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Resumo: Partindo do conceito de parentalidade, a autora estabelece uma discussão 
sobre as possíveis intercorrências na subjetividade do bebê e da criança, frente às de-
mandas da contemporaneidade. Articula proposições de Freud sobre o narcisismo e de 
Winnicott sobre as necessidades para o desenvolvimento emocional do indivíduo com 
as de estudiosos da relação pais-bebê, levantando questionamentos da parentalidade 
nas novas formações familiares. 
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Abstract: Based on the concept of parenting, the author discusses the possible implications 
for the subjectivity of the baby and the child concerning the demands of contemporaneous 
times. Freud’s propositions on narcissism and Winnicott’s on the needs for emotional de-
velopment of the individual are articulated with those of scholars devoted to the parent-
baby relationship, by raising questions related to parenting in the new family formations.
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Este trabalho se propõe a discorrer sobre a chegada de um novo bebê e 
todas as implicações decorrentes deste fato. Pelo lado dos pais, veremos suas 
expectativas e as modificações subjetivas que ocorrem na espera e na chegada 
do bebê. Pelo lado do bebê, tentaremos descrever suas potencialidades e sua 
interferência no ambiente em que chega. Em seguida, tentaremos questionar a 
interferência da contemporaneidade e suas exigências na parentalidade e na 
subjetividade deste novo ser.

Faço parte do grupo de pesquisa “Os primórdios da vida psíquica” no 
CPRJ, e viemos estudando e discutindo com pares o que a contemporaneidade 
tem influenciado nesta relação, tal como: a terceirização dos cuidados, as no-
vas tecnologias, a dimensão do tempo atual nestas relações, as mudanças na 
família e quais seriam as consequências destes fatores na constituição da sub-
jetividade. O objetivo do trabalho não é trazer respostas, mas sim questões 
sobre estas influências. Não há ainda uma resposta decisiva quanto a se os 
efeitos serão benéficos ou maléficos para a nova subjetividade deste ser que se 
apresenta. O fato é que, ao estudarmos e ao atendermos a tríade pais/bebê e as 
crianças, temos que ter em mente os rearranjos atuais. 

Tomo como referência alguns autores que me acompanharam no estudo 
da formação da subjetividade e das interações precoces. Destaco entre eles 
Freud e D. W. Winnicott, que foi quem colocou em evidência a interação mãe-
-bebê e a influência do ambiente na constituição do indivíduo. Lanço mão 
também dos estudiosos e pesquisadores sobre o bebê e o atendimento à tríade 
pais-bebê, tais como: Serge Lebovici, psicanalista francês; Brazelton, pediatra 
americano ; Bertrand Cramer e Espasa, ambos psicanalistas suíços; e Bernard 
Golse psiquiatra infantil e psicanalista.

História do termo parentalidade

Segundo Didier Houzel (2004), a parentalidade é um termo cunhado ini-
cialmente por Paul Claude Recamier, em 1961, em seus estudos sobre as pato-
logias psiquiátricas mais severas da maternalidade. Define maternalidade 
como “... o conjunto dos processos psicoafetivos que se desenvolvem e se inte-
gram na mulher por ocasião da maternidade”. Ao lado de maternalidade, vai 
acrescentar os termos paternalidade e parentalidade.

O termo parentalidade é resgatado em 1985 por Renée Clement e, desde 
então, vem sendo usado para designar o processo dinâmico por que passam os 
pais ao se tornarem pais.
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Lebovici define parentalidade da seguinte forma: “conjunto das represen-
tações, dos afetos e dos comportamentos do sujeito com seus filhos, tenham 
eles nascido ou não”. Para ele a parentalidade vai além do biológico e começa 
pela aceitação do que herdamos de nossos pais. 

Lebrun (2010) aponta que este termo abstrai a diferenciação sexual dos 
pais. “Esse adjetivo qualifica do mesmo modo o pai ou a mãe porque cada um 
à sua maneira é de agora em diante pai (parent), autor do projeto parental... ”.

Tal afirmação remete à evolução sociocultural do que se entende por fa-
mília e dos papéis de seus componentes.

A família patriarcal, na qual o homem era o exclusivo provedor e detentor 
de poder sobre todos os seus membros, veio perdendo sua constelação e dando 
lugar a uma nova estrutura familiar. A mulher conquistou a sua independência 
financeira como também a possibilidade de escolher a hora de ter um filho. Os 
dois passam a ter um lugar igual de autoridade.

