


Cronologia
1882: Melanie Reizes
nasce em Viena,no dia 30
de março, filha de Moriz
Reizes e Libussa Deutsch

1903: Melanie casa-se
com Arthur Klein

1904: Nascimento de sua
filha Mellita Klein

1907: Nasce seu filho
Hans Klein

1910: A família muda-se
para Budapeste, onde Me-
lanie Klein toma contato
com a obra de Freud

1913: Ernest lones funda

a Sociedade Psicanalítica

de Londres

1914: Nascimento de
Erich Kleín. Inicia análise

com Sándor Ferenczi

1918: Realiza-se em Bu-
dapeste o 5° Congresso
Internacional de Psicaná-

lise, sob a presidência de
Ferenczi

1919: Klein apresenta seu
primeiro artigo e torna-se

membro da Sociedade de
Budapeste. jones funda

a Sociedade Britânica de
Psicanálise

1920: No 6° Congresso
Internacional de Psica-
nálise, em Haia, Klein

conhece Karl Abraham

1921: Muda-se para Ber-

lirn, onde abre consultó-
rio para análise de adultos
e crianças

1922: Torna-se membro

da Sociedade Psicanalíti-
ca de Berlírn. Divorcia-se

de Arthur Klein
1924: Fundação do Ins-
tituto Britânico de Psica-
nálise. Klein inicia análise
com Karl Abraham. Em

Salzburgo, durante o 8°
Congresso Internacional
de Psicanálise, apresen-
ta /IA técnica de análise

de crianças pequenas".
Aos 48 anos, morre Karl

Abraharn, interrompendo
a análise de Klein

1925: Realiza conferên-
cias em Londres

1926: Melanie Klein
muda-se para a Inglaterra,
a convite de jones
1927: Eleita membro ple-
no da Sociedade Britânica
de Psicanálise

1928: Mellita conhece

Walter Schrni deberg,

membro da Sociedade
de Berlim, com quem se
casaria

1932: Publicação de A
psicanálise de crianças

1933: Mellita{ já com

o sobrenome de casada
Schrnideberg, é eleita
membro pleno da Socie-

dade Britânica de Psica-
nálise. Torna-se opositora
ferrenha de Klein

1934: Hans morre prati-
cando alpinismo

1937: Publicação de Amor,
ódio e reparação
1939: Muda-se para
Cambridge Freud morre
em 23 de setembro

194 1: Retoma a Londres.
A Sociedade Britânica
de Psicanálise promove
debates, depois conheci-
dos como "Controvérsias
Freud-Klein", sobre as

modificações introduzi-
das por Klein na teoria
freudiana .

1941-1945: Período das
"Controvérsias Freud-
Klei n". Anna Freud e

Melanie Klein divergem

sobre vários pontos, so-

bretudo a capacidade
infantil de elaborar trans-
ferência

1943: Publica "Notas
sobre alguns mecanismos
esquizóides"

1945: Mellita muda-se

para os Estados Unidos

1948: Klein publica Con-
tribuições à psicanálise
1952: Edição especial
do Internationa/ Journa/ of
Psycho-Ana/ysis em ho-

menagem aos 70 anos de
Melanie Klein

1955: Criação do Melanie
Klein Trust
1957: Publicação de Inve-

ja egratidão.
1958: Morte de Ernest

jones.
1960: Melanie Klein
morre, em Londres no
dia 22 de setembro
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A CRIADORA DA ANÁLISE INFANTIL FUNDOU UM SISTEMA TEÓRICO
PRÓPRIO,AMPLIANDO A NOÇÃO DE INCONSCIENTE EINTRODUZINDO
CONCEITOS COMO OBJETO INTERNO E IDENTIFICAÇÃO PROJETIVA

Melanie Klein, em. três décadas de produção
escrita, criou a principal corrente variante da
psicanálise em relação à freudiana e introduziu

pontos de vista originais que alguns consideram comple-
mentares e outros, controversos.

Melanie Klein considerava-se uma freudiana, parecen-
do não ter consciência dos profundos avanços que estava
introduzindo na psicanálise, e se surpreendeu quando uma
de suas discípulas, Betty joseph, lhe disse: "Agora já é tarde,
você é uma kleiniana" - acentuando então que ela estava
criando um novo sistema de pensamento.

Klein se distinguiu por muitas coisas. Ela é considerada
a criadora da psicanálise de crianças por meio da técnica do
brincar. Esta consistia em considerar o brincar da criança
durante a sessão como equivalente à associação livre do
adulto, ou seja, como discurso alocutório cujo significado
emocional era equivalente ao sonho do adulto.

Ao analisar seus pequenos pacientes, desenvolveu um
entendimento muito profundo do funcionamento emo-
cional do se/f infantil. Sua apreensão do mundo interno
infantil e das formas por meio das quais as emoções ali
adquirem significado contribuiu para o entendimento da
personalidade adulta com seus núcleos infantis incrustados
que persistem por toda a vida.

Em seu artigo "Nosso mundo adulto e suas raízes na
infância" (1949), sintetiza algumas de suas descobertas.
Nesse trabalho, acentuou que o entendimento profundo
da personalidade da criança é a base para a compreensão
da vida social. Escreve ela: "(...) a técnica de brincar que
desenvolvi na psicanálise de crianças muito pequenas e
outros avanços resultantes do meu trabalho permitiram-
me tirar novas conclusões sobre estágios muito iniciais da
infância e camadas mais profundas do inconsciente ("')i em
uma psicanálise o paciente revive em relação ao psicanalis-
ta situações e emoções muito arcaicas. Portanto, a relação
com o psicanalista de vez em quando encerra, mesmo em

MELANIE KLEIN em 1955, durante congresso da Associação
Internacional de Psicanálise (IPA) realizado em Genebra
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adultos, aspectos muito infantis, tais como dependência
excessiva e necessidade de ser guiado, acompanhado de
uma desconfiança bastante irracional".

Klein considera que a estrutura arcaica das emoções
infantis, muitas vezes datada de um período pré-verbal,

. persiste ao longo de nossas vidas e interfere na mente adulta.
A análise e o entendimento desse funcionamento favorece o
desenvolvimento e a criatividade. Para que este modo emo-
cional de operar seja perceptível é necessário que o analista
desenvolva uma sensibilidade muito acurada e sutil de suas
formas de manifestação na personalidade adulta.

O estudo da arquitetura emocional do bebê abriu as
portas para a investigação das atividades mentais primitivas
características dos estados psicóticos e, em alguns casos,
permitiu tratá-Ios. Suas observações proporcionaram um
desenvolvimento muito grande das possibilidades de se
falar a estes aspectos mais infantis e a núcleos mais primi-
tivos da personalidade.

