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Resumo: Estudo bibliográfico fundamentado nos escritos kleinianos. Parte de suas primeiras contribuições
para a análise de crianças através da Técnica Lúdica - seu método próprio. A autora norteou-se pela
finalidade principal da psicanálise: tornar o conflito inconsciente consciente. Definiu uma linha
essencialmente pedagógica. Através do uso do brincar como forma de comunicação, a criança manifesta a
linguagem do inconsciente; o brinquedo seria uma forma natural de expressão da criança. O brincar seria
uma expressão final de processos inconscientes profundos, assim como a atividade dos sonhos. Já, a
inadaptação para o brincar seria um distúrbio da simbolização. A capacidade de inteiração do professor
com a criança tomando o brincar como ação metodológica, imprime seu papel determinante para o
desenvolvimento emocional e cognitivo da mesma.

Palavras-chave: Psicanálise de Criança; Brincar; Educação Sexual.

Summary: Study bibliographic reasoned in the writings Kleinians. Part of his earliest contributions for the
analysis of children through Technique Lúdica - his method own. The author guided-by the intended
purpose main of psychoanalysis: make the unconscious conflict conscious. Layed a line essentially
pedagogical. Through the use of playing as form of communication, the child manifests the language of the
unconscious; the toy would be a natural form of expression of child. The play around would be an
expression end of unconscious processes deep, well as the activity of dreams. Already, the inadaptation for
the play around would be a disorder of symbolization. The ability to complementary nature teacher&39;s
with the child taking on play as action methodological, prints your determinant role for emotional
development and&39;s cognitive same.

Keywords: Psychoanalysis of Child; Playing; Education Sexual.

A Psicanálise de Melanie Klein

Melanie Klein nasceu em 30 de março do ano de 1882 em Viena, tendo origem de família Judia sendo a
caçula de quatro irmãos. O lugar em que viviam era altamente intelectualizado, por ambos os lados do pai
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e da mãe e seus pais não eram rigorosos na questão da religião. Segundo relatos de Klein sua família era
extremamente unida e se relacionavam com muito amor. A relação com seu pai era de pouco afeto, ao
contrário da relação com sua mãe que era bem mais próxima. Aos 14 anos de idade começou a sentir
grande desejo em estudar medicina, porém sua vontade fora interrompida quando ficou noiva aos 17
anos. Foi levada a estudar humanidades; casou-se aos 21 anos e teve três filhos Hans, Melitta e Eric.

Melanie Klein iniciou seus estudos psicanalíticos no ano de 1914, com 32 anos de idade. Neste período
morava em Budapeste, local onde teve os primeiros contatos com as obras de Freud, mais diretamente
com o trabalho do autor sobre os sonhos. Encantou-se pelos estudos de Freud sobre o inconsciente e
resolveu se dedicar ao estudo da Psicanálise. Foi Ferenczi que lhe estimulou a trabalhar com crianças e,
assim, no ano de 1919 Klein se tornou membro da Sociedade de Psicanálise de Budapeste.

Em Berlin, no ano de 1921, seus trabalhos eram realizados com crianças e adultos; neste momento obteve
apoio de Abraham para se instalar na cidade, local em que a sociedade da época estava voltada para o
trabalho psicanalítico de Anna Freud.

No ano de 1924, com a morte de Abraham, Klein se empenhou em uma autoanálise intensa e regular.

Já, em 1926, se mudou para a Inglaterra com seu filho Eric. Anteriormente havia perdido tragicamente o
filho Hans e entrado em desavença com sua filha Melittan Schmidberg. Foi na Inglaterra que a autora
conquistou amigos e discípulos que aprenderam suas técnicas de análise junto às crianças.

A partir do ano de 1935, a definição de posição depressiva e a noção das psicoses provocaram conflitos
dentro da Sociedade Britânica de Psicanálise. Surgiram disputas entre Anna Freud e Melanie Klein, as
quais se tornaram o centro das discussões científicas da época. De um lado estava o grupo que apontava
divergências entre as ideias de Klein e Freud. De outro lado estava o grupo defensor de que os princípios
da autora era psicanálise pura.

É importante lembrar que suas obras são fundamentadas em análises feitas com seus pacientes e também
com relatos seus, relacionando-os para diagnosticar os motivos reais presentes nas análises de cada
criança. Klein conduzia a análise com crianças da mesma forma que a do adulto, só que acompanhado da
colocação verbal e associado o brincar como fonte de informações sobre os sentimentos das mesmas.

