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Jornada :  O Círculo Feminino de Freud  
 
Anna Freud  
 
 
 
As Mulheres Pioneiras da Psicanálise  

 
                                           Anna Freud 
 
Resumo 
Este texto se propõe a apresentar um panorama da  biografia e  principais 
contribuições de Anna Freud para a Psicanálise . 
 
Abstract  
This paper has the purpose to introduce a  general  view of Anna Freud biography and 

her`s  contribution to  the development of Psychoanalysis  
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      Introdução  
 
       Anna Freud , reconhecida pioneira da psicanálise infantil ,teve sua vida intimamente ligada 
à de Freud ,não só por ser sua filha ,  mas também porque os dois tiveram ao longo da vida um 
elo em comum , a Psicanálise. Viveram  uma relação  muito rica e  complexa, como veremos a 
seguir , e temos que reconhecer que “a Anna Freud” que vamos apresentar ,  será um retrato 
incompleto , por mais confiáveis que sejam as fontes de consulta e por mais completos que 
sejam os dados biográficos  encontrados. 
   Importante lembrar, também , que os fatos que vamos narrar ,ocorreram  , no  início do 
século XX, em um contexto cultural e social  diferente do nosso .  
 
         Infância  
 
    Anna Freud veio ao mundo em 3/12/1895 e teve uma longa vida , faleceu em   
9/10/1982,aos 86 anos. Passou por duas guerras mundiais e viveu  as mudanças e 
transformações sociais e culturais do século XX , sempre ativamente engajada na psicanálise ,  
até o final de seus dias .  
    No ano em que nasceu , Freud estava escrevendo os “Estudos sobre a Histeria”, com Breuer 
e poucos anos depois escreveu o seminal trabalho ,”A Interpretação dos sonhos” .  Anna, 
portanto ,nasceu junto com a psicanálise e ,anos mais tarde ,Freud escreve em uma carta onde 
a felicita pelo aniversario : “por ti eu vejo agora que estou velho  , pois tens a idade da 
psicanálise . ambos me trouxeram preocupações , mas no fundo ,espero mais alegrias de ti do 
que dela “   ( Freud, Apud Elizabeth  Young-Bruehl, pag.9) 
        Anna , na infância e adolescência foi uma filha ligada afetivamente ao pai de forma muito 
intensa , e mais tarde  tornou-se sua parceira de trabalho e de vida , cuidando devotadamente 
dele na doença . 
  Dos seus seis filhos  ;  três homens e três mulheres , Anna foi a única que seguiu os passos do 
pai .Quando  nasceu , a mãe de Anna Freud , Martha, estava  assoberbada pela administração 
da casa e o cuidado com os outros filhos ,mesmo tendo a ajuda da irmã Myrna, “as duas mães”  
como Freud as  chamava  . 
  Martha deixou a pequena Anna  aos cuidados de uma babá -Josefina - a quem Ana Freud 
,mais tarde, chamou de “zeladora primordial” ou “mãe psicológica” .(.pág. p.26   ). Não por 
acaso , ao longo da sua vida, Anna teve alguns  relacionamentos próximos com mulheres mais 
velhas , que de alguma forma a adotavam.  
  Sua infância foi marcada também  por um certo sentimento de exclusão  pois , sendo a caçula 
não participava ,muitas vezes ,das atividades dos outros irmãos mais velhos . Sofria com 
ciúmes ,principalmente da irmã Sophie ,que encantava o pai por sua beleza e que parecia ser a 
preferida também de sua mãe   
    Anna ,ou Annerl , como era chamada na família, conseguiu, no entanto, cativar o pai que lhe 
deu o apelido carinhoso de “Demônio negro “,por conta de suas travessuras , curiosidade e 
insistência com que procurava ser vista pelos demais membros da família .     
     Esforçada ao extremo na escola , embora tenha tido algumas  dificuldades de adaptação no 
início de sua escolaridade , adorava aprender línguas .Tinha uma excelente memoria e 
deleitava-se com as histórias infantis, sobretudo livros de aventura e poemas que versassem  
sobre heróis  e atos de bravura . Criava histórias onde se identificava, geralmente , com 
personagens masculinos . 
     Seus pais  tentaram  moderar o que chamavam de “excessos apaixonados” e quando  
chegou a puberdade , sua personalidade se modifica . No lugar da  menina rebelde ,travessa e 
ciumenta , aparece  uma adolescente reservada , algo insegura e preocupada excessivamente 
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com o bem estar dos outros (é um fato bastante conhecido que a governanta que aparece no 
livro “O Ego e seus mecanismos de defesa” , como um exemplo de defesa altruísta , retrata 
disfarçadamente a própria Ana Freud ) 
A adolescente  Anna  se descreve como estando entorpecida intelectualmente por motivos 
emocionais. ( mais tarde , Ana relata que foi um período em que esteve esgotada tentando 
controlar a masturbação e criando histórias e devaneios com personagens complicados ).       
Anos mais tarde , depois de sua primeira análise, foi material para escrever  
‘Fantasias de Espancamento e Devaneio  “ , trabalho que permitiu que fosse aceita na 
Sociedade Psicanalítica de Viena .     
  
