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RESUMO
O presente artigo apresenta as idéias sobre a educação familiar e
sobre a escolarização de crianças, desenvolvidas por Françoise
Dolto, psicanalista francesa, a partir de sua prática como pediatra e
depois como psicanalista de crianças. Apresentam-se as origens
dessas idéias em conexão com a biografia da autora. Apresentase ainda a influência exercida por Dolto a partir de 1976, na França,
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bem como a criação das Casas Verdes, instituições educativas
que também conheceram grande repercussão e difusão. Avalia-se,
finalmente o trabalho desenvolvido por Dolto no campo da
psicanálise de bebês e suas conseqüências para a educação de
crianças.
Palavras-chave: educação de crianças, psicanálise, Françoise
Dolto, Casas Verdes

ABSTRACT
This paper aims to present Françoise Dolto’ s ideas about familiar
and school education. Françoise Dolto was a french pediatrician and
child psychoanalyst whose ideas have had a great repercussion in
the seventies. Dolto also created the Green Houses, which are
educative institutions spread out over France. This paper also
presents the work of Dolto in the field of babies’ psychoanalysis.
This work has also had consequences for the practice of child
education nowadays.
Key words: child education, psychoanalysis, Françoise Dolto,
Green Houses

Françoise Dolto foi uma psicanalista francesa que teve grande
influência sobre a educação de crianças de seu tempo. Ao iniciar seus
estudos de Medicina, em 1932, já pensava em dedicar-se à Pediatria.
Mas foi depois de uma análise pessoal, feita com o psicanalista
francês René Laforgue, que Dolto iniciou sua carreira como
psicanalista, em especial como psicanalista de crianças. E foi a partir
dessa experiência de trabalho que desenvolveu um pensamento
original sobre a educação de crianças, para uso de pais e de
educadores, inspirando-se nos conhecimentos que a psicanálise e
sua prática puseram à sua disposição.
Entre os anos de 1976 e 1978, Dolto (2004) participou de uma
série de programas na Radio Francesa. Ali, respondia a cartas de pais
e conheceu um enorme sucesso. Os pais lhes apresentavam
situações e ela respondia com muita tranqüilidade a respeito de como
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deviam proceder. A geração que conheceu seus conselhos chegou a
cunhar um termo para designar os comportamentos que tinham sua
marca: seguindo-os, uma mãe estaria agindo à Dolto, ou
“doltoizando”. Era a Doltomania que se alastrava pela França
(L’Express, 1990).
Criticada e atacada por muitos psicanalistas de seu tempo,
Dolto hesitou antes de aceitar o encargo de popularizar a psicanálise
de crianças. Mas por que não, refletia ela no prefácio de “Quando
surge uma criança”, de 19.., responder ao pedido de ajuda dos pais,
para “desdramatizar” situações em que ambos os lados se
encontravam paralisados? Não seria possível, pensava ela,
“desculpabilizar” uns e outros, a fim de despertar os poderes da
reflexão? E, finalmente, embora soubesse que iria dar no que falar, se
perguntava se essa seria essa uma razão para não tentar? Dolto
tentou, e não são poucos os pais que agradecem até hoje a ajuda que
lhes deu.
Há quem diga estarem na infância as raízes da vocação de
Dolto para a prática psicanalítica, bem como de seu pensamento
sobre a educação de crianças. Nascida em 1908, teria vivido,
segundo seus contemporâneos, uma infância cheia de percalços, o
que a teria levado a desejar para as demais crianças uma vida melhor
do que a sua fora. Não foi isso, contudo, o que ela contou em muitas
das entrevistas que concedeu à imprensa. Tendo sofrido o que sofria
qualquer criança de seu tempo, uma vez que a educação de crianças
não acolhia bem seu sofrimento psíquico, Dolto decidiu tornar-se
pediatra, na tentativa de contribuir para a diminuição desse
sofrimento.
Foi muito cedo que ela tomou essa decisão, tendo pensado,
porém, de forma muito peculiar, sobre o que faria para ajudar as
crianças. Aos 8 anos, decidiu que se tornaria um “médico de
educação”.