No início Klein utilizava as obras de Freud para fundamentar seus pensamentos, mas com o tempo
surgiram divergências entre as concepções dos dois pensadores. Uma de suas diferenças estava no
período em que se desenvolvia o superego e o complexo de Édipo. Para ela estes momentos aconteciam
antes dos períodos que Freud afirmava.

Os trabalhos de Freud sobre crianças eram baseados nas análises realizadas com adultos; já o trabalho de
Klein era realizado junto às crianças. Desta forma se construiu a comprovação da agressividade e da
sexualidade infantil que Freud defendia, mas foi com o trabalho que Klein fazia junto às crianças que se
alcançou a comprovação dos relatos cogitados que Freud proporcionou sobre o tema. Então, foi neste
momento que houve distinções de opiniões entre Freud e Klein, por ela dar início a um pensamento
próprio.

À luz da psicanálise de Melanie Klein

Klein iniciou seu trabalho com as crianças, utilizando o brinquedo como forma de expressão para
demonstrar o que querem dizer. O brinquedo era equiparado à fala dos adultos na situação de análise.
Klein além de estar atenta ao brinquedo que a criança escolhia, analisava também a comunicação verbal
das crianças. Nesta época acreditava-se que as crianças não poderiam estabelecer relações transferenciais
com analistas porque ainda estariam presas aos seus objetos primordiais: o pai e a mãe. Klein acreditava
que elas demonstravam passagens positivas e negativas e, que muito embora apresentassem dificuldades
possuíam o desejo pela verdade; neste ponto suas conclusões articulavam com os estudos de Freud. Klein
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tinha uma maneira simples e direta para abordar as crianças que reagiam às suas expectativas durante a
análise e no desenrolar do seu processo educativo.

Os estudos de Klein relatam que os desejos dos bebês estão diretamente ligados a sua vivência externa.
Para a criança, no desenvolvimento de suas fantasias, a mãe é fonte de todos os sentimentos, sejam eles
positivos (o amor e a curiosidade) ou negativos, como por exemplo, o ódio que é o centro deste estágio
para construção do sujeito. A relação de amor e ódio está cada vez mais presente nas análises de Klein;
então é nessa mesma fantasia que a criança acredita na derrota da mãe, gerando sentimentos de culpa e
perda, mas estas substituem os sentimentos de perseguição presentes anteriormente passando a existir
uma procura por saciar tal perda, demonstrando amor.

A ansiedade é outro ponto importante dos estudos de Klein. A autora afirma que é possível encontrar a
ansiedade de duas formas: positiva/incentiva e negativa/inibidora. Acreditava que a ansiedade poderia ser
um ponto crucial no desenvolvimento da criança por ser responsável em desencadear medos, angústias e
outras formas de sentimentos em diferentes situações.

Para Klein a vida está dividida em posições. A partir de suas concepções em análises com crianças se
tornou possível chegar ao ponto central de sua teoria. Houve um enriquecimento dos conceitos
depressivos, dos impulsos e a incorporação de diferentes conhecimentos para o uso da psicanálise infantil.

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, Melanie deixa Londres e parte para Cambridge colocando seu
trabalho em prática na análise de uma criança. Desenvolve suas técnicas e com base em suas conclusões
teóricas promove discussões no sentido de atingir a melhor forma de análise. Ao retornar à Londres, em
1942, se deparou com as mesmas divergências teóricas que foram matéria prima para grandes discussões
científicas.

A teoria de Klein é desenvolvida entre a distinção da posição esquizo-paranóide e posição depressiva,
ambas capazes de desenvolver explicações primordiais sobre a vida psíquica normal ou anormal.

[...] O que importa notar é que a transição da posição esquizo-paranóide para a
depressiva não se faz de um dia para o outro. É uma transformação gradual, que
está na dependência da tolerância do ego à integração dos objetos parciais bons
e maus (e das partes do ego a estas relacionadas), das angústias e ambivalência
que o pressionam (SIMON, 1986, p. 95).

Klein tinha uma maneira simples e direta para abordar as crianças e, assim promovia o desenvolvimento
da educação das mesmas. Utilizava o brinquedo como recurso de linguagem representativa do
inconsciente da criança. Muitas vezes a criança, na situação clínica não elabora na forma de linguagem
oral o que pode estar lhe afetando emocionalmente; o brinquedo seria uma possibilidade de representação
de suas angústias.