 
      Descoberta da Psicanálise  
 
Elizabeth Young- Bruehl , narra como Anna Freud foi apresentada à psicanálise :” caminhava 
pelos bosques de Viena, com o pai ,quando este lhe mostra umas casas que estavam no 
caminho dizendo “você vê estas casas com suas adoráveis fachadas. ? Por trás das fachadas,as 
coisas não são necessariamente tão adoráveis ; o mesmo se passa com os seres humanos “.( 
Freud,Apud Elizabeth Young -Briehl , pag.42) 
 
 
 
Relata a mesma autora que  se permitia à  Anna Freud ,nas reuniões das tardes de quarta feira  
, sentar-se numa pequena escada  de biblioteca ,.e escutar seu pai e colegas discutirem as 
ideias que cada um apresentava . Estes colegas era ,nada mais nada menos que : “Carl Jung, 
Sandor  Ferenczi, Ernst Jones e Abraham Brill., dentre outros nomes que formavam a 
“confraria”, como Freud denominava o grupo  
 
No  livro ”A correspondência de Freud com Anna  Freud “, organizado por Ingeborg Meyer-
Palmedo   contém cerca de 300 cartas , escritas entre 1904 ate 1938,( 34 anos).Através destas 
cartas  é possível acompanhar  a evolução da  relação de Freud com sua filha,  assim como os 
acontecimentos que marcaram a família  Freud e também as relações entre seus membros , 
colegas , analisandos e colaboradores . 
(Geralmente , as cartas eram escritas nas férias ou quando em viagens familiares de Freud ou 
de Ana . Estas viagens-escreve a autora na introdução do seu livro - proporcionavam um  
encontro com a família e amigos, mas também representavam um encontro com a natureza  , 
um refúgio e uma possibilidade para Freud  desenvolver um trabalho intelectual, sem ser 
perturbado . ) 
   Anna sempre morou na casa dos pais e, portanto, esteve  sempre em comunicação direta 
com Freud . Isto se reflete  no estilo das cartas ; “em alguns trechos tem-se a impressão de que 
existia uma espécie de união conspiratória entre ambos , entremeado por um humor bem 
particular, suave e cuidadoso. ( Meyer-Palmedo , pag.9) 
  As primeiras cartas, quando Anna é ainda menina , 9 anos , não foram guardadas , apenas as 
de Freud para ela . Nestas missivas ,percebe-se que Freud se dá conta perfeitamente do apego 
excessivo  de sua filha à ele ,e escreve em algumas cartas, sempre de forma muito suave e 
indireta ,algumas sugestões no sentido de Anna  precisar aprender a ser mais preguiçosa ( em 
alusão a sua habitual sobrecarga de trabalho ) e  menos ambiciosa nos seus projetos 
profissionais.  
 Na primeira carta de Anna  que é  publicada no  livro , ela  está com 14 anos e mostra muito 
das suas inquietações , dúvidas pessoais ,sentimentos de infelicidade e de impotência . 
Apresenta alguns problemas de saúde, perda de peso e uma certa apatia difusa que muito 
preocupam Freud. ( em 1917 teve tuberculose , que exigiu um tempo de tratamento ). Mostra 
também uma prematura preocupação com o bem estar dos pais , e nesta , como em todas as 
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cartas , é muito evidente o grande amor que dedica a Freud. Este , escreve ao  amigo  Ferenczi 
, por volta de 1912.“ com o casamento das filhas mais velhas , Sophie e Matilde , minha 
companheira mais chegada será a minha filha menor “, uma projeção que foi se tornando uma 
realidade à medida que Ana crescia e seu envolvimento com a psicanálise ,também. 
Por outro lado , com sua honestidade característica , Freud também percebia que poderia 
estar exigindo  demais de sua filha mais nova .  
Quando Anna está com 23 anos, já tendo ultrapassado uma tuberculose , e decidido 
abandonar o magistério ,  começa uma análise  com Freud , que vai de 1918 a 1922 .(Naquela 
época , não era incomum o entrecruzamento da esfera pessoal com a profissional na 
psicanálise, e Freud não foi o único a analisar parentes  ) .  
   A própria Anna admite para Lou Andreas Salomé que  “ se não tivesse mais afastada dos pais 
como estava , provavelmente não poderia ter feito análise com ele”.    Este afastamento se 
reflete nas cartas deste período que continuam ,mas apenas em uma delas há referência a 
análise ; eles  compartilham principalmente  impressões de viagem e notícias de família.  
       Em carta a Eitington , escrita em 1921 , Freud demonstra sua preocupação  e também sua 
ambivalência em relação a permanência da filha em sua companhia; “para minha alegria 
,Anna está viçosa e feliz, só que eu desejaria que ela encontrasse logo uma base ,trocar a 
ligação com o velho pai por um afeto mais duradouro “Ou para Lou Andrea Salomé; “Lamento 
que ela ainda tenha de estar aqui com os velhos .Mas por outro lado , se ela realmente fosse 
embora , eu me sentiria tão abandonado ,como me sinto agora “....em um envelope que 
deveria conter um presente de aniversario , ele escreve: “esta é uma contribuição para o dote 
ou para a autonomia, “A ambivalência de Freud em relação a dependência de Anna parece 
estar bem presente . 
 Em 1921 , pede ajuda, em carta,   a sua amiga e confidente, Lou Andreas- Salomé: “minha 
Anna tão insensata se  agarra ao velho pai ....minha filha me preocupa . como suportará a vida 
solitária ? Será que conseguirei tirar sua libido do nicho em que se escondeu ?”  
   Freud pede ajuda diretamente a Lou e aproxima as duas , na esperança de que Lou se torne 
para Anna “uma amizade tão duradoura quanto a grandeza da sua personalidade”.  E sua 
esperança se concretizou pois foi o início  de uma parceria que se prolongou por anos ,  um 
apoio fundamental em diversas decisões que Anna teve que tomar naqueles  anos , dentre 
elas , a de continuar na casa paterna.  
 Foi também com a ajuda de Lou ,numa temporada em que viveu em sua companhia , que 
Anna Freud escreveu : “Fantasias de Espancamento e Devaneio”.  Com este trabalho, inspirado 
em sua própria análise , e no trabalho de Freud “Batem-se numa criança” foi aceita na 
Sociedade Psicanalítica de Viena . 
   Freud ao  escrever “Batem-se numa criança”, um pouco antes , também se  inspirou, em 
parte , na análise de Anna .(Coutinho Jorge , pag. 4,5,6) 
 