Um analista kleiniano procura dirigir-se diretamente
ao funcionamento emocional de seu paciente, buscando
mostrar não apenas como ele é como pessoa, mas como
está sendo, isto é, como ele estrutura suas emoções a partir
de núcleos internos atribui dores de significado às vivências
e às relações enquanto estas estão ocorrendo.

Klein amplia a noção de inconsciente ao propor que
este é habitado sobretudo por fantasias consideradas por
ela representantes mentais das pulsões instintivas. Pascal
dizia que os instintos são as razões do coração sobre as
quais a razão nada sabe. Klein procura decifrar essas ra-
zões do coração através da compreensão do sentido e do
significado das fantasias. Essa tem existência sob a forma
de uma representação figurativa, tal como um fragmento
de cena, que evoca estados e significados afetivos que por
sua vez organizam as emoções enquanto as vivemos.

Na perspectiva kleiniana, todo impulso instintivo é
dirigido a um objeto, palavra técnica que designa uma
representação mental de uma pulsão ou instinto. Ao fa-
larmos de objeto, imago, representação interna, estamos
no domínio da fantasia inconsciente. Klein escreve: "Essas
imagos, que são uma imagem distorcida de forma fantástica
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[
A MÃE, OU SU~ REPRESENTAÇÃO PARCIAL COMO SE!O]
ALIMENTADOR, E O PRIMEIRO OBJETO INTERNO DO BEBE

MENINOS DE RUA BRINCANDO (1890), tela da artista inglesa
Dorothy Stanley

dos objetos reais em que estão baseadas, se instalam não só
no mundo externo, mas também dentro do ego, através do
processo de incorporação". Elisa Maria de Ulhôa Cíntra e
Luís Cláudio Figueiredo (em Me1anie Klein: estilo e pensamento)
enfatizam que Melanie Klein tinha uma extraordinária
capacidade para tornar visíveis processos mentais intan-
gíveis. Eles citam Klein e comentam: "Sentir os pais como
se fossem pessoas vivas dentro de seu corpo da mesma
maneira concreta que profundas fantasias inconscientes
são vividas. Isto é, se esses pais 'internos' se amam, se vivem
em harmonia, desse mundo interior brota, de forma viva,
um princípio de ordenação que ajuda a transformar o caos
interior em cosmos. Por outro lado, se estão em guerra,
em litígio, o caos se adensa e se aprofunda".

As fantasias do bebê existem muito inicialmente sob a
forma de sensações, que aos poucos adquirem uma figurabilí-
dade interna. Um objeto interno, conceito dos mais centrais
(e misteriosos) de seu sistema, é uma espécie de cidadão
do mundo interno, uma representação figurativa capaz de
evocar afetos, como se tivesse uma vida própria.

A mãe, ou sua representação parcial como seio alirnen-
tador, se constitui nesse sentido no primeiro objeto interno
do bebê, podendo adquirir qualidades boas ou más, con-
forme a função exercida. Tomemos como exemplo o caso
de um bebê com fome. Este sente fome como parte de seu
funcionamento fisiológico. Essa fome também é vivenciada

no mundo psicológico, dentro de uma subjetividade que
está se constituindo, sob a forma de uma representação
figurativa, uma presença concreta de um objeto que frustra.
Assim, a fome é vivida como fruto de uma ação concreta
de algo realmente existente dentro dele e vivida como uma
figura persecutória. Este adquire as qualidades de bom ou
mau de acordo com os sentimentos que evoca. Bom quando
alimentado e mau quando não satisfeito.

Progressivamente, esses objetos internos representan-
tes do mundo externo, associados a moções pulsionais
(agressivos, amorosos) se organizam em núcleos e vão
constituir uma espécie de teatro interno onde os significa-
dos para as experiências vividas são gerados e passam a dar
sentido às ações, crenças e percepções, assim como a uma
tonalidade afetiva que colore suas relações com o mundo
externo e interno. Esses "climas" emocionais são expressos
e evocados através das fantasias inconscientes.

Logo ao nascer, quando entra em contato com suas
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primeiras necessidades orgânicas, o bebê é dominado por
um medo de desintegração, algo que Klein denomina
"ansiedade de morte". Ela postula que esta é originária
de uma estrutura instintiva, que Freud chamou de ins-
tinto de morte e que se contrapõe permanentemente
ao seu oposto, o instinto de vida. Do ponto de vista do
funcionamento mental, podemos descrever o embate
permanente entre o instinto de vida e o de morte da
seguinte maneira: diante da pressão exercida no nível
mental pelas necessidades físicas ligadas à sobrevivência,

o bebê é colocado diante de duas possibilidades: ou se
organiza para satisfazê-Ias ou para negá-Ias. Klein, pre-
tendendo seguir Freud, considera que ao se organizar para
satisfazer suas necessidades o bebê está sob a influência
do instinto de vida e, ao negá-Ias, sob a influência do
instinto de morte.

Em Klein, a pulsão de morte vivida como um im-
pulso voltado contra si que ameaça a sua continuidade
existencial se transforma na base do sentimento de
destrutividade. De forma a dar conta dessa ameaça vi-
vida como ansiedade de morte, a criança projeta para o
exterior as qualidades destrutivas deste estado de espírito
e, por alguns momentos, a pessoa que dela cuida (a mãe,
geralmente) é colorida por esta tonalidade ameaçadora
que agride a criança. Torna-se, na linguagem psicanalí-
tica kleiniana, um objeto mau e assim é internalizada.
Quando esta mãe a satisfaz, atendendo-a, contendo sua
ansiedade, ela é internalizada como objeto bom, capaz
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de compreendê-Ia, cuidar dela e se torna fonte de segu-
rança. O recém-nascido vive um mundo de extremos,
povoado por objetos bons e objetos maus num embate
permanente.

Ao postular este tipo de funcionamento mental, Mela-
nie Klein cria uma psicanálise voltada para a descrição e a
compreensão dos estados afetivos e a natureza das relações
estabeleci das com o mundo interno e externo.

Sem negar a importância do passado histórico, isto é,
das repressões inconscientes acumuladas durante o desen-
volvimento como fatores produtores do desenvolvimento,
tanto normal quanto patológico (da forma como Freud o
faz), Melanie Klein introduz uma concepção particular
do desenvolvimento humano. Não são só as experiências
vividas constituídas no passado histórico que geram o
desenvolvimento e as patologias. Klein parte do conceito
de instinto de morte ampliando-o e relacionando-o com o
medo de não sobreviver, transformando-o assim em nossa
principal fonte de ansiedade.