[...]Klein observou que a criança sofre frequentemente de angústia. A angústia
seria um fator de motivação suficientemente forte para levar uma criança a
enfrentar uma análise e se tornar cooperativa. Outra objeção era a de que não se
pode colocar uma criança no divã e pedir-lhe que associe livremente. [...]
(SIMON, 1986, p. 7).

Ao deixarmos uma criança à vontade, logo ela começará a brincar e muitas vezes também representará
seus sonhos. Neste quesito, inicialmente, Anna Freud concebia o brincar como uma atividade não
proveitosa para a realização da análise, mas ao longo do tempo mudou sua concepção e passou apoiar o
método de Klein.

Desde então, para Melanie Klein o brincar se tornou uma forma de exame investigatório. No início de seu
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trabalho Klein atendia as crianças em seu domicílio com os brinquedos da própria criança. Depois passou a
atender em seu consultório. Previu que o brincar poderia ser uma linguagem de expressão em seus
métodos, no qual o inconsciente seria análogo aos sonhos. Acreditava que o brincar estivesse no mais
profundo dos sonhos; daí a possibilidade de entender o inconsciente da criança fazendo o uso de
brinquedos. A pesquisadora se utilizou da representação verbal, visual e da simbolização como meio de
encontrar a essência do brincar.

Klein desenvolvia estudos com crianças a partir dos 3 anos de idade porque após a primeira experiência da
relação objetal é que considerava ser possível falar em transferência, o que permitiria analisar a criança.
Este método gerava controvérsias entre as autoras Anna Freud e Melanie Klein.

Os fatores vivenciados na infância, sejam eles de oposição ou submissão, podem desencadear uma
barreira, mas não impedem a formação da capacidade intelectual. “A noção de uma divindade invisível,
onipotente e onisciente é esmagadora para a criança, principalmente porque dois fatores fortalecem o seu
poder e eficácia” (KLEIN, 1996, p. 45).

A realidade em que a criança vive é fundamental para o desenvolvimento do princípio da realidade e do
prazer para que ocorra no momento certo. Se isto de fato acontecer, a onipotência entra em contato com
a realidade, o que possibilita maiores pensamentos e mostra os fatos que já aconteceram.

Klein entende que toda neurose adulta é formada por elementos vividos na infância, por isso é importante
dar atenção especial aos acontecimentos neuróticos nascentes na criança. Quando a neurose é detectada,
há necessidade de ajuda analítica. O medo presente na vida do indivíduo precisa de ajuda analítica.

A possibilidade e mesmo a necessidade de se analisar- as crianças é conclusão
irrefutável que tiramos dos resultados da análise de neuróticos adultos, que
sempre encontra na infância as causas da doença (KLEIN, 1996, p.47).

A principal preocupação das escolas é proteger os alunos de crescerem na ausência de conhecimento,
principalmente durante o período da puberdade. Na psicanálise busca-se sempre que possível proteger as
crianças das repressões excessivas, que geram doenças e podem prejudicar a construção do caráter. Uma
forma de ajudar a não desencadear repressões desnecessárias é proporcionar a liberdade da sexualidade
em nós mesmos, para que deixe de ser algo em segredo. Tudo isso acontece por falta de informação, sem
saber o real significado que a sexualidade tem em nossas vidas. Desta forma, precisamos permitir e
proporcionar conhecimento às crianças sobre sexo e deixar desenvolver nelas a vontade de saber e
perguntar com livre expressão sempre que precisarem de respostas às suas curiosidades. Essa ação, se
desenvolvida, faz diferença na educação das crianças; vão sentir-se livres e à vontade. Assim,
desencadearão o desejo em aprender o que lhes proporciona prazer.

Quando liberarmos a curiosidade e a expressão, e não tratarmos a criança apenas com repressão,
acarretará também na melhora da saúde, proporcionando equilíbrio mental e um desenvolvimento
construtivo para o caráter. A escola exerce papel fundamental dentro desta perspectiva, porque influencia
diretamente no desenvolvimento intelectual do indivíduo. Assim, evitaremos também agressões físicas e o
sentimento do ódio na vida desta criança.

Nesta concepção defende-se que tais práticas mostram resultados na realidade, trazendo assim um
desenvolvimento mais livre e de diferentes formas. Em algumas disposições neuróticas é possível ver que
sinais de oposição se tornam motivos para resistência no esclarecimento sexual prejudicando a
organização da mente como um todo. As demonstrações citadas no trabalho sobre as entidades
educacionais trazem resultados satisfatórios condizendo com o intelectual da criança.