Uma infância infeliz?
Dolto não tem ainda uma única biografia oficial. O que existe
em seu lugar são muitas entrevistas, alguns textos autobiográficos,
filmes feitos sobre ela. Mas esse conjunto é suficiente para nos dar
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uma boa idéia da vida de Dolto. Nele se encontram alguns fatos que
foram muito explorados e virados do avesso, principalmente pelos
psicanalistas, que fizeram verdadeiras escavações em seu passado
e em sua infância, em busca das origens de seu talento para analisar
ou para ouvir as crianças.
Nascida em uma família parisiense de classe média, era a
terceira em uma fratria de 7 filhos do casal Henri e Suzanne Marette.
Eram duas meninas e 5 meninos e, segundo seus biógrafos, parece
ter sido muito determinante na vida de Dolto que fossem duas
meninas. Quando tinha 12 anos, sua irmã mais velha, que contava
então 18 anos, morreu em conseqüência de um câncer. Algumas
semanas antes, a menina Françoise iria fazer a primeira comunhão,
e por isso sua mãe lhe recomendara que rezasse muito para salvar
sua irmã doente. Não foi possível. É emocionante ouvir Dolto contar,
em uma entrevista para a televisão para Bernard Pivot, em 1987, que
ela pensava ter podido salvar sua irmã, mas que havia falhado por não
ter rezado o suficiente. Foi, aliás, essa a acusação que sua mãe
lançou para ela, e o sentimento de culpa a partir daquele momento foi
imenso. Sua análise, feita 14 anos depois, salvou-a da culpa, mas
Dolto continuou com a firme convicção de que “se soubéssemos
rezar, seríamos capazes de milagres!” (Pivot, 1987).
Dolto, que sempre foi religiosa e católica praticante, ficou
profundamente marcada por essa culpa, sobretudo porque sua irmã
era loira, tinha olhos azuis e representava um ideal de beleza que a
pequenina, gorducha e morena Françoise estava longe de alcançar
aos olhos de sua mãe. Agora caberia a ela ter os netos que sua mãe
esperava, segundo relata Dolto naquela mesma entrevista, mas a
beleza loira e azul estava perdida.
Depois da morte da irmã, tudo parece ter ficado difícil nas
relações entre Françoise e a mãe. Esta última teria perdido o controle;
tornou-se amarga e cheia de rancor, dirigido principalmente a
Françoise, culpada por não ter sido ela a que morrera.
Seu pai, ao contrário, parecia acolhê-la e protegê-la. Dolto se
lembrava dele com ternura, e foi ele quem introduziu para ela os
grandes autores da literatura francesa, com exceção, naturalmente,
daqueles que não serviam para a leitura de jovens inocentes (Zola era
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proibido, porque tinha passagens “pesadas”, mas Maupassant podia
ser lido sem preocupações!) (Enfances, 1987).
Uma mãe que “a odiava”, um pai pouco firme em sua função
de frear a mãe em seu desvario, eis a fórmula que poderia ter
fabricado, de acordo com alguns psicanalistas, uma psicose! Por
isso, muitos entrevistadores perguntaram a Dolto como ela havia
escapado de um destino tão funesto? Perguntavam mais: se não teria
sido a própria superação de seus males infantis que lhe acabaria
produzindo o húmus sobre o qual floresceu seu talento de psicanalista
(Dolto, 1989).
Dolto era uma psicanalista fina e elegante. Em suas
entrevistas ou textos autobiográficos, jamais atacou a mãe. Ao
contrário, olhava-a com grande comiseração, e não duvidava, no
tempo de adulta, do amor de sua mãe por ela. Desculpava-a por seu
destempero, e buscava entender as raízes da dor e do sofrimento no
fato de que ela, sua mãe, achava-se feia. Além disso, seu avô materno
fora loiro de olhos azuis… É verdade que Dolto estava psicanalisando
a mãe, mas o fato é que ela parecia não se preocupar mais com seus
“traumas de infância”.