Ao fazê-lo, ela redefine nossa relação com o passado
histórico e com sua função na constituição de nossa iden-
tidade. Não são apenas o passado histórico e as repressões
acumuladas durante a vida que se tornam parte de nossa
subjetividade e a perturbam. Antes mesmo da formação
do ego e do superego do bebê, já existiria uma força ne-
gativa (pulsão de morte) atuando, gerando defesas contra
ansiedades iniciais, que vão, aos poucos, se corpo rificando
em estruturas.

Aquele nada que precederia o bebê não é um vazio!
Ele vem preenchido de forças pulsionais que ameaçam a
integridade do bebê, sua unidade, gerando uma ansiedade
de aniquilamento e um intercâmbio intenso entre o mundo
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interno e o externo, atuados através de um movimento per-
manente de projeção e introjeção de estados de espírito.
De certa forma, a ansiedade de morte torna-se o motor
do desenvolvimento.

ESTRUTURAS PRECURSORAS
Ao nascer, o bebê ainda não tem um ego, ou um self

constituído, mas estruturas precursoras deste, tornando-o
capaz de sentir ansiedade e de se defender dela por meio
de projeções e introjeções. Essas estruturas precursoras
(nunca integralmente definidas por Klein) do ego do bebê
podem dividir-se ou excindir-se (split), e ser projetadas
para fora. Assim, não são apenas os estados de espírito
perturbadores que são projetados para fora, mas partes
da própria personalidade. Aqui temos mais uma das gran-
des novidades da psicanálise kleiniana. Isto significa que
podemos perder funções mentais, viver parte de nossas
vidas projetados (em fantasia) no mundo interno de outra
pessoa. Ou podemos ter parte de nossas vidas vividas
em identificação com aspectos da vida de outrem. Klein
denomina este mecanismo identificação projetiva.

Donald Meltzer, um dos continuadores de Klein recen-
temente falecido, define a identificação projetiva como o
nome de uma fantasia inconsciente onipotente que afeta
as relações entre as partes do self e dos objetos tanto no
mundo interno como no externo. A importância desse
conceito pode ser avaliada ao dizermos que boa parte da
psicanálise de 1950 para cá tem se dedicado a estudar a
fenomenologia da identificação projetiva.

Em Freud, o que era projetado perdia-se, pois este con-
cebia a projeção como um processo similar à evacuação.
Já em Klein, aquilo que é projetado para fora, isto é, para
dentro de um objeto, não só não é perdido como também
confere nova identidade a esse objeto. Um indivíduo
agressivo, por exemplo, que projeta sua raiva para fora, não
se limita a negá-Ia e atribuí-Ia ao outro. Ao dirigir sua raiva
em direção ao outro, o indivíduo torna-se temeroso do
receptor para dentro do qual seus maus sentimentos foram
projetados e, ao mesmo tempo, destituído de potência.

Este conceito modifica tanto a técnica psicanalíti-
ca como nossa concepção das relações humanas e do
desenvolvimento, e é responsável pela preocupação
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ROMANCE FAMILIAR. Melanie Klein, a filha
Melitta, com quem teria um relacionamento

conflituoso, e Hans (um de seus filhos homens,
ao lado do caçula Erich)

com áreas até então não tratadas em
psicanálise como seu foco central. A
natureza dos afetos envolvidos nas re-
lações humanas em geral, assim como
presentes na relação analítica, torna-se
objeto de observação e investigação. O
amadurecimento emocional depende do
estabelecimento de relações emocionais
genuínas e íntimas entre as pessoas. Essas
preocupações originam-se na definição
de identificação projetiva que introduz
a idéia de que os indivíduos podem viver
simultaneamente em diversos mundos
(em fantasia), tais como o externo, o
interno, o mundo interno do objeto interno ou o mundo
interno do objeto externo. Isso ocorre em fantasia, mas
como as projeções são concretamente vividas como reais,
estas vivências adquirem lórum de realidade, pois o indi-
víduo perde a capacidade de discriminar entre a realidade
interna e externa.

Para Meltzer, essa hipótese representa um grande
avanço sobre Freud, por proporcionar, através da interação
dos processos projetivos e introjetivos, uma concepção de
um teatro interno onde os significados das experiências
emocionais são gerados e que, por sua vez, fornecem o
cenário dentro do qual se desenvolvem as relações emo-
cionais. Este mundo é constituído por um fluxo contínuo
de fantasias inconscientes e é construído pelos mecanismos
projetivos e introjetivos intrínsecos ao modo de operar da
mente humana.

o MUNDO INTERNO
Um dos conceitos centrais da teoria de Melanie Klein

é, como temos visto, o de mundo interno. O mundo
interno, é preciso dizer, não é apenas o reflexo subjetivo
do mundo externo, sua representação em duplo. jean
Laplanche, um dos grandes mestres da psicanálise con-
temporânea, comenta: "Estas imagos (internas) não são a
lembrança de experiências reais mais antigas; são o depó-
sito introjetado destas experiências, mas modificado pelo
próprio processo de introjeção". Assim, a representação
interna que o bebê faz do mundo é resultado do próprio
processo através do qual ela se internalizou, sendo este,
por sua vez, governado pela natureza da ansiedade que o
gerou. Aquilo que é introjetado será, por sua vez, nova-
mente projetado e colorirá a natureza do receptor de sua
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projeção, podendo ser introjetado novamente, modificado
e assim sucessivamente.

Em síntese, o mundo inconsciente, de acordo com
Klein, é muito diferente do decalque esquecido da nossa
infância. A representação da realidade neste contexto
é permeada pela existência de fantasias inconscientes.
Estas por sua vez têm sua origem numa determinação
anterior à história e ao desenvolvimento da linguagem.
São anteriores, portanto, ao complexo de Édipo tal qual
o postula Freud.

Freud acreditava que o mundo interno da criança era
reeditado na sua relação com figuras de seu ambiente,
dentre elas a do analista durante o tratamento. Chama a
este processo de transferência e o compara a um processo
de reedição de um livro em nova versão. No presente
as pessoas reeditam relações passadas. Esse processo,
para Freud, não é atuante desde o começo da vida, mas
somente depois da resolução do complexo de .Édipo, que
vai instaurar uma diferenciação entre presente e passado
na mente do indivíduo.