E o que encontramos hoje é a família alargada, resultante das separações e 
divórcios, com novos casamentos e novos filhos. Novas figuras tomam lugar na 
parentalidade inicialmente ocupada por duas pessoas – paradoxalmente, alar-
gada mas fechada em si mesma, no sentido de poucas trocas com outras famí-
lias e familiares.

Outro fato que podemos observar é que, devido a novas técnicas de engra-
vidar, a mulher já não mais precisa de um homem para realizar seu projeto de 
ter um filho. Estas novas técnicas, junto à adoção, dão aos casais homoparen-
tais a possibilidade de ter filhos, o que causa também uma mudança na forma-
ção da família na contemporaneidade. 

Didier Houzel (2004) nos traz a seguinte afirmativa em relação à família:

Gostaria de lembrar, para concluir, que a família é ao 
mesmo tempo o lugar de inscrição da criança numa gene-
alogia e numa filiação, inscrição necessária à constituição 
de sua identidade e de seu processo de humanização, e o 
lugar de confronto de três diferenças fundadoras com que 
todo psiquismo humano deve deparar e resolver: a dife-
rença de si e do outro (alteridade), a diferença de sexos e 
a diferença de gerações.

Mais adiante argumentaremos em relação a esta afirmação.



36  |   PRIMÓRDIOS – O AcOnteceR DA VIDA PSíquIcA

Primórdios, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, p. 33-44, 2014

Tentaremos, ao longo do trabalho, correlacionar estas novas estruturas 
familiares a novas posições de pai/mãe e questionar suas possíveis consequên-
cias na subjetividade dos filhos.

A chegada de um bebê e a construção da parentalidade

O tempo de espera de um bebê possibilita aos pais irem se acostumando 
com a nova posição que os aguarda. Este tempo é facilitador da criação de um 
espaço psíquico onde a subjetividade do bebê ocorrerá.

O caminho para este novo lugar e a chegada do filho trazem uma modifi-
cação na organização psíquica do casal e de cada um em particular, resultando 
em uma nova organização. Entre elas, Cramer & Espasa (1993) enunciam al-
gumas como: o acréscimo do terceiro, no caso do primeiro filho, reeditando a 
situação edípica; a mudança do estatuto dos pais que passam da posição de 
filho para assumirem a parentalidade; as projeções de seus aspectos infantis 
sobre a criança; as exigências que o bebê faz à mãe.

Cramer & Espasa (1993) cunharam o termo “luto desenvolvimental”, lutos 
que ocorrem ao longo do desenvolvimento. Comparam o luto desenvolvimen-
tal que o adolescente vive ao se deparar com a sexualidade com o luto da 
chegada de um filho, cada um destes remetendo à identificação ou com a ima-
go sexual dos pais, ou com o funcionamento parental deles. A possibilidade de 
um desmoronamento depressivo no momento destas passagens fica direta-
mente ligada aos lutos e conflitos mal resolvidos durante a infância e a ado-
lescência. Dizem eles: “Estes lutos contribuem para que o “luto desenvolvi-
mental”, ligado à parentalidade, muitas vezes assuma características patológi-
cas. Deixar o lugar de filho para se tornar pai, é sentido pelo jovem pai como 
um abandono de uma parte de seus próprios pais.”

Encontramos na clínica pais/bebê conflitos na relação provenientes de si-
tuações patológicas na vivência deste luto. Nos atendimentos constatamos em 
muitas mães uma auto exigência extrema de um “ideal de mãe”, em contrapon-
to com um ego identificado com experiências maternas de abandono, rejeição, 
agressividade etc.

Winnicott, já em 1956, em seu trabalho “A preocupação materna primária”, 
nos fala que, sensível, direcionada para a relação com seu filho, a mãe está num 
estado emocional no qual, se não estivesse grávida, poderíamos dizer que estaria 
doente. Caberia aqui falar em uma “doença” transitória. Encontramos aí mais 
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um dos paradoxos de Winnicott, pois, para alcançar este estado, a mãe precisa 
ter saúde suficiente para poder mergulhar nele e depois emergir. É um estado 
que, na maioria das vezes, a mãe não se lembra de ter vivido. Neste período a 
mãe revive situações de sua própria vivência como bebê e suas relações de mãe-
-filha, apresentando uma sensibilidade psíquica que a envolve por inteiro. Pode-
ríamos falar aqui de uma permeabilidade onde as defesas diminuem, levando a 
mãe a lidar sensivelmente com sua história pessoal e suas recordações infantis.

