
APRESENTAÇÃO

O    Grupo de Pesquisa Os Primórdios da Vida Psíquica – Clínica dos Pri 
 meiros Anos, vinculado aos Módulos de Pesquisa da Comissão de For-

mação Permanente do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, em seu nono 
ano de trabalho, apresenta o terceiro número de sua revista.

Para os novos leitores lembramos que o foco do grupo permanece com a 
atenção dirigida aos primórdios da vida psíquica, uma reflexão sobre a atuação 
do inconsciente na expressividade do comportamento dos bebês e de crianças 
pequenas em interação com o ambiente. Desta maneira, nosso trabalho se pro-
cessa num campo de investigação onde aprofundamos os temas referentes ao 
estudo deste período inicial, fundamental para “o acontecer” da vida psíquica.

Atualmente contamos com a colaboração de: Angela M. Rabello, Maria de 
Fátima de Amorim Junqueira, Regina Celi Bastos Lima e Teresa Carsalade, grupo 
que coordena nossas atividades. E participam também de nossos encontros: Alba 
Senna, Beatriz Lima, Maria Arlene de Oliveira, Margot Hoffmann, Marilena Go-
mes, Regina Orth de Aragão e Thais Carneiro Ribeiro, todas filiadas ao CPRJ.

Estas parcerias enriquecem nosso grupo porque trazem uma diversidade 
de ideias para debater e ampliar o tema, uma maior e melhor compreensão das 
inúmeras situações que circunscrevem os bebês ou as crianças pequenas nas 
suas relações.   

Como afirma Carlos Alberto Plastino, a clínica dos primórdios privilegia 
o papel central do inconsciente e do processo primário. Este é um ponto im-
portante para a psicanálise – poder se recriar a partir de novas apreensões do 
psiquismo frente às alterações que vêm acontecendo nos núcleos familiares, 
nas sociedades e no mundo como um todo. Como estas mudanças culturais 
têm afetado e transformado as subjetividades?  

Sabemos que o ambiente tem uma enorme importância no desenvolvi-
mento do bebê. A partir dele ocorrerão as primeiras experiências de cuidados 
de forma a se transformarem em experiências corporais e relacionais. Diante 
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de tantas interferências do mundo contemporâneo que acontecem no seio das 
famílias, entre pais e filhos, como pensar essas relações? Quais são os arranjos 
psíquicos que as crianças engendram, a partir do que recebem, para sustenta-
ção de seu ser de forma singular?

A construção da função parental se dá com a participação e a soma dos 
elementos sociais e culturais. A vida hoje, com sua pressa, com sua falta de 
tempo, com a interpenetração da tecnologia e da informação, com a formação 
de núcleos familiares tão diferentes, tem trazido desafios para as questões da 
parentalidade e do ser criança.

É interessante notar que, mesmo com algumas dificuldades que se apre-
sentam, há uma grande insistência dos casais em desejar uma criança, sinali-
zando a importância que a vida recebida possa ser transmitida. Sustentados 
neste desejo parental, os bebês, por outro lado, insistem em vir ao mundo, 
trazendo neles mesmos o passado e o futuro. As crianças se ancoram nas his-
tórias que as precedem assim como também necessitam tecer a sua própria 
narrativa a partir dos encontros oferecidos pela vida, para expressar assim a 
sua singularidade. 

Ancorar é, então, a palavra necessária para ambos os lados – pais e filhos. 
Para que algo possa ser transmitido, possa ser vivido como íntimo, possa ser 
psiquicamente construído e corporalmente vivenciado.

O primeiro número da nossa revista trouxe o tema da questão dos cuida-
dores e as diferentes formas do cuidar. Com abordagens distintas, mostramos 
como, desde as relações mais cotidianas, a comunicação entre crianças e seus 
cuidadores permite a formação e a sustentação de um ser. Para isto, este bebê 
precisa ser acolhido, banhado em atenção, afeto e palavras, para que ele possa 
criar a sua própria história.

Aprofundamos os estudos nesse sentido, e o segundo número da revista 
teve como tema “As Construções Narrativas”. Ouvimos e contamos histórias 
através dos mais variados enfoques, sempre sustentando a ideia de que as dife-
rentes formas de narrar são necessárias para alimentar e dar sustentação à exis-
tência e ao processo de constituição do Eu.

Seguindo este percurso, chegamos ao tema sobre o qual nos debruçamos 
nestes dois últimos anos – os desafios de ser pai, ser mãe e ser criança nos dias 
de hoje. Desafios estes que se estendem aos profissionais que trabalham com 
estas questões, eles mesmos atravessados pelos impasses da atualidade. 

Todos os trabalhos aqui apresentados versam sobre essas mudanças atuais 
e desafiantes, seja em relação à parentalidade, seja sobre a atualidade dos mitos 
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de origem, seja no trabalho clínico com crianças, seja na modalidade mais re-
cente da psicanálise, que é sobre o atendimento de bebês ou, ainda, sobre as 
relações dos bebês com suas babás.

Temos muito que caminhar na melhor compreensão e teorização dos as-
pectos que envolvem este tema e seus desdobramentos. Mas alguma coisa já se 
moveu. Na medida em que se avança no conhecimento da importância de se 
estudar esta fase inicial da constituição do sujeito, algumas respostas foram 
encontradas. E são elas que nos motivam a dar continuidade aos nossos estu-
dos, atentos aos impasses que se apresentam.

Nesses anos de trabalho, de pesquisa, de trocas, tem ficado cada vez mais 
claro que a insistência das questões, das interrogações, vêm nos rondado bem 
mais do que a clareza das afirmações para a situação singular de cada ser. An-
corar também é uma palavra chave para nós que trabalhamos com saúde da 
primeira infância de uma forma ampliada. O grupo e a revista têm sido nosso 
cais para seguir viagem em busca de novos conhecimentos e saberes. 

Nossos agradecimentos a todos que de alguma maneira estimulam o de-
bate sobre o tema e aos que colaboram na produção de nossas atividades e 
desta revista.
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