Klein acreditava que as transferências para as figuras do
mundo externo e, portanto, para o analista, são possíveis
desde a tenra infância, tornando a análise viável desde essa
época. Esta posição gerou uma polêmica em 1927 com a fi-
lha de Freud, Anna, que não acreditava nessa possibilidade.
Nesse sentido, à objeção feita por Anna Freud, que insistia
na impossibilidade de analisar crianças por não desenvol-
verem esta transferência, Klein responde: "A análise de
crianças pequenas mostrou-me que uma criança de 3 anos
já atravessou a parte mais importante do desenvolvimento
de seu complexo de Édipo. Por conseguinte, a repressão e
a culpabilidade já a distanciaram consideravelmente dos
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[
A NATUREZA DA ANSIEDADE DETERMINA A ]

CONSTELAÇÃO DEFENSIVA ESTRUTURANTE DO EGO

objetos que ela desejou originalmente. Suas relações com
esses objetos já sofreram modificações e deformações de
tal ordem que os objetos de amor atuais são imagos dos
objetos originais". (tradução livre)

Melanie Klein estava, então, fazendo afirmações que iriam
revolucionar a psicanálise nos anos seguintes e que constitui-
riam os elementos mais originais de seu sistema.

Ela afirma, portanto, que a própria relação com os pais
reais comporta já certo grau de transferência. A questão
essencial envolvida na transferência não é a relação pas-
sado/presente, mas aquela existente entre mundo interno,
onde os significados são gerados, e mundo externo.

Decorre desta concepção a idéia de que o repetido na
transferência são as relações de objeto vigentes no mun-
do interno, e não comportamentos específicos, simples
hábitos. Assim, uma mãe perfeitamente adequada, cheia
de amor e cuidadosa pode ser vivenciada pelo bebê (em
decorrência da projeção da ansiedade e/ou da agressivi-
da de deste) como alguém incapaz, persecutório e mesmo
ameaçador.

Entre outros temas introduzidos por Melanie Klein
na psicanálise, podemos dizer que ela aprofunda, mais do
que qualquer outro autor, a problemática das condições
nas quais nossas ansiedades podem ser (ou impedidas de
ser) simbolizadas.

A pressão exerci da pelas forças instintivas sobre o
aparelho mental para executar essa transformação de
significados para a experiência emocional confronta o ser
humano com a insuficiência dos instrumentos (símbolos)
disponíveis para a comunicação interna, ou seja, para
pensar. Nessa confrontação, cada um de nós é obrigado a
alargar seu mundo simbólico para lutar com a necessidade
de comunicação nos mundos interno e externo, assim
como para poder desenvolver uma visão abrangente dos
mundos externo e interno em toda a sua complexidade.

O aparelho psíquico assenta-se sobre uma malha de
representações tomadas como expressões mentais das pul-
sões através das quais estas circulam e, por fim, constituem
a base da memória, uma memória na forma de sentimentos
(memory in feelings) das experiências emocionais vividas
como base de uma memória afetiva.

Para Klein, a natureza da ansiedade, sua qualidade

NA CONCEPÇÃO KLEINIANA de inconsciente, a razão
se torna colorida pelas emoções, deformando as percepções e a

imagem que formamos do mundo. Ao lado, Estudo
para "Dia" (1898-99), de Ferdinand Hodler
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paranóide ou depressiva, determina a natureza da conste-
lação defensiva estruturante do ego. Ansiedade paranóide
é aquela que é vivida como uma ameaça à sobrevivência,
à integridade do ego. Neste contexto, a sobrevivência do
objeto não está em jogo, pois ele é só fonte de ameaça,
não de amor. O ego é tomado pela ameaça de destruição,
vivido por seus sentimentos, descontextualizado de qual-

quer contexto histórico. Não há a presença do tempo,
não existe antes nem depois, não há, portanto, história
no espaço interno dominado por esta destrutividade. Este
tipo de ansiedade determina o tipo de defesa mobilizado
para proteger a sobrevivência do ego. São estas a cisão
(divisão do self e/ou do objeto) e identificação projetiva,
principalmente. Klein denomina posição, outro dos con-
ceitos-chave, esta constelação constituída pelo tipo de
ansiedade e os modos de defesa mobilizados pelo ego
para dela se defender. Posições definem uma espécie de
óptica mental. E são duas: a posição esquizoparanóide,
que já descrevemos, e a posição depressiva. Esta última
é dominada por uma ansiedade de perda do objeto de
seu amor e se organiza para se proteger desta experiência
dolorosa, mobilizando defesas de natureza diferente da
de caráter paranóíde.

Freud abordou o inconsciente não-racional adotando as
bases epistemológicas do racionalismo iluminista, procu-
rando estender o domínio da razão para o mundo das emo-
ções. Klein busca descrever como a razão se torna colorida
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por nossas emoções, deformando nossas percepções e a
imagem que formamos do mundo e passam a tutelá-Ia. O
significado emocional das experiências não nos é dado por
uma faculdade independente idealizada como razão, uma
faculdade capaz de operar fora de uma zona de conflitos,

ANNA FREUDafirmava ser impossível analisar crianças
postura à qual Melanie Klein se contrapôs em polêmi
ocorrida em 1927. Ao lado, Bom dia, querido pai, tela
de Friedrich Edouard Meyerheim (século XIX)

não é negação, mas contra-investimento. É esta
característica que o distingue de outros modo
de operação inconscientes através dos quai
opera, por exemplo, nossa biologia.

Os mecanismos de repressão, negação e
recusa são operações mentais defensivas des-
critas por Freud que têm por objetivo protege
o ego da ansiedade excessiva produzida pelo
contato com uma experiência que não pôde
ser assimilada. Todos estes mecanismos de
defesa, ao eliminar conteúdos mentais (idea-
cionais ou afetivos) da consciência, interferem
no acesso à realidade. Klein acrescenta a estes
mecanismos de defesa dois outros: a cisão e a
identificação projetiva, como já vimos. Através
desta, não apenas conteúdos podem ser elimi-
nados da mente humana, mas a própria mente
pode prejudicar-se cindindo e projetando suas
faculdades. Temos aqui uma nova perspectiva
em relação à patologia e à questão do sentido
de realidade.

Em Klein, as emoções passam a ser con-
sideradas na personalidade algo comparável ao tecido
conectivo e operam como elos entre os diversos níveis das
instâncias psíquicas e as vivências correspondentes. Bion,
um dos mais criativos continuadores do pensamento klei-
niano, desenvolverá este aspecto com grande riqueza.

[
MELANIE KLEIN MOSTROU QUE A RAZÃO E O ]

PRINCÍPIO DA REALIDADE NÃO EXISTEM NO VAZIO .

mas pela organização das emoções que vão colorir nossa
razão transformando-a em crenças e percepções.

Freud escreve em O futuro de uma ilusão: "Não temos outro
meio.de controlar nossa natureza instintiva a não ser através
de nossa inteligência. Como poderemos esperar que uma
pessoa sob o domínio da proibição de pensamento atinja o
ideal psicológico do predomínio da inteligência?".