  Ana retorna a sua análise com Freud que vai do período de 1922 à  1924 ( há uma referência 
de que  o trabalho de Freud “A Diferença Anatômica entre os Sexos” foi escrito a a partir de 
material da segunda análise de Anna Freud ). 
 Elizabeth Young- Bruhel , relata que  esta segunda análise resultou em um florescimento da 
personalidade de Ana , expresso nos poemas e escritos que produziu naquele período .  
 
     Depois da morte de Sophie, em 1922,e do diagnostico de câncer em   Freud ,um ano depois     
, o tom as cartas muda , pois fica mais nítido o quanto Freud agora , assume mais claramente o 
seu desejo de que Anna permaneça em casa , e também o desejo desta de corresponder ao 
pai. Mas ainda assim , isto não se passa sem conflitos como na carta que ele escreve para Lou 
Andreas -Salomé . “não quero vê-la prematuramente no triste papel de governanta de pais 
velhos e doentes .  
    Sobre a vida amorosa de Anna , Lou Andrea Salomé  escreve uma carta à  Freud contando 
como Anna Freud recusou pretendentes e como continuava ascética . Há o relato de um único 
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namoro firme de Anna com Hans Lampl um médico amigo de seu irmão Martin, e de toda a 
família  A decisão de terminar o   namoro foi resolvido por Freud e Anna , em conjunto. Há 
relatos também da oposição aberta de Freud quando percebe as intenções de Ernest Jones de 
cortejar a filha . Há boatos  de que Anna teria se interessado por Sigfried   Berfeld , com quem  
estudou e trabalhou em projetos sociais, mas a relação entre os dois aprece não ter passado 
de uma amizade fraterna  . 
    Logo depois do término desta segunda análise , conhece Dorothy Burlingham , divorciada do 
marido americano , que a procura para analisar um de seus quatro  filhos . Em 1925 , Dorothy 
Burlingham muda-se para Viena , e a amizade entre elas se transforma numa parceria da vida 
inteira . Em 1927, compram um chalé para férias e  juntas , criam os filhos de Dorothy 
,realizando assim um desejo de maternidade acalentado por Anna durante toda a vida . 
    Desenvolveram juntas  vários projetos assistenciais e educacionais, tanto em Viena , como 