A médica de educação
Sempre que contava a origem de sua vocação, Dolto se
lembrava do episódio que havia ocorrido com um irmão menor. Tendo
presenciado uma briga entre a babá e a cozinheira, o menino vomitou.
Chamado o médico, o coitado foi posto em dieta. Mas Dolto havia
compreendido que o vômito era apenas uma reação “emocional”,
assim classificada com uma palavra da qual na época ela não
dispunha, mas que mostrava bem a sua capacidade de sintonizar
com a dimensão inconsciente, ainda inominável para ela, da vida das
crianças. Concluiu, naquela ocasião, que o mais importante teria sido
dar novo alimento ao irmão, ao invés de privá-lo de comida, para
ajudá-lo a superar o episódio traumático (Pivot, 1987).
Ao tornar-se pediatra, sua prática tinha como marca essa
capacidade de “ler o corpo” das crianças. Ou seja, a doença somática
podia ter outras causas, que não se reduziam ao funcionamento puro
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e simples, ou mecânico, do corpo. Durante a Segunda Guerra, por
exemplo, o boom de enurese que os meninos apresentaram foi lido
por ela como uma manifestação edípica, fruto da ausência repentina
dos pais que eles agora teriam, na fantasia, de substituir para suas
mães (Dolto, 1989).
A psicanálise veio, inicialmente, como um instrumento que
poderia ajudá-la a fazer melhor essa leitura em seu trabalho de
pediatra. Mas é preciso notar que, tornando-se psicanalista, não
abandonou o que sempre foi sua primeira motivação: a leitura do
corpo. Como psicanalista, tanto de crianças como de adultos, o corpo
que a preocupava como médica não desapareceu, e apenas deu lugar
ao corpo erógeno, libidinal.
Contrariamente a muitos psicanalistas cuja formação deu-se
originalmente nos cursos de Psicologia, Dolto ouvia a palavra de seus
pacientes e a tomava freqüentemente em sua articulação com o
corpo. Pode-se dizer que, para ela, era o corpo que falava. Essa é
provavelmente uma marca de estilo que, com outras, fez a grande
eficácia de seu trabalho. Assim, ser uma médica de educação era, no
fim das contas, ser uma psicanalista que cuidava das doenças do
corpo libidinal que uma criança enfrentava no decorrer de seu
desenvolvimento ou, para usar o termo de Dolto, no curso de sua
educação.
Assim, estão na infância, mas por razões diferentes daquelas
apontadas por seus contemporâneos, as raízes que fariam de Dolto
uma profissional situada no cruzamento entre a pediatria, a
psicanálise e a educação.
Não foram, na realidade, os traumas de infância que a levaram
a ser a grande psicanalista de crianças em que se transformou. Dolto
era de fato uma criança movida por uma curiosidade intensa, uma
perguntadora incessante que não encontrava acolhida nos adultos.
Quando perguntava demais, era castigada: ficava sem sobremesa!
Ao ser uma perguntadora incessante, Dolto não se distanciava
das crianças do tempo de Freud: Dolto nasceu em 1908, no mesmo
ano em que Freud escreveu sobre o Pequeno Hans (Freud, 1908).
Naquele texto freudiano, que analisa o surgimento de uma fobia em
um menino de 5 anos, há inúmeras referências à curiosidade das
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crianças e em especial desse menino, o pequeno Hans, bem como
ao fato de que os adultos “daquela época” costumavam abafar a
curiosidade ou mesmo as manifestações psíquicas – os medos, por
exemplo – das crianças com gritos ou com indiferença. Assim, Dolto
era contemporânea das “crianças de Freud” e compartilhava seu
mesmo destino, o de não merecer a atenção dos adultos, quando se
tratava quer da atividade intelectual infantil, quer da subjetiva.
As crianças do tempo de Dolto e de Freud não eram ouvidas,
não recebiam a atenção dos adultos. Como não eram, digamos,
levadas a sério – o que fazem é coisa de criança! – não se lhes dizia
a verdade, supondo-se que nada compreenderiam. Mas tanto Freud
quanto Dolto sabiam dos efeitos terríveis que podiam ocorrer às
crianças quando essas sabiam – inconscientemente – sobre a
verdade dos fatos, mas nada lhes diziam sobre eles, obrigando-as a
supor que, se ninguém lhes dizia nada sobre o que todos sabiam,
então deveriam calar-se ou fingir que tudo desconheciam, não
fazendo senão imitar nisso os adultos. Por isso, Freud recomenda aos
educadores de seu tempo o abandono da política da avestruz, que faz
menos mal, segundo ele, do que a verdade nua e crua.
A menina Dolto, ainda ignorante desse texto magistral de
Freud sobre o pequeno Hans, já está porém refletindo sobre os males
que essas atitudes dos adultos causam às crianças. Decide então,
numa antecipação surpreendente em relação às idéias com as quais
irá entrar em contacto alguns anos depois, tornar-se “uma médica de
educação”.
Aos 79 anos, eis como Dolto define essa profissão que ela
inventou e decidiu abraçar já aos 8 anos de idade: “um médico de
educação é um médico que sabe que os problemas na educação
podem provocar doenças nas crianças, não verdadeiras doenças,
mas capazes de causar aborrecimentos para as famílias e complicar
a vida das crianças, que poderiam sem isso viver muito mais
tranqüilas” (Pivot, 1989). Mais tarde, aos 23 anos, definiu sua
“profissão” como sendo a tentativa de curar e também de prevenir. O
amigo a quem ela confessou seu desejo lhe disse então que ela
precisava conhecer a psicanálise.
Aos 8 anos, Dolto concluiu que os adultos não entendem as
crianças. Precisava então dedicar sua vida à causa das crianças.
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Estava nascendo ali a grande psicanalista de crianças em que iria se
transformar anos depois. Mas não apenas isso, nascia ali todo um
trabalho que começou com as análises de crianças, mas prosseguiu
buscando sempre iluminar o trabalho educativo dos pais e depois dos
professores, na tentativa de evitar que “os problemas de educação”
tirassem a tranqüilidade das crianças. Dolto tem uma extensa parte
de sua obra dedicada a uma profunda e conseqüente reflexão sobre a
educação.
A médica de educação tem ainda uma outra ressonância que
cumpre destacar. A expressão parece sugerir que também a
educação precisa ser tratada, medicada, já que tem “problemas”. Os
médicos precisam tratar da educação doente. Nesse sentido, Dolto
estaria sendo o arauto do higienismo, uma prática que já estava
instalada na cultura ocidental desde o século XIX. Assim, Dolto estaria
concordando, em princípio com aqueles médicos que se dispuseram
a educar as famílias “nefastas” que, segundo eles, não sabiam educar
e precisavam ser ensinadas.
Será que a médica de educação carregava os mesmos
desígnios de controle político do higienismo? A obra de Dolto faz
pensar que não. Dolto estava “afinada” com seu tempo, e sabia da
importância da figura do médico na vida das famílias. Mas queria usar
esse poder para tornar mais tranqüila a vida das crianças, objetivo
bem diferente daquele do movimento higienista. Tudo o que desejava,
conta Dolto em seu livro autobiográfico Enfances, de 1986, “era ser
uma pediatra que compreendia a psicologia das crianças” (p. 103).