Desde o início, os psicanalistas colocaram-se a ques-
tão de como e por que o indivíduo se afasta da realidade.
Inicialmente a resposta era atribuída ao excesso de tensão
produzido pela ansiedade, o que levava a repressões.
Tudo aquilo que perturbava o equilíbrio pulsional era
reprimido, isto é, retirado da consciência e mantido
inconsciente. O inconsciente de que a psicanálise fala
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Para Melanie Klein e seus continuadores, as pessoas
não sofrem apenas de carências, traumas ou repressões.
Elas sofrem também de falta de experiências emocionais
que propiciem um desenvolvimento/crescimento. Nesta
perspectiva, não basta que a psicanálise seja efetiva no
levantamento de repressões que possam impedir certos
pensamentos ou sentimentos de virem à luz ou que propi-
cie um ambiente facilitador que permita reparar situações
de carências passadas que possam criar um sentimento
de não aceitação. A presença da cisão e da identificação
projetiva aponta para uma mente fragmentada, na qual
as diversas instâncias psíquicas não se comunicam, que é
incapaz de simbolizar e, portanto, de pensar as emoções de
forma mais rica, criando uma atmosfera interna de vazio,
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de falta de sentido para a vida. Nestas condições certos
pensamentos não chegam sequer a serem formulados e,
portanto, a própria capacidade de pensar fica inibida

A liberdade de pensar, segundo as implicações das
concepções kleinianas, não depende apenas do levan-
tamento de repressões (internas e externas, poderíamos
dizer), mas também da recuperação de funções mentais
perdidas que permitam pensar experiências nunca antes
vividas ou pensadas.

Uma das implicações das concepções de Melanie
Klein está em mostrar que a própria razão e o princípio
da realidade não existem no vazio, provêm de algum
lugar e assim estão também sujeitos a conflitos, bloqueios
e insuficiência de desenvolvimento. Ao modelo amplifi-
cado que incluía não apenas mecanismos de defesa para
eliminar conteúdos da consciência, mas igualmente a
possibilidade de o próprio ego e seus objetos internos
cindirem-se como funções mentais que podem ser elimi-
nadas, foi acrescida a idéia de que o funcionamento da
razão pode ser desafiado pela limitação das experiências
emocionais e pela precariedade das funções mentais à sua
disposição. Nessa perspectiva, a sanidade mental baseada
no funcionamento racional e no contato satisfatório com
a realidade é sempre duramente conquistada toda vez
que o ego é submetido a tensões.

REDEFINIÇÃO DA PATOLOGIA
Nesse desenho da estrutura psíquica humana, o le-

vantamento das repressões, por si só, não conduz nem
à sanidade nem a uma capacidade de aprofundamento
do contato com a realidade e não torna o uso da razão
plenamente efetivo.

Uma das implicações das observações e hipóteses klei-
nianas é a de que a personalidade é constituída de diversos
níveis que atuam ora em consonância e harmonia, ora
em conflito aberto que pode inclusive paralisá-Ia. Assim,
aspectos infantis da personalidade atuam simultaneamente
com aspectos adultos, ora dominando a personalidade, ora
sendo mais bem integrados nesta. Essas diversas instâncias
podem ou não estar em comunicação entre si e com o
mundo externo.

Os aspectos infantis têm sua existência no núcleo
da personalidade que se desenvolve mais próximo do
contato com as necessidades corpóreas, acompanhadas
de sensações de urgência e impulsos para satisfação. A
criança não espera, ela deseja e quer ser satisfeita imedia-
tamente. Suas necessidades têm um caráter imperativo.

A ESTRUTURAARCAICA das emoções infantis, segundo Klein,
persiste ao longo da vida e interfere na mente adulta. Ao lado,

C/aude com dezesseis meses na sua cama (1948), de Pablo Picasso
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É através da sensualidade e da ação que ela experiencia
o mundo e dele participa. A capacidade de observação
e de distanciamento da ação, necessária para a elabo-
ração do pensamento, está quase ausente no modo de
funcionamento mental infantil. A criança é, por assim
dizer, refratária a examinar o significado das coisas e
das vivências, comportando-se como se só existissem
objetos externos.

Já o modo adulto de funcionamento opera baseado na
relação com os objetos internos, dos quais tira sua inspi-
ração e com os quais se identifica. Opera mais através da
observação e da reflexão e caracteriza-se pela possibilidade
de postergar a ação, de examinar a questão por vários ân-
gulos, de ser ao mesmo tempo observador e protagonista
em uma relação.

A concepção da psicanálise como uma prática voltada
para fenômenos de comunicação - tanto das instâncias
psíquicas entre si como dessas com o ambiente social que
permeia o contato com a realidade - demanda, entre outras
implicações, uma redefinição do que possa ser uma tera-
pêutica e, conseqüentemente, uma patologia. Patológico
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é tudo aquilo que impede a comunicação entre as diversas
instâncias psíquicas e, portanto, entre seres humanos
no nível emocional profundo (Tntirno", na linguagem
posterior de Bion) e que, em conseqüência, impede um
desenvolvimento/crescimento emocional.

Se patologia é ausência de desenvolvimento/cresci-
mento emocional, a prática terapêutica da psicanálise
visa interferir nos fatores que impedem a ocorrência de
situações promotoras de integração, já que a desintegração
mental interfere no processo de produção de símbolos e
torna a comunicação entre as diversas instâncias mentais
difícil, sem que se amplie o universo dos significados
de nossas vivências, estreitando assim nossas vidas. É a
capacidade de simbolizar que governa a possibilidade
de comunicação, já que esta só pode ocorrer por meio
de símbolos. Isto nos coloca a questão dos fatores que
interferem na capacidade de simbolizar.

A idéia de cura está intimamente ligada à noção da
psicanálise como terapêutica, embora a relação entre
estes dois termos seja complexa e demande uma reava-
liação crítica. Curar no sentido terapêutico é privilégio
da medicina, em todas as suas acepções e, portanto,
sugere um modelo médico para a psicanálise. Seria este
adequado?

Se entendermos por cura o restabelecimento do esta-
do anterior ao sofrimento, certamente ele não pode ser
aplicado à psicanálise. Não há nada equivalente na prática
psicanalítica à função de um antibiótico, por exemplo.

Recusar, entretanto, por esta razão, a idéia de que a
psicanálise se constitui numa prática terapêutica, parece
simplista. Os pacientes que procuram uma análise, na
imensa maioria dos casos, o fazem por estarem sofrendo
e buscam ajuda com objetivo de ter uma vida de melhor
qualidade. Nos últimos anos, cada vez mais pacientes que
sofrem de condições de caráter psicótico ou fronteiriço
(borderline) têm procurado analistas.