mais tarde, em Londres . .Em 1943 , publicam um livro :’ Bebês sem família “.Dorothy também 

se torna psicanalista e mantem com Sigmund Freud e sua mulher ,Martha uma relação 
bastante cordial. 
 
           Anna Freud e a Psicanálise    
 
O contato de Anna Freud com a psicanálise começou bem cedo em sua vida ; aos 14 anos 
frequentava os encontros na Sociedade Psicanalítica, como ouvinte. Aos 18 , 19 anos , fez 
traduções do alemão para o inglês dos trabalhos de Freud . 
 No final de sua carreira , em uma conferência na Universidade de Yale , Anna Freud  
declara:  :”fui especialmente afortunada.  Desde o início ,fui capaz de me mover entre a teoria 
e a prática , de muitas maneiras. Comecei como professora primária e mudei  para o campo da 
psicanálise e análise com crianças e  a partir dai ,  pude me movimentar  durante toda a minha 
vida  em várias direções ,do estudo teórico para a aplicação pratica e vice e versa,”  

    Anna Freud , exerceu o magistério de junho de 1914 até 1917 com muito êxito , tendo sido 
contratada como professora titular para o segundo grau em 1916-17 , tendo sido também 
contratada como secretária pela administração do Liceu da Cabana , onde também  lecionou. 
    Anna chega à psicanálise em um momento em que havia um interesse crescente de Freud e 
de seus seguidores pela possibilidade da análise com crianças. Jung , Lou Andreas -Salomé ,  
Sandor  Ferenczi,  haviam atendido crianças inspiradas na prática  de Hermine Hugh – 
Hellmuth ( psicanalista e professora , publicou em 1913 um trabalho sobre terapia lúdica) . 
 Todo este interesse se originou  também do trabalho de Freud sobre a psicanálise do Pequeno 
Hans,  publicado por Freud em 1909 .   
Por outro lado ,   nunca se afastou das questões  ligadas a educação , sempre buscando 
conciliar  com  seu crescente interesse pela psicanálise infantil . Em  1926,  ajuda a fundar um 
jornal sobre pedagogia psicanalítica  enquanto  em 1927 publica o livro “introdução a Análise 
de Crianças “. Em 1928 organiza o primeiro encontro de psicanálise de criança . Em 1929, 
juntamente com Melanie Klein , apresenta-se no congresso da IPA . Há muito polêmica em 
torno das ideias destas duas pioneiras e estas divergências aumentam com o tempo e  com  
muitos desdobramentos . como veremos mais adiante . .  
   Por volta de 1927, juntamente com Eva Rosenfeld e Dorothy Burlinghan , dirigiu uma escola  
na residência dos Rosenfeld e depois em um prédio no fundo da casa deles, para crianças de 7 
a 11 anos que estavam em análise ou cujos pais estavam em análise . Peter Bloss, era o 
professor e Erik Erikson , auxiliar  de ensino . foi uma escola experimental que trabalhava por 
projetos , uma proposta inovadora para a época.  
   Anna Freud escreveu a respeito desta época em Viena “ estávamos todos muito excitados , 
cheios de energia , como seu houvesse todo um novo continente   sendo explorado , e nós 
éramos os exploradores , tendo a chance de explorar algo novo “. 
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    Este grupo de jovens   entusiasmados e sonhadores se juntaram e formaram o  “kinder 
seminars” onde exploravam os novos campos da análise de crianças . 
 Eram considerados inovadores pelos  analistas mais velhos -escreve Elizabeth  Bruhel - 
enquanto no mesmo período, em Berlim , Melanie Klein e seu grupo  também estavam   
desenvolvendo  ideias  radicalmente diferentes sobre o tratamento psicanalítico com crianças. 
   Neste período ,   Anna Freud , fez parceria com  August Aischorn  ,que desenvolvia projetos 
sociais  com crianças e adolescentes .Envolveu-se com Sigriefid Bernfeld no seu “Camp school” 
para crianças que ficaram órfãs na primeira guerra mundial. Ministrou  palestras sobre análise  
de crianças na sociedade psicanalítica de Viena e também   no Board Educacional da cidade de 
Viena, introduzindo as ideias da psicanálise para a comunidade mais ampla de profissionais  que 
trabalhavam com crianças, especialmente os professores. Anna Freud também estabeleceu um 
curso para educadores no Instituto de Formação da Sociedade Psicanalítica de  Viena.   
   Em 1927 , Anna aceita o cargo de Secretária Geral da Associação Internacional . Cabe 
ressaltar que  foi  a primeira analista leiga e representante de Freud . 
. 
  Em 1936 , funda em Viena com a ajuda financeira de Edith Jackson , uma médica pediatra e 
psicanalista ,que havia sido analisada por Freud , uma creche  para crianças pobres de 1 a 2 
anos , a creche Jackson , .mais tarde dirigida pela Sociedade Montessori de Viena . 
  Em 1937 , pouco antes de emigrar para Londres ,falece   sua grande amiga ,Lou Andreas- 
Salomé . 
 