Preocupação materna primária, portanto, é o estado em que a mãe se en-
contra no final da gravidez e que se prolonga por algumas semanas depois do 
nascimento do bebê. A grávida vai alcançando um grau de sensibilidade que 
atinge seu extremo no momento do nascimento de seu bebê. Neste momento 
a mãe se encolhe, se recolhe do mundo e sua atenção fica direta e exclusiva 
para seu filho. Ela alcança um grau de identificação com seu bebê que a deixa 
atenta para atender às suas necessidades. Ela traz em si a lembrança de um dia 
já ter sido um bebê, e de como foi cuidada, traz seus valores socioculturais, a 
sua própria história. Vemos aqui um direcionamento para sua própria história 
com o ressurgimento de suas vivências infantis. 

Noto em minha clínica que este estado de espera sensível, no qual a mãe 
fica envolta, vem ocorrendo também e cada vez mais com os pais. Remetemos 
esta constatação ao que foi dito acima sobre a mudança da constelação familiar 
na contemporaneidade. Os pais atualmente apresentam questionamentos de 
sua função paterna, pondo em cheque também a sua relação pai-filho. O lugar 
de pai, cada vez mais, entra em cena ao lado do lugar materno. Constatamos 
então um alargamento do espaço do pai dentro da parentalidade.

Seguindo este pensamento de Winnicott, encontramos em Daniel Stern 
(1997) um estudo sobre este estado materno que, segundo ele, se estende ao 1º 
ano da maternidade. Diz ele: 

[...] com o nascimento do bebê e mais particularmente no 
primeiro ano, na mãe se instala uma organização psíquica 
muito particular que chamo constelação materna. Esta 
“constelação”, na medida em que organizadora psíquica, 
determina uma nova configuração de comportamentos 
de susceptibilidades, de fantasias, de medos e desejos.

Stern também destaca que, nesta alteração psíquica da mãe frente à ma-
ternidade, ela se vê envolvida com três tipos de discurso: referente à sua pró-
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pria mãe (ela se vendo como filha); de si mesmo enquanto mãe; e em relação 
ao próprio bebê.

Esta alteração que se dá na mãe, faz com que ela se debruce sobre seu bebê 
excluindo qualquer outro interesse no mundo externo, e pode ser compreen-
dida em função de um investimento narcísico em si própria, retirando seu in-
vestimento em relação ao mundo. 

Freud em “Introdução ao Narcisismo” (1914), ao construir a hipótese de 
um narcisismo primário, o faz através de uma inferência retrospectiva: “Quan-
do vemos a atitude terna de muitos pais para com seus filhos, temos de reco-
nhecê-la como revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo há muito 
abandonado”.

Para Freud, os pais idealizam os filhos, colocando neles todas as perfei-
ções e ignorando todos os defeitos. Os filhos teriam uma vida melhor que eles 
próprios e não estariam sujeitos às dificuldades da vida.

No ponto mais delicado do sistema narcísico, a imortali-
dade do Eu, tão duramente acossada pela realidade, a se-
gurança é obtida refugiando-se na criança. O amor dos 
pais, comovente e no fundo tão infantil, não é outra coisa 
senão o narcisismo dos pais renascido que, na sua trans-
formação em amor objetal, revela inconfundivelmente a 
sua natureza de outrora.

Pensamos aqui nesta passagem do bebê dentro da mãe para o bebê fora. 
Durante a gestação, a mãe vai lidando e integrando a si as transformações do 
seu corpo com a ideia de fusionamento com o bebê. Ao nascer, este estado 
fusional é rompido e uma separação corporal se impõe, tanto para a mãe 
quanto para o bebê. Um certo estranhamento se dá com aquele ser imaginá-
rio que ocupava uma posição interna passando ao bebê concreto agora ex-
ternalizado. Este luto do bebê imaginário se dará com a ajuda do bebê que, 
munido de suas capacidades, evoca a mãe e renarcisa-a. O bebê por seu lado 
também viverá um luto da passagem do bebê uno com a mãe para sua inte-
gração e sensação de separado desta mãe. Aqui estamos falando da fase de 
desilusão, que Winnicott tão bem descreve na passagem da dependência ab-
soluta para a dependência relativa.