Há uma questão epistemológica presente na definição
de terapêutica, sobretudo em relação àquela de Melanie
Klein, quando a vida emocional está envolvida. De um
lado, quando nos propomos como terapeutas, não pode-
mos ter um objetivo previamente definido, como o médico
pode quando trata, por exemplo, de uma nefrite ou de
um cálculo renal. De outro, nossa terapêutica visa tornar
atual o que é potencial. Ela objetiva realizá-lo e promover
um desenvolvimento. Patologia, no caso, é ausência de
desenvolvimento. Nossos objetivos, ao nos propormos
analisar um indivíduo, não podem ser definidos em termos

REPRESSÃO, NEGAÇÃO E RECUSA são operações defensivas
descritas por Freud, às quais Klein acrescentou a cisão e a

identificação projetiva. Ao lado, Repressões (1928), desenho de
Austin Osman Spare
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de mudanças de comportamentos, já que é condição par
que possa existir uma situação analítica da neutralidad
valorativa. A neutralidade prática não é apenas uma da
condições para que ocorra uma análise, mas a condiçã
principal para que a transferência possa se desenvolver
para que possamos examinar as fantasias inconscientes qu
permeiam as condutas.

Bion utilizou-se da metáfora do parteiro da mente pa
se referir à função do analista. Da mesma forma que a mã
exerce esta função ao cuidar emocionalmente do bebê
o analista deve ser capaz de, através da função de rêveri~
internalizar e digerir as experiências emocionais que sãc
intoleráveis para o paciente.

É a capacidade de simbolizar que governa a possibi
lidade de comunicação já que ~sta só pode ocorrer po
meio de símbolos. Isto nos coloca a questão dos fatore
que interferem na capacidade de simbolizar.

A função terapêutica da psicanálise se exerce atravé
da interpretação que consiste numa constante inves-
tigação do significado das fantasias inconscientes. A
interpretação só é efetiva se promove um insigbt. O que
é interpretar? Em trabalho anterior (Rocha Barros, 1991
discutimos esta questão a partir de versos de T. S. Eliot



We had the experíence but míssed the meaníng) And approach to the
meaníng restares the experíence/ In a different way. .. (Four quartets;
tradução: Nós tivemos a experiência mas perdemos sua
significação,! E a busca da significação restaura a expe-
riência/ De uma forma diferente ... ).

A restauração, aludida por Eliot, dentro da perspec-
tiva da psicanálise kleiniana, ocorre no mundo interno,

Como analistas kleinianos, ao interpretar, trabalhamos
com a idéia implícita de que nossa comunicação só será
efetiva se conseguirmos interessar o paciente por nossa
observação. Só aquilo que estimula o paciente a pensar
sobre suas emoções tem chance de ser internalizado. O
novo, quando encontrado, produz, em geral, medo. A
presença de uma mãe capaz de transformar os aspectos per-

[ A FUNÇÃO TERAPÊUTICA DA INTERPRETAÇÃO SÓ É ]
EFETIVASE PROMOVE UM INSIGHT

operada no self como resultado da ressonância que a
percepção do significado da experiência tem sobre a vida
emocional e seus sistemas de representação. Essa alte-
ração da qualidade da experiência promove uma maior
integração, que por sua vez permite que as experiências
emocionais recuperem seus significados perdidos e se
tornem, em conseqüência, diferentes, isto é, mais pro-
fundas, ricas e variadas.

As fantasias inconscientes interpretadas pelo analista
kleiniano são parte do material, isto é, da vida psíquica
do paciente e são constantemente atuadas no seu dia-
a-dia. Interpretá-Ias baseado em evidências fornecidas
pelo próprio paciente é uma maneira de apresentá-Io a
si mesmo, criando condições para que ele se recupere.
Através de sucessivos ínsíghts, o paciente vivencia uma
gama variada de estados emocionais e se familiariza com
diferentes aspectos de sua personalidade, tornando-se
mais tolerante a estados psíquicos que até então evitava.
Progressivamente, diz Hanna Segal, (o paciente) começa a
conhecer não somente suas pulsões e a natureza de sua
relação com os objetos internos, mas igualmente o tipo
de defesas que utiliza e que lhe são específicas, fazendo
dele o indivíduo que ele é". Essa vivência conduz a uma
inregração crescente. Nessa perspectiva, conhecer-se é
mudar. A dicotomia que existe entre cura e investigação
é, a meu ver, falsa, pois o próprio processo de investiga-
ção ao qual analista e paciente se engajam, se for exitoso
na produção de ínsíghts, conduz a mudanças, da mesma
forma como as explorações dos grandes navegadores
mudaram o mundo.

EXPERIÊNCIA EMOCIONAL INFINITA
Ao trabalharmos orientados por um hipotético mo-

delo de normalidade, nosso modelo de patologia estará
baseado numa avaliação do custo que o indivíduo paga
por resistir à assimilação de novas experiências, conde-
nando-se, desta forma, a uma superficialidade emocional
que se manifesta na maneira como se relaciona com as
pessoas e com o mundo.
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turbadores da novidade em algo tolerável cria as condições
para a internalização de um objeto que apóia a curiosidade
da criança e seu espírito investigador, promovendo então
seu desenvolvimento/crescimento emocional. Durante
uma análise, esta função é exercida pelo analista através de
suas interpretações. Uma interpretação só será efetiva se
transmitir algo ao paciente que lhe interesse e o estimule
a pensar e a fazer novas observações/investigações sobre
sua maneira de sentir o mundo e as pessoas.

Hoje, dificilmente um kleiniano poderia concordar
com a idéia de que o objetivo da interpretação é apenas
o de tornar consciente o inconsciente. Nesta função,
deveríamos incluir o objetivo de interessar o paciente
pela exploração de seu inconsciente (e mesmo de sua cons-
ciência). Ao fazê-Io, estamos despertando nos pacientes a
convicção de que a experiência emocional é infinita. Por
meio da exploração de novos significados, os limites da
vida emocional podem sempre se ampliar, através de um
aprofundamento das emoções. O domínio do inconsciente
é muito maior do que o do consciente.

Sabemos que no momento há um retorno ao fanatis-
mo religioso, no seio de todas as crenças, um apelo ao
imediatismo e à satisfação peremptória do prazer, uma
crise do pensamento reflexivo sobre nós mesmos e
uma superficialização das relações emocionais. Se julgarmos
desse ponto de vista, o ideal freudiano está longe de ter
estabelecido um espaço real importante no seio da huma-
nidade. Poderíamos até dizer que a verdadeira revolução
psicanalítica apenas começou.