Em toda investigação psicanalítica da história de uma vida, é sempre possível
explicar o significado das lembranças da primeira infância ao longo dessas linhas.
De fato acontece habitualmente que a própria recordação à qual o paciente dá
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precedência, aquela que relata em primeiro lugar, com a qual introduz a história
da sua vida, vem a ser a mais importante, a única que contém a chave das
páginas secretas da sua mente (FREUD, 1917-1919, p.92).

Klein desenvolveu análise que comprova estes escritos na prática de experiências contínuas ao lado das
crianças.

A extensão da estrada pela qual a análise deve viajar com o paciente e a
quantidade de material que deve ser dominado pelo caminho, não têm
importância em comparação com a resistência encontrada no decorrer do
trabalho (FREUD, 1917-1919, p.8).

Klein desenvolveu análise de um menino chamado Fritz que era filho de vizinhos seus. A estudiosa
mantinha contato com a mãe do menino que seguia todas as recomendações propostas, o que ajudava
muito no desenvolvimento de sua análise e também influenciava na sua educação. O menino começou a
falar aos dois anos e, mesmo assim, expressava-se de forma coerente após os três anos e meio. Para
distinguir as cores precisou ainda de mais tempo; já tinha mais de quatro anos. Em seguida passou a
entender que todos os dias não representavam o mesmo; que ontem era passado, hoje é presente e
amanhã será futuro. Mas mesmo com todos esses atrasos, o menino possuía uma memória horrenda. Era
quieto, não se expressava muito através da fala e não fazia perguntas.

Foi com quase cinco anos que ele melhorou de forma perceptível a sua comunicação. Era confiante.
Mesmo que as pessoas dissessem que ele não conseguiria fazer algo, insistia que podia fazer
perfeitamente, como exemplo ele dizia saber cozinhar, ler e escrever dentre outras atividades. Mais ou
menos neste mesmo período começaram as perguntas repentinas de “como eu nasci”. Depois de conseguir
a resposta que queria ouvir, não apresentava curiosidade em fazer outra pergunta, em seguida. Escutava
e ficava satisfeito por um bom tempo. A não ser que a resposta que lhe tivesse sido dada fosse diferente
da sua expectativa, o que fazia com que ele voltasse a refazer a mesma pergunta. Isso acontecia pelo fato
de o menino ter dificuldade em aceitar a resposta que lhe era dada.

Em um momento Fritz decide que quer trocar de família e diz que vai morar com a família de uma senhora
chamada por Klein de L., mas no final do dia volta para casa e vai dormir. Pela manhã, quando levanta
para tomar seu café, pergunta a sua mãe como ela veio ao mundo, e assim demonstra que agora
enxergou a verdade que antes não era capaz de aceitar. Abordou sua mãe certo dia perguntando sobre
estar fazendo alguma coisa que gostava pediu se sua mãe iria lhe mandar parar, ela então disse que
jamais faria algo neste sentido senão estivesse fazendo nada errado, ou que não pudesse fazer por outro
motivo.

Sua família era afastada da igreja, ocasionando em opiniões divergentes sobre Deus entre os pais. Num
certo dia Fritz perguntou se Deus existia de verdade, mas as respostas foram diferentes, mas depois um
dos pais ajudando ao outro elaboraram uma resposta completa. Por mais que o tempo passasse, as
perguntas não deixavam de existir, tomando rumos diferenciados; o papel do pai no nascimento da
criança era uma pergunta frequente neste período.

Fritz sempre levantava questões e demonstrava afeto por fezes, urina e ao que estivesse ligado a elas. E
chamava seu pênis de “pipi”. Neste momento Fritz também começa a entender sobre dinheiro, levantando
questões ao seu pai sobre o trabalho que exercia, compreendendo que era preciso pagar pelo que é
consumido. Surge a necessidade de explicações sobre seus limites, que precisavam ser expostos de forma
clara. A partir daí, Fritz entendeu as diferenças e os significados de querer, fazer, dever, ter permissão
para fazer e ser capaz de fazer. Começou a demonstrar conhecimentos sobre limites, mas muitas vezes
ainda apresentava dificuldade. Quando lhe mostravam algo que não sabia fazer, ele admitia não saber,
pedindo, então ajuda para aprender.
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A autora relata que o menino por diversas vezes ficava contente por seus pais não conseguirem realizar
algum objetivo, mas quando ocorria o oposto, Fritz não aceitava e tentava reverter à ocasião. A maioria
das vezes a explicação era pela vontade exercida do menino em ser o seu pai (poderoso); tentava
identificar-se em algumas ocasiões, mas em outras buscava livrar-se desta imagem para favorecer o seu
ego.