Não podemos deixar de apontar aqui que esta transição do bebê imaginá-
rio para o bebê real se tornará muito difícil e às vezes até impossível de ser re-
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alizada, se o bebê nasce com algum problema. Naturalmente, se instalará uma 
ferida narcísica nos pais remetendo-os a uma posição de falha. 

S. Lebovici (1987) nos fala da interferência na construção subjetiva do 
bebê, tanto dos cuidados que ele necessita como das fantasias maternas, e po-
deríamos aqui também colocar ao lado as fantasias paternas.

S. Lebovici (1987) nos indica três formas como os pais podem conceber 
seu bebê: 

A primeira será lidar com o bebê fantasmático, aquele proveniente dos 
conflitos infantis e recalcados dos pais, do desejo inconsciente à época do Édi-
po de ter um bebê com o próprio pai, roubando assim o lugar da mãe. Corre-
lacionamos esta formulação com Freud que, em seu artigo sobre a feminilida-
de (1933), coloca a questão da mulher em querer ser mãe ou querer ter um fi-
lho. O querer ser mãe estaria diretamente ligado à sua identificação com a mãe 
idealizada, expressa através das brincadeiras de bonecas. O querer ter um filho 
refere-se a um momento posterior ligado ao Édipo, que seria este bebê fantas-
mático que Lebovici nos traz.

A segunda forma é o bebê imaginário ligado ao desejo de querer ser mãe. 
É o filho proveniente do seu desejo consciente de estar grávida e de ser mãe.

A terceira é o bebê real, o bebê nos braços da mãe com suas competências, 
confirmando as competências de seus pais. Após o nascimento o bebê fantas-
mático e o imaginário cedem lugar a este bebê real.

Assim, quando o bebê chega já possui um lugar designado pelo desejo dos 
pais, por suas projeções contaminadas pelas heranças inter e intrageracionais, 
uma história que já vem sendo construída ao longo das gerações.  

Regina O. de Aragão (2010) assinala que problemas podem ocorrer deri-
vados deste momento da maternidade, no qual a mãe revive momentos de si 
como bebê e reencontra a mãe dos primeiros cuidados:

O trabalho psíquico da maternidade, na melhor das hipó-
teses, envolveria a possibilidade desse reencontro. E tal-
vez por isso também venha a representar, para algumas 
mulheres, uma ameaça de tal modo radical que conduz a 
diferentes modalidades de arranjos defensivos e, no fra-
casso destes, ao surgimento de configurações psicopato-
lógicas francas, como as depressões pré e pós parto ou até 
as psicoses puerperais.
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Nas ultimas décadas, testemunhamos uma mudança de olhar significativa 
quanto ao bebê. Um olhar que o tira da posição de um ser passivo e o coloca 
no lugar de participante nas relações que começam a se formar. O bebê evoca 
e convoca o outro, desencadeando respostas de quem cuida dele.

É um bebê que não só reage aos estímulos do ambiente como demanda 
satisfação de suas necessidades, que memoriza fatos, que já possui formas pre-
coces de linguagem não verbal e prenúncios de uma vida subjetiva.

Se olharmos para o bebê que Winnicott nos apresenta, veremos a presen-
ça de um ser ativo e criativo que, a partir de um ambiente receptivo e estável 
do qual ele é dependente, pode criar a mãe pela ilusão e pode viver seu amor 
primitivo impiedoso e pleno de agressividade. 

Corroborando Winnicott em relação ao acesso à parentalidade estar ligado 
tanto às vivências da mãe enquanto bebê, como da sua inserção sociocultural, 
Lebovici se utiliza da metáfora “A árvore da vida” referindo-se à bagagem que os 
pais trazem e que influencia o duplo processo de filiação e parentalização. Diz 
ele: “Uma árvore cujas raízes penetram nas terras do passado e cujas folhas po-
dem florescer ou não, de acordo com o peso que as raízes infligem a esta árvore”. 

O olhar sobre a árvore da vida de cada tríade pais/bebê será o norte neste 
tipo de atendimento quando esta relação encontra-se com ruídos gerando dis-
sonâncias. Estamos falando aqui das interferências transgeracionais, heranças 
familiares que podem ser transmitidas e que se repetem através de gerações 
causando relações por vezes patológicas.

