertura ao novo, de forma que o bebê, a partir do que recebe, possa criar 
sua própria via narrativa.

Desta forma, sentimos necessidade de nos dedicarmos ao tema da nar-
rativa. Aprofundamos nossos estudos, recebendo profissionais de diversas áre-
as que nos contaram histórias nas quais protagonizaram, com seu trabalho, o 
desenrolar deste tempo psíquico.

Dos contos de fadas ao campo da neurociência, pela via corporal ou 
verbal, estivemos a contar e ouvir histórias, exemplificando as diferentes for-
mas narrativas capazes de dar sustentação e continência ao despertar do hu-
mano. Os textos que se seguem neste número são baseados no aprofundamen-
to, tanto no campo clínico quanto teórico, destas inúmeras narrativas.  

Estamos bastante felizes pelo lançamento do segundo número da revis-
ta, “narrando” nossas reflexões e as questões surgidas, possibilitando, assim, 
apropriar-nos das experiências que nos visitaram. Compartilhando, nos senti-
mos estimulados a dar continuidade aos estudos e expandir nosso conheci-
mento sobre o campo da primeira infância, cujo interesse nas últimas décadas 
vem aumentando consideravelmente. 
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