Sempre perto das crianças
Dolto parece ter sido um adulto que não se afastou e nem
perdeu o contato com o mundo das crianças, e isso em vários
sentidos dessa expressão.
Yannick François (1990) mostra-nos um desses sentidos. Ele
afirma que, “no contato com as crianças, Dolto permaneceu atenta ao
mistérios das palavras, à incerteza de seu sentido, à sua polissemia,
tão próxima do mal-entendido” (p. 8). Por isso, conta ele, Dolto sentiase livre, como as crianças, para inventar várias palavras designativas
de aspectos de sua prática clínica : “mamaisar”, “simboligênico” etc.
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REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE / FORTALEZA / V. VI / N. 2 / P. 561 - 574 / SET. 2006

ARTIGOS

FRANÇOISE DOLTO, UMA MÉDICA DE EDUCAÇÃO

Ao observar as invenções de Dolto, vale a pena prestar atenção nessa
liberdade, nessa marca de estilo que ela tomou emprestado das
crianças. O que Dolto buscou na invenção foi transmitir as
experiências clínicas absolutamente singulares que seu olhar, único,
extraía do caso, não sendo possível, portanto, transmitir essa
experiência sem criar palavras novas. Mas para criar palavras novas
e colocá-las em circulação, era preciso ousar, era preciso acreditar
no que seus olhos e ouvidos estavam captando; era preciso não estar
submetida ao censor e conservador mundo dos adultos, mundo que
ela não levava muito a sério. Sérias – merecedoras de atenção –
eram, ao contrário, as coisas de crianças!
Eis um fragmento, contado por Collette de Percheminier1, que
mostra bem que Dolto nunca perdeu o contato com o mundo das
crianças. Dolto gostava de brincar de rainha da Inglaterra com sua
filha Catherine, quando ela era ainda uma garotinha. Essa brincadeira
consistia em acenar do carro para as pessoas da rua bem à maneira
como fazia a rainha da Inglaterra aos seus súditos, enquanto passava
de carro pelas ruas de Londres. Um aceno breve, constante e cheio
de majestade, acompanhado de mesuras discretas com a cabeça.
Pois bem. Um dia, já entrada em anos, Dolto chegou em casa e
confessou a Collette, com uma cara muito marota : “Hoje, brinquei
sozinha de rainha da Inglaterra!” Ou seja, essa pequena
“transgressão” ao mundo bem comportado dos adultos foi realizada
no registro do espírito infantil, da brincadeira e do jogo do “faz-deconta”.