Contudo, a maneira como o aumento de seu senso de realidade obviamente
colabora para o declínio de seu sentimento de onipotência, aliada ao fato de o
rapazinho só conseguir vencer esse sentimento através de esforços dolorosos,
impulsionado por seu afã investigativo, parece-me ter por consequência que esse
conflito entre senso de realidade e sentimento de onipotência também afeta sua
atitude ambivalente (KLEIN, 1996, p.37).

Talvez o fato de o menino ter desenvolvido rapidamente a vontade de adquirir conhecimento, tenha
estimulado seu sentido de realidade de forma mais fraca, por meio de uma interação entre o apoio da
autoridade reduzida e o sentimento de onipotência enfraquecido de formas gerais. O seu otimismo
também estava ligado diretamente ao seu sentimento de onipotência que neste momento ainda estava
pouco abalado.

Neste momento de onipotência começaram a ser observadas claramente atitudes agressivas como falar
em matar utilizando um revólver mesmo que de brinquedo. Outro fato que também chamou a atenção foi
um dia em que estava brincando com seus colegas e estes bateram em Fritz. Após o fato ocorrido, ele
disse que iria espancar os colegas até a morte. Demonstrava estes sentimentos através da fala e também
de forma contínua em suas brincadeiras.

A morte virou assunto na vida de Fritz. Perguntou para seu pai quando iria morrer, mas as respostas
nunca lhe agradavam; estava sempre em dúvidas se o que lhes falavam era realmente a verdade. “Ser
honesto com as crianças e responder com franqueza todas as perguntas traz uma liberdade interna que
influencia o desenvolvimento mental de forma profunda e benéfica” (KLEIN, 1996, p. 40).

A dificuldade em investigar falsas informações impostas como verdadeiras por autoridade pode suprimir a
oportunidade de tirar dúvidas. Essa supressão obriga a aceitar as respostas como são dadas, sem a
liberdade de saber o que deseja, acarretando a falta de interesse pelo conhecimento.

Para Klein, o fato das ideias do individuo não serem reconhecidas de forma real, impede a formação do
conhecimento. Assim, deixa de conhecer um caminho que agora está trancado e não consegue percorrer
de maneira simples e natural pelo fato de ter pulado um estágio por estar em repressão. Ficar impedido de
ter o desejo de saber pode ocorrer também com crianças que percorrem com facilidade os estágios de
desenvolvimento psicossexual quando pequenas.

Os fatores vivenciados na infância sejam eles de oposição ou submissão, podem desencadear uma
barreira, mas não impedem que se forme a capacidade intelectual. “A noção de uma divindade invisível,
onipotente e onisciente é esmagadora para a criança, principalmente porque dois fatores fortalecem o seu
poder e eficácia” (KLEIN, 1996, p. 45).

Se voltarmos às questões que Fritz fazia a respeito de sua origem para compreender o papel do pai no ato
sexual ou até mesmo durante o nascimento e crescimento na vida da criança. Depois de algum tempo, o
menino se torna uma criança calada e demonstra com grande clareza ódio pelas brincadeiras. Mesmo não
sendo adepto do brincar, gostava do contato com outras crianças nas brincadeiras de rua; mas até mesmo
tais jogos que pouco participava, deixou de realizar.

O menino começava a demonstrar sinais de aborrecimento com a própria mãe, pessoa que outrora jamais
o aborrecera. Quando desobedecia, pedia desculpas. Mas houve alteração no comportamento de Fritz.
Muitas vezes a desobediência passava despercebida pela família que estava ao seu lado. O menino passou
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a demonstrar insatisfação pelas histórias que tanto gostava de escutar em momentos anteriores. Os
relatos de Fritz durante a contação de histórias estavam baseados normalmente em seus sonhos noturnos
que faziam parte do seu dia por continuar presente nas narrativas e histórias inventadas por ele.