Temos assim um olhar para a parentalidade como uma construção que 
vem se dando ao longo da vida e tendo o seu ápice durante a gravidez ou a 
espera de uma adoção.

O olhar da mãe ajuda o bebê na construção e na constituição de quem ele 
é, a mãe reflete para seu bebê sua existência e constrói com ele sua historia. 
Importante acentuar aqui a ênfase que Winnicott dá à presença e disponibili-
dade do outro para a constituição do ser. Pois o gesto do bebê cria o mundo, 
mas é imprescindível a existência do outro que receba este gesto e o reconheça. 
Quando não há alguém que acolha este movimento, o bebê vive a experiência 
das agonias impensáveis.

A contemporaneidade e suas demandas

A questão do tempo hoje em dia nos inunda. Nas teorias do desenvolvi-
mento do bebê, vemos a necessidade de respeitar o ritmo de cada ser. Winni-
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cott nos coloca que a possibilidade de vivenciar a continuidade de ser é de ex-
trema importância no processo maturacional e na possibilidade de alcançar o 
sentimento de si, o self.

Portanto, o bebê precisa de ritmo e tempo. Hoje temos este tempo dispo-
nível para ele? Vemos uma demanda atual da sociedade de acelerar o cresci-
mento, de que o bebê se torne autônomo. O bebê precisa ter tempo para ser um 
bebê, a criança precisa tempo para ser criança, enfim, o alcance da maturidade 
em cada momento da vida requer tempo. A base da segurança para esta evolu-
ção está na disponibilidade da mãe (ou de quem estiver neste papel) de ter 
presença afetiva e tempo para reconhecer a cada momento as necessidades de 
seu filho. A negligência afetiva, tal como não se ocupar do bebê, atropela suas 
necessidades e é uma violência na relação.

O bebê necessita também de uma história para se tornar uma pessoa. 
Os pais hoje, com a demanda social de retornarem a seus investimentos, 
conseguem investir no bebê a ponto de que ele alcance a segurança, a con-
fiabilidade e a estabilidade das primeiras relações? Pais narcísicos podem 
abreviar o narcisismo primário de seus filhos. A mãe narcísica, que não 
consegue entrar em identificação primária com o bebê a fim de identificar 
e satisfazer suas necessidades, impede a vivência do narcisismo primário. 
Sabemos que o narcisismo primário tem como função a organização do ser 
humano. O narcisismo do bebê se constrói nesta relação inicial mãe/bebê. 
Quando a mãe suficientemente boa permite a onipotência do bebê, está 
construindo o narcisismo primário dele. Esta disponibilidade toda da mãe 
para com seu filho, seu olhar amoroso, reforça o narcisismo dele e dá ao 
bebê a possibilidade de continuar sentindo-se vivo nos progressivos afasta-
mentos da mãe.

Por outro lado, nos dias atuais percebemos cada vez mais a presença do 
pai no exercício da parentalidade, alcançando um lugar ao lado da mãe tam-
bém de cuidador, não só das necessidades físicas, mas também das emocio-
nais, envolvido no dia a dia dos filhos.

Isto nos leva a pensar que o que verdadeiramente está em jogo é a possibi-
lidade da presença da bissexualidade tanto na mãe como no pai, enfim na pa-
rentalidade: a função maternal estando ligada ao acolhimento, ao holding; e a 
paternal com a função de limite e separadora.

Este pode ser o gancho para a atual discussão das novas famílias, como as 
famílias homossexuais. Gerariam elas crianças com dificuldades emocionais 
causadas pela falta de um pai ou pela falta de uma mãe? 
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Diante deste conceito que estamos usando, a parentalidade – que ultra-
passa o fato de ser mãe e ser pai, e, na verdade transcende o biológico, trazendo 
em si mais a questão da transgeracionalidade, do vivido de cada um individu-
almente na sua história como filho – a importância não recai em se ter a pre-
sença de uma figura do sexo feminino e uma do sexo masculino, e sim na 
possibilidade de ambos poderem fazer uso de sua bissexualidade: o lado ma-
terno e o lado paterno; ou, como diria Winnicott, o elemento feminino e o 
elemento masculino. Se por acaso não há uma figura masculina para fazer o 
interdito, outro toma este lugar e novas soluções são encontradas. Portanto, a 
meu ver, em termos de parentalidade, estas crianças, frutos de relações homo-
parentais, estão tão passíveis de terem distúrbios nas inter-relações pais/bebê 
ou em seu futuro, quanto as crianças provenientes de casais heterossexuais.