 
       Produção teórica  
 
     Anna Freud escreveu  livros e proferiu inúmeras conferências tanto em Viena , quanto em 
Londres e mais tarde , nos Estados unidos. Publicou  artigos sobre os mais diversos temas : 
crianças ,adolescentes , famílias , indicações de análise , dentre muitos outros temas. Uma 
relação de suas publicações mais importantes , pode ser encontrada no livro , Reading Ana 
Freud , uma lista muito extensa e interessante.  
    Um de seus livros, “ Infância Normal e Patológica” ,traz como tema o desenvolvimento 
psicológico normal  da criança e do adolescente e sua patologia . Propõe neste livro “As  linhas 
de desenvolvimento do Ego”, que representam  um acréscimo interessante ao 
desenvolvimento libidinal proposto por Freud .  Há uma  riqueza  de observações sobre o 
significado do comportamento e da brincadeira das crianças nesta publicação ,  que de tão 
conhecidas e assimiladas pela cultura , perdeu-se a ideia de quem as sistematizou e difundiu 
inicialmente , que  foi ,justamente , Anna Freud !   
 
 
Além do já citado  livro de 1927; “ Introdução a técnica de psicanálise de crianças “,  publica , 
em 1966, um livro também sobre técnica psicanalítica com crianças, onde coloca as 
modificações nas suas ideias a respeito deste tema.  
Em 1936 ,escreve o  seu livro mais conhecido : O Ego e seus mecanismos de defesa”, uma 
homenagem dela  aos 80 anos de seu pai . Nick Midgley, no livro” Reading Anna Freud”  
escreve a respeito :”no curso do seu livro  ela na verdade expande consideravelmente o 
significado  dos mecanismos de defesa prestando atenção em  como a mente se protege de 
todas as formas de dor ou de afetos desprazeirosos ( não apenas os conflitos ) tanto nas 
neuroses como no desenvolvimento normal , identificando novos mecanismos de defesa como 
“identificação com o agressor “ ,inspirado nos trabalhos de  seu colega ,August  Aischhorn,  
com adolescentes “. As  contribuições  que Anna apresenta neste livro sobre  o 
desenvolvimento normal e patológico na adolescência, são  ainda bastante relevantes .  
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Há críticas à  Anna Freud  por ter proposto  uma técnica  de análise onde ela acreditava que 
deveria haver um período preparatório .  Especula-se  que a sua formação como pedagoga 
teria influenciado muito nesta abordagem , considerada pouco analítica. Embora não seja 
difícil imaginar que a sua experiência prévia como professora tenha realmente tido o seu papel  
,  o que  costuma ser  deixado de lado é que a própria Anna Freud abandona esta fase 
preparatória  e reformula até certo ponto suas ideias  sobre a análise de criança ,influenciada 
especialmente por Berta Bornstein que havia começado a desenvolver a análise das defesas do 
ego ,o  que tornava desnecessário tanto o período preparatório como a ênfase na 
transferência positiva.  
 