Depois de certo período ele voltou a brincar sozinho e até mesmo com as outras crianças, mas quando
brincava ainda relatava cenas de violência: que iria enforcar alguém, ou até mesmo que tinha matado
seus irmãos.

Klein relata que suas brincadeiras e fantasias tinham a clara expressão de ódio que sentia pelo pai e a
paixão que sentia pela mãe. Neste período, voltou a ser um menino alegre, brincava com outras crianças
e, inclusive começou a ler num curto período de tempo. Melanie Klein realizou mais uma conversa com o
menino, na qual este liberou a pergunta que não havia feito aceitando as explicações que antes recusava.

De qualquer maneira, foi só com a solução da teoria sexual que se pôde vencer a
resistência á assimilação de conhecimentos a respeito de processos sexuais
verdadeiros; apesar da persistência parcial da teoria do menino, a aceitação do
processo real foi facilitada (KLEIN, 1996, p. 56).

Após o processo de aceitação da verdade foi que o complexo de Édipo se fez parte da vida do menino.
Então, as brincadeiras violentas começaram a cessar e a rotina de correr à janela sempre que via um carro
passar se extinguiu. Quando ocorriam as brincadeiras, o menino relatava o que fazia para eliminar o
inimigo, porém este ficava cada vez mais forte. Mesmo assim, dizia que ele ainda era capaz de matá-lo.

Foi a partir de uma sugestão de Klein em um fato ocorrido anteriormente no desenvolvimento da análise
que lhe fez chegar à conclusão de que a sexualidade reprimida era ponto fundamental para ocorrer
alteração mental na criança. No decorrer do tempo e das análises, percebeu que só as perguntas
conscientes não chegavam a todas as respostas necessárias para encontrar o problema.

Klein esteve afastada do menino por uns dois meses e durante este período o medo voltou à tona. Ele
começou a recusar brincadeiras que antes participava com as outras crianças. A autora relata que os
medos do menino podem estar associados aos contos de Grimm, que estava acostumado a ler, mas
demonstrava medo constante sobre os relatos abordados nas histórias. As manifestações de medo
estavam presentes principalmente na hora de dormir.

Quando Klein voltou a encontrar o menino, ocasionalmente, ele relatou um sonho que teve e disse a ela
que estava sentindo medo, mesmo durante o dia. Então, disse-lhe, de forma simples e direta, que tal
sonho e medo representavam desejos que possuía. O sonho representava o “pipi” do papai, simbolizado
como arma. E Fritz questionou Klein que a arma é dura e o “pipi” é mole. Klein explicou que o “pipi”
também, fica duro em algumas situações. O menino falou que teve momentos em que um homem se
grudava a outro e que pareciam ser um só. Para ela, tal a cena significava, com clareza, a
homossexualidade.

Depois das explicações de Klein, o menino começa a apresentar curiosidades mais específicas sobre o ato
sexual, “como o homem podia botar o pipi lá dentro, se o papai ia querer fazer outra criança, qual era o
tamanho que se precisava ter para fazer uma criança, se a titia podia fazer isso com a mamãe” (KLEIN,
1996, p.63).

Fritz, por diversas vezes, demonstrava inimizade por meninas e mulheres deixando transparecer o desejo
pelo pai. Klein (1996) diz: “Creio que aqui também estão agindo poderosas determinantes erótico-anais e
homossexuais (que sem dúvida também estão presentes nas inúmeras fantasias com o diabo, onde este
vive em cavidades ou numa casa peculiar)” (p.65).

Quando Klein volta a fazer análise com Fritz, depois de mais ou menos seis meses, o medo do menino
havia desaparecido por completo. Dormia sem empecilho, brincava e se relacionava com outras crianças
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sem problemas. Por isso, Klein aponta que o rancor de brincar com outras crianças na rua teve início no
passado, quando outros meninos o ameaçaram, mas esse problema também se mostrou superado.

Para a autora, não foi um “tratamento”, e sim, uma “educação com aspectos analíticos”; para ela as
análises podem ser relacionadas aos diferentes tipos de educação por ajudar de variadas formas a
construção da mente da criança. Cita dois pequenos casos de crianças que ela pôde presenciar a educação
sem fontes analíticas; crianças que possuíam grande disposição, que foram criadas com amor, tinham
suas perguntas respondidas naturalmente, eram-lhes proporcionada maior liberdade para expor sua
opinião, diferentes dos demais. Porém, eram educadas com limites. Mesmo assim, somente uma dessas
crianças (a menina) buscou esclarecimento sexual.