Ao pensar nas crianças nascidas a partir de ajudas externas, tais como a 
fertilização in vitro, doação de esperma ou óvulos etc, a simples chegada do bebê 
não repara necessariamente a ferida narcísica destes pais. O que vai ser primor-
dial em todas estas neoformações familiares é a construção da parentalidade, isto 
é, poderem tornar-se pais; a construção das relações e, fora de dúvida a meu ver, 
da ausência de não ditos. A criança pede sua história para construir-se, não ex-
clusivamente uma história biológica, mas também uma história das relações. 
Contar à criança para que ela se aproprie de sua história e possa recontá-la, lhe 
traz referências essenciais para poder ser e estar no mundo. Como diz Golse 
(2004): “No seio das famílias reorganizadas e pelo fato da complexidade inerente 
a este tipo de estrutura, aqui mais que em outras situações, as crianças devem ser 
cuidadosamente auxiliadas pela narrativa dos adultos.”

O exercício da parentalidade traz uma organização para a família, seja ela 
como for formada, traz a clareza para os pais de seus papéis frente à criança e, 
ao mesmo tempo, a criança apreende quem são os pais e que estes têm atribui-
ções e obrigações diferentes de si.

Outro tema que nos tem inquietado na contemporaneidade é a terceiriza-
ção dos cuidados. Não me estenderei neste assunto, mas a indagação que nos 
aflige é se ela trará problemas no desenvolvimento destas crianças. Podemos 
ver que a terceirização está diretamente ligada às considerações feitas anterior-
mente sobre a nova família. As famílias atuais lançam mão de instituições, pois 
a família ampliada (avós, tias, irmãs) já não se encontra com disponibilidade 
para apoio à família nuclear. Muitas vezes os pais têm que se tornar pais so-
mente com o apoio de um e de outro, faltando alguém com quem compartilhar 
suas experiências. Assim, vemos o surgimento cada vez maior de grupos de 
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preparo para o parto e para a chegada do bebê e grupos na internet substituin-
do o apoio familiar.

Preocupa-nos também o excesso de exames na gravidez, que se torna um 
impacto sobre os primeiros laços. A cada exame, a mãe põe a prova sua capa-
cidade de ter um filho são e, por sua vez, sente-se fragilizada em sua confiança 
como mãe e em seu bebê. Em contraponto, estes exames abrem espaço para os 
pais se depararem com a representação que fazem de seu bebê.

Encontramos uma supervalorização dos filhos, o bebê “sou o rei do caste-
lo”, estendida para a criança e para o adolescente. Vivência esta necessária de 
ser vivida no momento inicial da relação, tal como expusemos acima, quando 
a onipotência precisa ser concedida ao bebê, para dar entrada ao narcisismo 
primário. Ao filho é dado um lugar de grande valor, de centro da família, evi-
tando assim correr o risco de se tornarem maus pais. Os limites são alargados 
ou não são dados. A demanda social de satisfação imediata leva os pais a faze-
rem o mesmo com seus filhos. O narcisismo e a performance são valorizados 
em detrimento das relações.

Os limites, os interditos, as rotinas e a narratividade são indispensáveis 
para a estruturação afetiva da criança, tanto na fase pré-verbal como na verbal. 
Se eles não são ditos, se a violência natural não aprende a se transformar em 
agressividade, a lei externa irá substituir a lei familiar (mas a que preço!). Dar 
limites, por vezes, parece significar perder o amor dos filhos, e fica difícil su-
portar a raiva gerada pelo limite. A sedução é introduzida, colocando à mão 
dos pequenos tudo que desejam. E é designado a outros – escolas, terapeutas 
– a missão da educação e de resolverem todos os problemas resultantes da 
omissão dos pais como educadores e colocadores de limites.

As crianças hoje em dia parecem ser bastante destituídas da presença de 
uma parentalidade afetiva e disponível, em nome de uma falsa proteção e de 
uma demanda social - o que resultará disto? Pais cada vez mais narcísicos, sem 
poderem dar oportunidade para o nascimento do narcisismo primário de seus 
filhos?

Maria de Fátima de Amorim Junqueira                   
fjunk@centroin.com.br
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