         Vida em Londres  
 
      A vida de Anna Freud pode ser dividida em dois períodos ; os primeiros 43 anos de sua vida 
ela viveu e trabalhou em Viena, e este lugar e tempo foi apropriadamente chamado de;  
“berço de sua criatividade”. A segunda parte , foi  em Londres , para onde a família Freud 
emigrou , fugindo do nazismo que tomou conta da Áustria .( a família contou com a ajuda de 
amigos ,especialmente de Marie Bonaparte nesta mudança ) 
  
 Em Londres , Anna Freud e Dorothy continuam a desenvolver projetos voltados para o 
atendimento da comunidade . Criam um ano depois do falecimento de Freud  as creches 
Hampstead para órfãos de guerra. Alguns anos depois Dorothy funda um jardim de infância 
para crianças cegas, dentre outras iniciativas na área assistencial e educacional . 
A  medida em que Freud adoecia ,Anna Freud passou a representá-lo em congressos ou onde 
fosse preciso levar e divulgar suas ideias . 
    O autor do livro “Reading Anna Freud”  Nick Midgley  , relata que depois do falecimento de 
Freud , Anna tornou-se um tanto fechada as novas ideias e visões da psicanálise que chegavam 
,e com isto foi perdendo espaço e prestígio ,  sendo até  mesmo sutilmente ridicularizada por 
alguns. Suas ideias foram sendo cada vez menos conhecidas e com isto ,  cada vez mais 
colocadas de lado como insuficientes ou pouco analíticas  
    Nick Midgley , aponta também  razoes institucionais, que seriam decorrentes das discussões 
ocorridas ao longo das famosas “ Controvérsias entre Freud e Klein”,  em Londres na década 
de 40  .Naquele momento ,Anna Freud resolveu  seguir independente com sua formação na 
Hampstead Center  ( hoje ,Ana Freud Centre ) e com isto todos perderam;  a  Tavistok Clinic e  
a Hampstead Clinic  se afastaram ,não havendo  intercambio entre elas.  
 No entanto ,a Hampstead  teve continuidade ,  se expandiu muito ,com patrocinadores 
principalmente americanos  , de onde vinham  grande parte dos alunos, que retornavam para 
os Estados unidos , tão logo concluíam sua formação . Na Inglaterra, as ideias de Anna Freud  
perderam força , enquanto as de Melanie Klein ganhavam adeptos  
   Uma das críticas que se faz a ela é de ter sido mais pedagoga do que analista , e de ter até 
mesmo se afastado da essência do pensamento de Freud ao propor uma psicanálise 
adaptativa , o que , a meu ver , revela um desconhecimento da abrangência  de sua sua obra 
,como um todo . Anna Freud, deixou contribuições  importantes na teoria e na prática de 
psicanálise de crianças e psicoterapia  , formulou as  bases para o diagnostico dos distúrbios da 
infância e adolescência, para as pesquisas em psicanálise e psicopatologia do 
desenvolvimento. Publicou ao longo de sua vida , 33 trabalhos , entre livros , conferências e 
palestras .( uma relação completa dos seus trabalhos mais importantes pode ser encontrada 
no livro : Reading Anna Freud , pag. 14) 
    Por mais paradoxal que pareça , chama atenção Nick Midgley , Anna Freud e suas ideias 
sobre a psicanálise tem uma ligação direta com psicanálise contemporânea ,no sentido em que 
esta,  cada vez mais ,propõe uma ampliação da atuação da psicanálise  em questões sociais e 
educacionais , como  também se interessa pelo intercambio e diálogo com outras ciências 
afins, como a neurociência . 
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     Anna Freud sempre trabalhou em um setting ampliado , na medida em que atuava em 
hospitais , escolas , creches , grupos , sempre no intuito de difundir  o pensamento 
psicanalítico para outras áreas . 
Sua  atuação na Faculdade de Direito  da Universidade de Yale e em Harvard  ,nos Estados 
Unidos, foi relevante. Além das palestras na Faculdade de Direito , orientou a organização de 
clínicas para atendimento psicoterápico de crianças e adolescentes, nestas universidades   
  O legado de Ana Freud é extenso , e tenho certeza de ter dado aqui apenas um breve 
apanhado do que foi sua vida  e ,principalmente ,da sua importância para a psicanálise ,  
Ernest Jones , autor da conhecida biografia  “Freud , Vida e Obra”, dedicou seu livro  à Anna 
Freud , “a filha verdadeira de um pai eterno “.  Homenagem mais do que justa , embora não 
traduza, a meu ver ,  tudo o que Anna Freud representou para a psicanálise . 
Quando faleceu , Anna Freud deixou dois acervos literários, o do pai , e o  seu próprio , que 
estão depositados no Arquivo Sigmund Freud na Biblioteca do Congresso em Washington . 
 Sua casa , em Maresfied Garden, 20 , tornou-se um museu , um complemento da Casa de 
Freud em Viena, na Bergasse 19. ) 
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