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Este trabalho pretende fazer uma reflexão sobre a implicação subjetiva da pessoa que
foi Melanie Klein para a construção de seu pensamento psicanalítico. Utilizaremos como
recorte para isso três momentos aparentemente distintos, mas muito articulados, para
discutirmos algumas bases para a construção da obra dessa autora, tomando como referência
que o universo feminino, que tanto essa autora destacou, se situaria fora da subjetivação
fálica. A ideia é pensarmos a gênese psicanalítica para essa autora sendo gestada em três
impactantes momentos psíquicos, exatamente por essa ordem: a sua condição de sujeito mãe;
sua (re)descoberta de si como mulher e, por fim, sua função de psicanalista. Essa ideia surge
por duas considerações: uma que se refere a uma metodologia de pesquisa e, a outra, por uma
reflexão epistemológica. Na primeira consideração, partimos de um modelo historiográfico da
Psicanálise que compreende como muito importante articular o momento histórico e a trama
pessoal de um determinado autor para melhor entendermos a construção de um determinado
conceito, por exemplo. Nesse caso, referimos-nos ao modelo metodológico chamado de
historiografia epistemológica (Abrão, 2007). A outra consideração leva em conta que a
Psicanálise pode ser considerada como o corpo teórico, e de prática psicológica, que mais
implica o sujeito nessa atividade, pois, seu objeto de estudo, se refere ao inconsciente. Nesse
sentido, compreender a cena subjetiva de um autor é, também, ter uma melhor dimensão de
sua implicação em determinadas formulações.
Nosso trabalho aqui deriva diretamente de um outro que está em curso e em vias de
finalização. Refere-se, pois, a uma tese de doutoramento onde buscamos tratar do tema
feminilidade na obra de Melanie Klein, tal como Birman (1999; 2001) e Arán (2000; 2002;
2006; 2009) o pensaram a partir da obra freudiana. Esses autores chamam de feminilidade um
modo de subjetivação que ocorreria fora do registro fálico, em um momento psíquico que
Freud compreendeu como pré-edipiano e que poderia acontecer para todos os gêneros sexuais.
Nossa investigação nessa tese procurou seguir a trilha de que essa proposta sobre a
feminilidade encontraria, no pensamento kleiniano, um desenvolvimento e um
aprofundamento que se desdobrou nas suas inovações conceituais e técnicas e que,
compreender esse tema por esse caminho, proporcionar-nos-ia uma importante ferramenta
epistemológica. Dessa forma, conhecer mais detidamente a biografia dessa autora se mostrou
um caminho inevitável para entendermos melhor sua condição subjetiva e, com isso, a
articulação desta para o desenvolvimento do tema sobre a feminilidade em sua obra.
Melanie Reizes (Klein) pode ser considerada um exemplo bem significativo da
derrocada do sistema familiar vitoriano (Zaretzky, 2006; Molina, 2010). Vindo de família
que representava bem a classe burguesa decadente da Modernidade do final do século XIX,
ela experimentava com fascínio o mundo das Ciências e das Artes e, ao mesmo tempo,
precisava ocupar um lugar feminino tradicional dentro de sua família e sociedade. Sua
família, os Reizes, apesar de valorizarem e transmitirem para seus descendentes os valores
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culturais das classes mais abastadas do período, via-se muito arruinada em suas finanças. Isso
implicava que Melanie, mais do que nunca, precisava renunciar ao seu desejo transgressor de
continuar seus estudos superiores e se tornar uma médica. Nesse ponto de sua vida, com
pouco mais de vinte anos de idade, ela se casou com Arthur Klein – um engenheiro químico
com grandes potenciais profissionais – e buscou se tornar mãe; modelo feminino per si
daquele período. Apesar de ter se casado apaixonada por seu marido e, ao mesmo tempo,
amado intensamente seus três filhos que teve com ele, ocorreu um sentimento de vazio que
levou-a a uma grave depressão, pois sua posição de mãe não conseguia representar seus ideais
de mulher. A cultura Moderna havia mantido na posição da maternidade o papel feminino que
a cultural Ocidental havia construído há mais de dois milênios (Beauvoir, 1970). Seu sintoma
depressivo pode ser considerado, apesar do sofrimento, uma crítica política àquele status quo
repressor. A partir de sua depressão que Melanie Klein conheceu a Psicanálise como uma
forma de tratamento e, ao mesmo tempo, uma mudança de posição subjetiva. Ao (re)conhecer
seus desejos inconscientes, a autora de A psicanálise de crianças reinventaria a si e à própria
Psicanálise a partir de seu novo estatuto de mulher.