Finalizamos citando a frase com a qual Freud termina
O futuro de uma ilusão: "Não, nossa ciência não é uma ilusão.
Mas uma ilusão seria supor que aquilo que a ciência não
nos dá possa ser obtido fora dela". i'lv1c

PARA CONHECER MAIS

A situação analítica. Elias Mallet da Rocha Barros. IDE, 22: 18-29,
outubro de 1992.

Psychanalyse et thérapeutique. Hanna Seqal. Revue Française de
Psychana/yse, 1991.
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POR REGINA MARIA RAHMI

A condição do sujeito contemporâneo i, de imigran-fi.te, sobrevivente, órfão; aquela de quem perdeu
seu lugar de origem na proteção da autoridade

paterna e sua fé quanto à imortalidade da alma, assim como
em relação ao progresso infinito da espécie. Perdas e lutos
constantes movem o humano para novos caminhos; por
vezes, ele consegue sair do abandono e do isolamento e se
envolve em transformações profundas e radicais.O contato
com o desamparo e a angústia delas proveniente pode ser
a mola propulsora para novas reinvenções.

Melanie Klein foi uma dessas pessoas que encarnaram
a condição de desamparo e de reinvenção, valorizando
e mergulhando em suas experiências de vida para delas
retirar o caldo vital do qual até hoje nos alimentamos.
Foi uma mulher à frente de seu tempo. Revolucionou a
técnica de trabalho com crianças e ampliou o alcance da
psicanálise para a compreensão de estados primitivos da
constituição do humano. Uma das inovadoras mais ori-
ginais da psicanálise, imprimiu nova orientação à teoria
e à técnica na compreensão do inconsciente, o que pos-
sibilitou desdobramentos fecundos à clínica dos estados
limites, da psicose e do autismo.

Viena, 30 de março de 1882. Nasce Melanie Reizes, a
caçula de quatro filhos de Libussa e Moriz. A família era
judia: Moriz, o pai, proveniente de um meio ortodoxo,
dedicara-se à religião; entretanto, aos 37 anos inicia estu-
dos de medicina. Seu espírito independente e sua atitude
científica foram motivo de grande admiração da filha. A
mãe, Libussa, mulher inteligente e ativa, auxilia o marido
para complementar a renda familiar, abrindo um pequeno
comércio. A,esposa de um médico exercer uma profissão
contrariava os padrões da época. A energia e a indepen-
dência daquela que se opunha a preconceitos arraigados
também viriam a influenciá-Ia profundamente.

No decorrer da infância, foi muito apegada à mãe e à
irmã Sidonie. Esta foi quem iniciou Melanie na leitura e
na escrita, mas cai gravemente doente aos 8 anos e falece
pouco tempo depois. Seria a primeira de uma longa série
de mortes que pontuaram a vida de Melanie, cada uma
reavivando o medo, a dor e a perplexidade.
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Seu irmão Emanuel foi, sem dúvida, uma das prin
cipais influências sobre o desenvolvimento inicial d
Melanie. Era um adolescente inquieto e inteligente, es
critor e interessado por arte, que a apresentou ao mund
cultural e filosófico de Viena. Faziam parte deste grup
o dramaturgo Arthur Schnitzler e o filósofo Friedrich
Nietzsche. Teve sucesso imediato com a juventude
progressista de Viena, que se identificava com a voz de
protesto contra a corrupção e a letargia intelectual d
Império Austríaco. Emanuel foi incentivador de sua arnbi-
ção em estudar medicina e especializar-se em psiquiatria
Melanie sentia-se viva, imbuída da mais profunda paixão
o fervor intelectual.

Quando tinha 17 anos conheceu seu futuro marido
Arthur Klein, um rapaz sério, estudante de engenharia
química, admirado por sua inteligência. Na mesma época
falece o pai, que vinha doente, sofrendo provavelmente do
mal de Alzheimer. Algum tempo depois, Emanuel faleceria
de parada cardíaca. O tema das perdas e a melancolia mar-
cariam profundamente seu ser, influenciando sua obra,
como veremos adiante.

Em seguida, Melanie casou-se, aos 21 anos; o seu in-
teresse pelo estudo e pela pesquisa teria que aguardar um
tempo para vir a se realizar. Após o casamento, o casal vai
residir em Budapeste, onde tem três filhos: Melitta, Hans
e Erich. O distanciamento do ambiente cultural que tanto
amava e a impossibilidade de entregar-se a um trabalho que
realmente a interessasse, acrescido por desgostos da vida
conjugal e familiar, e pela perda da mãe, levaram-na à de-
pressão, marcada por períodos de desânimo e desespero.

Foi por essa época que teve a oportunidade de ler o
texto de Freud sobre os sonhos; entusiasmada, decide
iniciar a análise com Sándor Ferenczi.

Melanie Klein relata: "Durante a análise com Ferenczi,
ele chamou a minha atenção para o grande dom que eu
tinha para entender as crianças e o meu interesse por
elas e deu muito incentivo à minha idéia de me dedicar
à análise de crianças. Nessa época eu tinha, é claro; três
filhos ... Não descobrira que a educação podia abranger
toda compreensão da personalidade e por conseguinte
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! A observação clínica opunha-se à idéia vigente na

época, em especial de Anna Freud, de que o trabalho com
crianças deveria ter um sentido mais formal e explicativo.
Havia também a idéia de que as crianças não faziam uma
neurose de transferência com o analista pois suas transfe-
rências estavam ligadas aos pais reais.

O trabalho com as crianças revelava o inconsciente, o
acesso a fantasias primitivas ou inatas, que davam expressão
a impulsos e reações instintivas. As fantasias primitivas
são experimentadas em sensações e mais tarde assumem a
forma de imagens; elas estão o tempo todo presentes (mas
não dependem de palavras). Manifestam-se por meio de
ações ou, ainda, acabam fazendo parte do que se sente ser
a realidade (psíquica).

A observação desses primeiros contatos trouxe a neces-
sidade de encontrar alguém (um analista) que estivesse apto
a captar emoções que se apresentavam de forma pré-verbal
e que fosse capaz de mobilizar-se, a fim de recebê-Ias em
seu corpo e em sua mente para, em seguida, transformá-Ias
em palavras, abrindo, assim, espaço para a simbolização. A
princípio, Klein teve muita cautela com as interpretações e
foi surpreendida com o alcance das mudanças que ocorre-

DESENHOS DE CRIANÇAS utilizados por Melanie Klein para
estudar técnicas que possibilitassem a psicanálise infantil
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ram no surgimento de fantasias
e brincadeiras espontâneas.
Histórias fantásticas apare-
ceram, e a criança, até então
silenciosa, se revelou.