O aprendizado da leitura e da escrita
Aos quatro anos e meio, Dolto aprendeu a ler. Como era o
costume em muitas famílias da burguesia parisiense, não freqüentava
a escola, mas tinha em casa uma professora, “Mademoiselle”, como
era chamada, que a iniciou nas primeiras letras. É interessante ouvir
Dolto contar que essa iniciação foi marcada por uma decepção, que
quase a fez desistir de prosseguir estudando (Binet, 2000).
Dolto tinha como livro de cabeceira uma estória chamada “As
estrepolias de Abukassam”, e ela costumava folheá-lo imaginando
histórias a partir das imagens que via. Quando, porém, pôde ler o texto
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que as acompanhava, percebeu que estavam longe de contar o que
sua imaginação já havia fabricado antes.
Alguns autores, e mesmo a própria Dolto, buscaram extrair
dessa iniciação a raíz de seu pensamento educativo, no qual há uma
grande insistência em afirmar que uma criança só deve aprender a ler
se o seu desejo estiver profundamente implicado nesse ato. Para ela,
esse livro particular, eleito por ela como única coisa desejável, foi um
ponto de partida que ela teve a sorte de ter, contrariamente a outras
crianças, que precisaram ficar em uma sala de aula horas e horas. A
partir de sua própria entrada na alfabetização, Dolto enunciou
princípios que devem dirigir essa entrada: basear-se no desejo de
aprender, e só fazê-lo depois que a criança puder sentir “o orgulho
natural de se defender dos desejos dos outros e de saber-se
prometido a assumir seus próprios desejos, os quais, a seus olhos,
chamam-no em direção a um futuro fecundo de homem ou de mulher”
(Binet, 2000, p. 42).
Esse modo de aprendizagem foi sem dúvida marcante, e a
levou a refletir sobre o modo como as crianças eram ensinadas em
anos posteriores, mas essa passagem também mostra a fértil e
exuberante imaginação de que a menina Françoise era dotada. Seu
mundo de fantasia preenchia os dias longe da mãe, que a mandava
com seus irmãos, na companhia de Mademoiselle, para Deauville, e
ficava em Paris assistindo seu pai doente.