Como nos indica Birman (1999; 2001), a Psicanálise freudiana manteve a tradição de
nossa cultura ocidental destinando a maternidade como o caminho seguro para a subjetivação
feminina. Fora dessa vicissitude, caminhos inglórios como a masculinização e/ou o sintoma
neurótico, foram descritos por Freud (1923/1996; 1931/1996; 1933/1996) como trilhas
prejudiciais ao psiquismo feminino. Ainda segundo Birman (1999; 2001) esse tema trouxe a
maior contradição psicanalítica freudiana não superada por este autor: a de ao mesmo tempo
que inovava ao escutar o desejo feminino, teorizava sobre este mantendo-se preso ao universo
clássico de nossa cultura ocidental, especialmente representado pelo modelo patriarcal do
complexo de Édipo e do registro fálico. O feminino era compreendido como o modelo
imperfeito do masculino (Birman, 2001).
Após sua análise bem sucedida com Sandor Ferenczi que ocorreu antes do final da
década de 1910 (Petot, 1991; Grosskurth, 1992; Cintra & Figueiredo, 2004) em Budapeste,
Melanie Klein, seu marido e filhos se mudaram para Berlim, iniciando seu trabalho de
psicanalista de crianças, de forma mais sistemática, e sua análise com Karl Abraham. Nesse
momento de sua vida, Klein já era uma outra pessoa. Já não estava mais presa à sua condição
feminina anterior e redescobria os prazeres da vida como a mulher que desejava ser. Seus
passos como psicanalista, principalmente por não ter tido uma formação médica tradicional,
ainda estavam engatinhando. Contudo, seu analista daquele período a incentiva muito e
percebia que o futuro da psicanálise estaria na análise de crianças (Grosskurth, 1992). Cada
vez mais sua condição de uma psicanalista reconhecida era questão de tempo para a
Sociedade de Psicanálise alemã; mas o importante a se destacar é que ela havia se emancipado
enquanto mulher.
Em meados da década seguinte, ela se separou de seu marido e foi morar em Londres,
a convite de Ernest Jones. Ali ela começava a se tornar a notória psicanalista que
reconhecemos, com proposições originais que a ajudaram a formar uma verdadeira escola
psicanalítica própria. Suas construções teóricas inovadoras deslocaram o eixo principal da
Psicanálise clássica que era o complexo de Édipo centrado no registro fálico como vicissitude
subjetiva. Suas ideias novas trouxeram um aprofundamento indiscutível sobre a compreensão
da gênese psíquica e, do ponto de vista que defendemos no trabalho de doutorado que
mencionamos anteriormente, reinventou a posição do feminino como uma nova proposta para
a contemporaneidade; isso inverteu a lógica do registro fálico que, em nossa cultura Ocidental
há milênios, pensava o masculino como ponto de partida. Principalmente pela formulação dos
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conceitos de posição, o masculino e o feminino se tornaram momentos subjetivos muito mais
flexíveis e necessários para qualquer gênero sexual. Dessa forma, a noção de feminilidade
contida nessa perspectiva kleiniana possibilitaria uma condição muito mais favorável à
alteridade no sentido defendido por Arán (2000; 2002; 2006).
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