O menino, mesmo com toda liberdade recebida, não fazia pergunta relacionada à sexualidade. Com quatro
anos de idade desenvolveu fobia em ter relações/ contatos com outras pessoas primordialmente adultos e
também com besouros. Além da fobia, o menino apresentou desenvolvimento físico, intelectual e saúde
normais. Com o passar dos anos, o menino embora não demonstrasse interesse no contato com outras
pessoas, isso não lhe causava incômodo.

O segundo caso, refere-se a uma menina que, também, nos primeiros anos de idade, demonstrava
facilidade e vontade em aprender. Porém, após os cinco anos, não tinha interesse e prazer em aprender
mesmo com boas capacidades intelectuais. No final da pesquisa, a menina tinha 15 anos e possuía um
intelecto de porte mediano relatado por Klein. Quem está presente na vida cotidiana de crianças, entende
que por mais que a criança seja bem dotada desde o inicio da vida, pode fracassar. Mesmo sem dispor de
causas aparentes. Em função de dificuldades leves, os pais afastam as crianças do convívio social,
acarretando futuros problemas de relacionamento.

Se a psicanálise se fizesse presente na educação da criança, não seria necessário que seus princípios
deixassem de existir, e sim que fossem utilizados como complemento para efetivar a educação, para agir
contra as dificuldades do intelecto e das doenças mentais. Assim, podemos voltar ao caso de Fritz no qual
a psicanálise contribuiu para o desenvolvimento das respostas e na compreensão dos medos, inibições e
nos aspectos antissociais do menino.

Pude ainda aprender outra coisa com esse caso: as vantagens, ou mesmo a
necessidade de introduzir a análise bem cedo na educação, a fim de preparar
relação com o inconsciente da criança assim que for possível entrar em contato
com o seu consciente. Assim, é provável que se possam remover facilmente as
inibições ou os traços neuróticos logo que eles começam a se desenvolver
(KLEIN, 1996, p. 69).

Para a autora é desta forma que podemos formar a educação com auxilio da psicanálise. A análise de
crianças protege contra lutas difíceis e deixa as inibições de lado, o que acarreta na ajuda para a boa
formação educacional do indivíduo. Defende que a única maneira para os desejos e as ações realizadas em
impulsos diminuir, é torná-los conscientes na vida da criança. Para Klein, em casos próximos ao de Fritz é
possível dizer que o que acontece não é apenas por sonhos e fantasias, mas também pela realidade vivida
no mesmo momento em que a criança reconhece seus desejos tenta libertar-se deles fazendo ligações
com objetos.

Klein ainda nos conta que estabeleceu horários para atendimento de Fritz, cumprindo-o rigorosamente
fazendo com que o menino se adaptasse a ele. A lição que aprendeu é que tudo possui seu devido
momento para acontecer. Esta experiência confirma a necessidade de determinar momentos diferenciados
para as atividades realizadas pelas crianças. Ressalta-se também que mesmo esse atendimento se dando
com uma criança maior de cinco anos, esta prática pode ser realizada com crianças de menores idades. A
única diferença é que no lugar de enfatizar as falas devem-se priorizar as brincadeiras, os relatos
demonstrados através dos brinquedos.
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Klein acredita que as escolas deveriam ser dirigidas por mulheres analistas. Estas treinariam pessoas para
cuidar de crianças. Analisariam o grupo detectando as necessidades individuais de cada criança. Na
sequência, seriam realizados estudos e análises para atender cada especificidade. É importante
contextualizar tais ideias da autora à sua época.

Após os estudos bibliográficos realizados, é possível avaliar a importância da análise na educação das
crianças. Por que é na situação de análise, através da técnica lúdica, que as crianças demonstram suas
angústias, medos e repressões, não descobertos de outra forma. A autora ensina o quão importante é o
uso da linguagem verbal sempre que possível e a presença do brincar na análise de crianças. É no brincar
que a criança demonstra o que vive e sente e resolve seus problemas.

É de grande importância o papel da escola no acompanhamento de algumas crianças prejudicadas na vida
escolar, pessoal e social. O problema se torna ainda mais urgente, necessitando de ajuda psíquica para
sua resolução.

Com base nos estudos de Klein é possível reconhecer a importância da análise e acompanhamento
psíquico para o bom desenvolvimento educacional junto à família, ponto essencial de apoio para o sucesso
do trabalho desempenhado.
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