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Este livro representa uma valiosa
contribuicao aos estudos winnicottianos e a
psicanalise em geral, pois a apresentacao
abrangente e articulada que a autora faz dos
varios elementos que compoem a teoria
winnicottiana das depressoes, sua natureza
e etiologia, formulada por Winnicott a luz
da teoria do amadurecimento, permite ao
leitor apreciar a perspectiva inteiramente
nova, de compreensao e tratamento, que ele
oferece desse disturbio.
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