Em 1922, Melanie divor-
cia-se de Arthur Klein e passa
a residir em Berlirn, a convite
de Karl Abraham, com quem,
mais tarde, teria sua segun-
da experiência analítica. Em
1924, no Congresso Inter-
nacional, apresenta um texto
sobre a psicanálise de crianças.
Sofreria duras críticas dos membros
mais conservadores, que afirmaram que suas idéias inova
doras violentavam a inocência das crianças e perturbava
a relação com os pais.

Enfrenta resistência por parte de outros analistas, poi
não era médica nem possuía outro diploma universitári
Ingressou na Sociedade Psicanalítica de Berlim, tornan
do-se um de seus membros, o que legitimou sua entrad
no mundo da psicanálise mundial. Nessa época sua filha
Melitta, termina seus estudos de medicina e acompanh
a mãe nas reuniões psicanalíticas. Essa mulher notáv
conseguiu superar dificuldades pessoais e profissional
liberando seu potencial criativo, dand~ início a uma fas
em que publica vários artigos. A idéia de fazer nome
ter reconhecimento lhe permitiria mobilidade para novo
centros. Era necessário imprimir sua marca, e assim acon
teceu. Apurou sua técnica e elaborou conceitos com
introjeção e projeção. Depressão, culpa, angústia e naturez
compulsiva da fantasia seriam temas que investigari
cada vez mais. A agressividade, e não a libido, começa
assumir, em sua teoria, a principal força da angústia.

Com base nessas primeiras análises, aprende qu
seu papel seria dar liberdade às crianças para que ela
pudessem expressar suas emoções e fantasias; sua funçã
seria compreender aquilo que se passava na mente dela
e transmitir-Ihes o que ocorria.

A INVENÇÃO DA TÉCNICA DO BRINCAR
A técnica do brincar foi, de certo modo, sugerida pela

crianças analisadas, que se ocupavam espontaneament
com seus brinquedos. No ano de 1923, Klein recebe a
crianças em sua própria casa a fim de evitar a interferência
da família no tratamento; decide então fornecer-Ihes brin-
quedos, transformando, assim, um fenômeno espontâneo
em uma técnica planejada.

"Estes brinquedos de tamanho reduzido, seu número
e sua grande diversidade, deixam o campo livre para os
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jogos mais variados, enquanto a simplicidade permite
uma infinidade de usos diferentes. Assim, tais brinquedos
podem exprimir com variedade e em detalhes as fantasias e
as experiências infantis. Os diversos 'temas lúdicos', como
os afetos que os acompanham e que podemos, ao mesmo
tempo, observar e deduzir do conteúdo mesmo do jogo,
se apresentam numa vizinhança e num quadro estreitos;
assim, nada nos escapa do encadeamento e da dinâmica
dos processos mentais em ação nem da cronologia das
experiências e das fantasias da criança." (julia Kristeva)

Ela enfatizava a idéia de que os brinquedos fossem de
tamanho pequeno, "não mecânicos", tão simples como
os do próprio quarto da criança, para poderem ser utili-
zados durante o jogo. Mostrava-se atenta à expressão da
agressividade do jogo, tendo um interesse especial pelos
objetos danificados. Interpretava os elementos do brincar
respeitando o valor simbólico como os de um sonho. Uti-
lizava uma linguagem direta e franca como as empregadas
pela criança para referir-se a partes do corpo e a assuntos
sexuais de ordem amorosa e agressiva. Consta que era
bastante ativa no brincar com os pacientes, dispondo-se a
desempenhar papéis nas fantasias, reencenando os dramas
também representados com brinquedos.

Esse cenário revela um mundo interno repleto de per-
sonagens que manifestariam a trama secreta dos conflitos.
Outras vezes, os personagens são sentidos como tendo
existência própria, e a criança não distingue o que é fruto de
sua fantasia e o que é real, verdadeiro. Ela verificou que, se
interpretasse constantemente as brincadeiras, a angústia que
sentiam diminuía. Em crianças muito pequenas, observava
uma capacidade de compreensão maior do que a de muitos
adultos; acreditava que isto ocorria devido ao fato de o vínculo
entre consciente e inconsciente ser mais estreito e por, num
estágio pré-verbal, a brincadeira se revelar equivalente à asso-
ciação livre. Considerou a compreensão da ansiedade, e não o
impulso, o centro de sua atenção. Klein fazia da experiência
emocional o objetivo principal de suas investigações.

WWW.VIVERMENTECEREBRO.COM.BR

ÁLBUM DE FAMíLIA. Na foto
da página ao lado, no alto,
Melanie (à direita) com os
irmãos Emanuel e Sidonie. Nesta
página, no centro, seus dois
filhos, Hans e o caçula Erich. Ao
lado, a psicanalista aos 17 anos

Em 1925, ela é convidada
a fazer uma série de confe-
rências em Londres; seu tra-
balho sensível encontra uma
sociedade dinâmica, jovem e
preocupada em se informar
para inovar. O campo está
aberto e, em 1926, Ernest

Jones convence-a a ir morar em Londres para analisar
seus próprios filhos.

Em seu artigo "Estágios iniciais do complexo de
Édipo", formula conceitos mais polêmicos do que os
apresentados anteriormente. Pela primeira vez, diverge
de Freud na determinação da época em que ocorre o
complexo de Édipo, que, até então, presumia-se ser em
torno de 3 a 4 anos. Em sua compreensão, ele inicia-se
nos primeiros meses de vida e na diferença psíquica entre
meninos e meninas.

No início, descreve mãe-bebê como sendo o primeiro
vínculo fundante, situando-o no centro do desenvolvimen-
to. O colorido que aparece nessas primeiras experiências
de encontro e desencontro, gratificação e frustração, darão
o tom das relações futuras.

Melanie Klein, figura polêmica, tem a oportunidade de
descobrir colaboradores apaixonados: joan Ríviere, Susan
Isaacs, Paula Heimann, Sylvia Payne, Ella Sharpe e Hanna
Segal, além de fervorosos críticos e opositores Anna Freud,
Melitta Schmideberg (filha da própria Melanie).

A inserção de Mellita na Sociedade Britânica é rápida
e brilhante. Tornou-se, nos anos seguintes, uma das mais
agressivas opositoras de Melanie Klein. Mellita aproxima-
se de Anna no momento em que eclodem as divergências
entre os partidários de Klein e os de Anna Freud. A acusação
era de que Klein teria se afastado dos princípios básicos da
psicanálise clássica.

Melanie Klein queria servista como discípula e conti-
nuadora de Freud. Grosskurt (1992) conta que, certa vez,
Melanie Klein comentou indignada com Betty joseph que
tinha sido tratada por "kleiniana" quando se considerava
"freudiana". Ao que Betty joseph respondeu: "Agora já é
tarde, quer queira ou não, você é uma kleiniana".
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