A clínica de bebês: um novo impulso para as creches
Há um outro episódio marcante na infância de Dolto, além da
morte de sua irmã e da doença de seu irmão. Trata-se, em sua
interpretação, de uma prova do amor de sua mãe por ela, o que a fez
nunca duvidar desse amor, mesmo depois dos tempos difíceis que
viveu com ela por causa da morte da irmã. Aos 8 meses, Dolto foi
acometida de broncopneumonia dupla, mas sua mãe a salvou
mantendo-a contra seu peito por mais de 24 horas seguidas, sem
descanso. Essa broncopneumonia, que levou os médicos a
desenganá-la, adveio logo depois de sua babá ter sido sumariamente
despedida por seus pais. O bebezinho mostrava com isso a falta que
sua babá lhe fazia, mas não se sabia, naquela época, que um bebê
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podia “morrer de amor”, como Dolto gostava de dizer, quando relatava
essa passagem. A babá foi despedida porque costumava sair à noite
levando consigo a pequenina, e ia a festas em um hotel de má
reputação em que se consumiam drogas (Dolto, 1986).
Esse episódio tinha para Dolto valor especial. “As crianças que
sobrevivem a grandes traumas tornam-se mais fortes que as outras”,
ela dizia (Pivot, 1987). Se não vale para todas, parece que valeu para
Françoise, uma mulher que se distinguia, entre outras coisas, pela
força para levar adiante seus projetos e convicções. Que eram
muitos, aliás.
O fato é que seu projeto de ser uma “médica de educação”
estendeu-se ao início da vida de uma criança. Dolto supunha que um
bebê podia entender desde o seu nascimento o que lhe diziam à sua
volta. Assim, a verdade precisava ser-lhe dita desde o início.
Dolto relata inúmeros casos de bebês cujos problemas de
alimentação ou de sono desapareciam, quando as supostas raízes de
suas dificuldades lhes eram explicadas. Essas raízes estavam, para
Dolto, na relação mãe-bebê. Os bebês são muito sensíveis à angústia
materna e reagem a ela, na tentativa de ajudar suas mães. São
psicoterapeutas de seus pais, explicava ela. Em um de suas
interpretações “milagrosas”, falou a um bebê, que se recusava a
comer, a respeito da morte de sua avó, e do quanto sua mãe fazia
ainda esse luto. “Talvez você”, disse-lhe ela, “esteja desejando ir ao
encontro da vovó, que sabia tão bem cuidar de crianças, como pensa
a sua mamãe”. Pode-se imaginar o efeito que essa intervenção
causou junto à mãe, mas é verdade que no dia seguinte a criança
retomou a amamentação (François, 1990).
A influência de Dolto na postura dos cuidadores de creches foi
imensa a partir dos anos 50. Ao dar valor às palavras dirigidas aos
bebês, provocou uma difusão de conhecimentos que atingiu esses
cuidadores, levando-os a conversar com os bebês diariamente. De
acordo com um levantamento feito em 19..., essa prática de falar ao
menos 5 minutos diariamente com os bebês parece ter diminuída em
50% a mortalidade infantil nas creches em uma região francesa
(Dolto, vídeo).
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As Casas Verdes
No decorrer das perguntas e respostas trocadas nos
programas de rádio, era recorrente o tema da conquista da autonomia
das crianças. Dolto podia perceber como era difícil, tanto para os pais
como para as crianças, chegar sem conflitos à necessária separação
dos pais e à autonomia psíquica das crianças. Assim, Dolto propôs e
implantou uma experiência educacional sem precedentes na França,
que dura até hoje e que teve reflexos no Brasil: as Casas Verdes
(Pivot, 1987; Percheminier, 2005).
Dolto sabia que a autonomia precisava ser conquistada de
forma gradual e regular. Em tempos anteriores, a praça pública podia
ser um lugar em que as crianças ensaiavam distanciar-se dos pais,
podendo experimentar jogos com outras crianças, tendo, porém,
sempre por perto, o olhar vigilante da mãe. Podia recorrer a ela
sempre que havia brigas ou disputas por brinquedos, por exemplo.
Tratava-se de espaços intermediários entre a família e o social. Mas,
já no tempo de Dolto, esses espaços haviam desaparecido. As
crianças eram então obrigadas a fazer a passagem família/sociedade
de modo brusco e, portanto, de forma traumática, tanto para os pais
como para a criança.
Assim, era preciso inventar lugares em que pais e crianças
pudessem fazer juntos essa experiência de separação gradual. Dolto
os inventou em 1979. E acrescentou a eles pessoas com uma
formação em psicanálise, não para patologizar ou interpretar as
relações pais e filhos, mas para acompanhar esse “crescimento
mútuo”, fazendo com eles descobertas e encontrando modos
próprios de educar. Esses “acompanhantes” eram verdadeiros
médicos de educação.
Em 2001, os Arquivos Françoise Dolto contaram mais de 130
Maisons Vertes espalhadas pela França.
Dolto estava convencida de que a educação de uma criança
se fazia, sobretudo, com o inconsciente, e que de nada valeriam
conhecimentos pedagógicos aprendidos. Por isso era necessária
essa presença de um “psi” auxiliando os pais a recuperar o contato
com seu próprio desejo e com o desejo da criança.
572
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Dolto não fornecia referências cronológicas ou pautas de
desenvolvimento. Para ela, o importante era acompanhar a história de
desejo singular de cada criança, pois era sobre ela que se erigia o seu
desenvolvimento.
As Maison Vertes recebem crianças de zero a três anos com
seus pais. Ali, são convidados a permanecerem durante o dia em uma
grande sala onde há sofás e brinquedos espalhados pelos tapetes. As
crianças ficam soltas, e podem ir até o cantinho da água, ou aos
espaços reservados aos maiores, de três anos. Os três psicanalistas
ficam por perto, sentam-se junto com eles, e conversam. Seu trabalho
é o de acompanhar as crianças e seus pais. Um dos psicanalistas,
que fica mais a distância, deve ser, segundo Dolto, uma espécie de
esponja para a angústia. Durante os incidentes cotidianos na Maison
Verte, sua função é “desdramatizar” as situações de tensão. Em
resumo, a equipe deverá ajudar os pais a sustentar os filhos na
descoberta dos outros e do mundo.
Françoise Dolto morreu aos 80 anos, em 1988, de uma
insuficiência respiratória. Mas até o fim conservou um espírito firme,
alegre, confiante. Por ser religiosa, morreu, segundo ela, curiosa para
saber o que viria depois. O que veio depois foi, para nós, uma obra e
uma influência que ainda permanecem até hoje nas gerações que a
ela se seguiram.

Notas
1 Colette de Percheminier é diretora dos Arquivos Françoise Dolto, e
concedeu uma entrevista à autora deste artigo em fevereiro de 2005.
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