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Universitatea Babeș-Bolyai  
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
Curs: Gen, reproducere socială, economie  
Tema: Feminism și (dez)ordine familială 
Tutor: Norbert Petrovici  
 

Handout, curs 08: Norbert Petrovici / Parentajul ca mutualitate, sincronie și reflectare 

 

Paradigme psihologice majore 

 Psihologie psihanalitica: Sigmund Freud,  Melanie Klein, Carl G. Jung, Alfred Adler 

 Psihologie behaviorista: I.  Pavlov, B. Skinner, Albert Bandura 

 Psihologie umanistica: Carl Rogers, A. Masslov, Margaret Mahler 

 Psihologie existențială: Otto Rank, Paul Tillich, Rollo May, Irvin D. Yalom  

 Psihologie cognitivă: Ulric Neisser, Albert Ellis, Arnon T Back, Donald Meichenbaum 

 Psihologia personalității: Allport 

 Pishologie trazacțională și constalații familiale: Eric Bernne, Anne Ancelin Schützenberger, 

Bert Hellinger, Franz Ruppert,  

 

Școli psihanalitice 

 Școala clasica: Sigmund Freud, Karl Abraham, Ernest Jones 

 Școala younginană: Carl G. Jung 

 Ego psihologie: Anna Freud, Heinz Hartmann, Ernst Kris, David Rapaport 

 Școala kleiniană: Melanie Klein, Wilfried Bion, Hanna Segal 

 școala independentă: Michael Balint, Ronald Fairbairn, D. W. Winnicott, John Bwolby 

 Școala lacaniană: Jaques Lacan, Fracois Dolto, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Slavoj Žižek, Alain 

Badiou, Jacques-Alain Miller 

 Psihologia Sinelui: Heintz Kohut 

 Psihologie Interpersonală: Harry Stack Sulivan, Daniel Stern 

 Psihanaliză relațională: Stephen Mitchell, Lewis Aron, Jessica Benjamin, Nancy Chodorow,  

 

Concepte centrale psihanalitice 

- Transfer / contratransfer / treiul analitic 

- Obiect [întreg] / obiect parțial 

- Introiecție / proiecție / identificare proiectivă / clivaj 

- Oglindire / conținere / susținere 

 

Etape ale dezvoltării [Freud] 

- Etapă narcisică 

- Oedipală 

- Latentă 

- Adolescență 

 

Dezvoltarea narcisică a copilului ca tensiune dintre separare-individuare [Margaret Mahler,  1975] 

 Faza normal autistă / în primele săptămâni de viață 

 Faza normal simbiotică / până la cinci luni 
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 Faza de separare – individuare 

o Incubația / între cinci și nouă luni 

o Practica / între 9 și 16 luni 

o Perioada de reapropiere / între 15 și 24 de luni 

 

Rolul de oglindă al părintelui [D. W. Winnicott] 

 Funcția de oglindă a părintelui: bebelușul sau copilul își vede sinele în chipul mamei. Senzația 

de a fi și a te simți real este un efect al acestor tipuri de reacții în oglindă. Oglindirea este un 

proces de re-dare înapoi a sinelului și formare a sinelui copilului. Copilul nu se știe că este, și 

nu își recunoaște emoțiile nemediat, acest lucru este un proces de achiziție și se realizează în 

relație cu părintele 

 Separarea dintre bebeluș și părinte are loc treptat, adică separarea ne-mineului de mine, iar 

ritmul diferă în funcție de bebeluș și în funcție de mediu. Treptat părintele se speră Ca 

trăsătură de mediu percepută în mod obiectiv. La început nu avem o diferență clară pentru 

bebeluș între senzațiile subiective de părinte și părintele real existent în afara bebelușului 

(Winnicott P.164) 

 Winnicott pentru a face mai clar modul în care funcționează procesul de oglindire trasează 

distincția dintre: părintele obiect și mediu. 

 In  funcție de interacțiunea cu părintele și modul în care îl oglindește, susține, gestionează, 

prezintă obiectele) [părintele-mediu] si ii permite sa interacționeze cu ceea ce părintele 

oglindește [părintele obiect] Copilul dezvoltă în grade diferite senzația ca „este” prin 

intermediul faptului că poate „face lucruri”. Efectul dinamicii părinte obiect-părintele mediu 

și a obiectelor subiective/obiective este formarea sentimentului da ”a fi” si posibilitatea ca 

bebelușul sa se imagineze „Că face”. Adică senzația că ești viu (și tonusul care vine de aici), Ca 

nu ești singur chiar dacă este diferit de părinte și că poți face lucruri în relație cu părintele și 

alte obiecte din mediu, toate acestea sunt acele aspecte fundamentale ale persoanei Care se 

formează prin interacțiuni Cu părintele. 

 

Matricea relatională [Stephen Mitchell] 

 „Creierul a fost selecționat de cultură” (Cilford Geertz) 

 Revoluția lingvistică în filosofie și științele sociale (Ferdinand de Saussure, Ludwig 

Wittgenstein) 

 Revoluția relațională din psihologie și dezbaterile din jurul naturii narcisismului, plăcerii și 

iubirii (mișcarea feministă și mișcările sociale din anii 1970) 

 Efectul: opoziția dintre natură și mediu s-a dizolvat prin transformarea relațiilor sociale ca 

parte constitutiva a biologicului uman 

 

Trei strategii de înțelegere a relaționalității psihice umane 

 Relaționalitate prin design (John Bowlby) 

 Relaționalitate prin intenție (Fairbairn, Sullivan) 

 Relaționalitate ca efect (Mahler, Loewald, Winnicot, Kohut) 

 Loc de întâlnire a cestor teorii: (a) experiența umana nu este un efect al pulsiunile individuale 

ce deriva din principiul plăcerii, ci sunt efectul interacțiunii umane; (b) configurațiile 
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relaționale umane derivă din spațiul care se formează între sine, celelalte și relațiile ce se 

stabilesc între aceștia 

 

Câteva consecințe și procese cheie 

 Libidoul nu caută plăcerea și caută obiecte (Fairbairn) 

 Personalitatea nu este ceva cineva are ci este ceva ce face, adică este un legată de un câmpul 

de interacțiuni (Sullivan) 

 Loialitatea copiilor abuzați și psihopatologia lor care este susținută din necesitatea 

atașamentelor (Fairbairn) 

 Reparația funcționează ca o formă fantasmatică de a susține relațiile sociale (Klein/Fairbairn) 

 Sinele fals: unele persoane pot să pară, persoane dar nu sunt (Winnicott/Kohut/Ogden) 


