
Capítulo XI 
OS EFEITOS DAS SITUAÇÕES DE ANSIEDADE ARCAICAS 

SOBRE O DESENVOLVIMENTO SEXUAL D A M E N I N A 

A INVESTIGAÇÃO psicanalítica lançou muito menos luz sobre a psicologia das 
mulheres do que sobre a psicologia dos homens, Uma vez que o temor ã 
castração foi a primeira coisa descoberta como força motivacional subjacente à 
formação da neurose nos homens, os analistas naturalmente começaram estu
dando íatores etiológicos do mesmo tipo nas mulheres. Os resultados obtidos 
dessa maneira loram bons na medida em que a psicologia dos dois sexos era 
semelhante, mas não mais nos pontos em que se mostrava diferente, Freud 
expressou bem essa questão cm uma passagem em que ele diz: "... Além do mais, 
ê absolutamente certo que o medo ã castração é a única força motriz da repressão 
(ou defesa)? Se pensarmos na neurose das mulheres, somos obrigados a duvidar 
disso. Pois, embora possamos estabelecer com certeza a presença nelas de u m 
complexo de castração, é difícil falarmos de ansiedade de castração onde a 
castração já ocorreu,"' 

Quando consideramos quão importante tem sido cada avanço no nosso 
conhecimento da ansiedade de castração tanto para a compreensão da psicologia 
do homem quanto para alcançar uma cura da sua neurose, temos a expectativa 
de que u m conhecimento de alguma ansiedade equivalente na menina nos 
capacitará a aperfeiçoar nosso tratamento terapêutico dela e nos ajudará a obter 
uma ideia mais clara das linhas ao longo das quais o seu desenvolvimento sexual 
avança, 

A Situação de Ansiedade da Menina 

Em "Estágios iniciais do conflito edipiano"'^ hz uma contribuição a esse problema 
ainda não resolvido e apresentei a visão de que o medo mais profundo da menina 
é o de ter o interior do seu corpo assaltado e destruído. Como resultado das 
frustrações orais que ela vive com a mãe, a menina sé afasta desta e toma o pênis 
do pai como seu objeto de satisíação. Esse desejo t r ia uma pressão para que ela 
dê novos e importantes passos no seu desenvolvimento. Ela desenvolve fantasias 
da mãe que introduz o pênis do pai em seu corpo e que dá a ele o seio; e essas 
lantasias formam o níicleo das teorias sexuais arcaicas que despertam sentimen-

I Í(ilií7?t(iíiii,';, Sym.pioms and Anxieíy (1926'). 5.E. 20, p. 123. 

! (19281 Obrai. í.timpífítis. i . 
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tos dc inveja e de ódio nela quando é frustrada por ambos os pais. Nesse estágio 
do desenvolvimento, erianças de ambos os sexos acreditam que a mãe é a fonie 
da nutrição, cujo corpo contém tudo que é desejável, inclusive o pênis do pai. 
Essa teoria sexual aumenta o ódio da menininha pela mãe em função da 
frustração que esta lhe inlligiu e contribui para a produção de fantasias sádicas 
de atacar e destruir o interior da mãe e de expoliádo dos seus conteíidos. Em 
virtude do seu medo de retaliação, essas fantasias formam a base da situação de 
ansiedade mais profunda da menina. 

Em seu artigo "The Early Development of Female Sexuahty" (1927), Ernesi 
Jones dá o nome de afãnisc à destruição completa e duradoura da capacidade de 
obter satisfação libidinal, que ele considera uma situação de ansiedade arcaica 
c dominante [jara crianças de ambos os sexos.' Esse pressuposto está próxmio 
da minha própria visão. Parece-me que a destruição da capacidade de obter 
gratiheaeão libidinal imphca a destruição daqueles órgãos que são necessários 
para esse propósito, F. a menina cria a expectativa de ter esses órgãos destruídos 
no decurso dos ataques que serão feitos, principalmente pela mãe, ao seu corpo 
e os conteúdos deste. Seus medos referentes aos seus genitais são especialmente 
intensos, em parte porque seus próprios impulsos sádicos estão muito fortemen
te dirigidos contra os genitais da mãe e contra os prazeres eróticos que a mãe 
extrai deles e em parte porque o seu medo de ser incapaz de desfrutar satisfação 
sexual concorre, por sua vez, para aumentar o medo de que os seus próprios 
genitais tenham ficado daniíicados. 

Estágios Iniciais do Conflito Edipiano 

De acordo com a minha experiência, as tendências edipianas da menina são 
prenunciadas pelos seus desejos orais pelo pênis do pai. Esses desejos já se fazem 
acompanhar de impulsos genitais. O seu desejo de roubar da mãe o pênis do pai 

uicorporá-lo a ela, vim a descobrir, é um fator fundamental no desenvolvimento 
da sua vida sexual. O.ressentimento que a mãe despertou nela ao retirar-lhe o 
seio nutridor é intensificado ainda mais pela maldade que a mãe lhe faz ao não 
lhe conceder o pênis do pai como um objeto de satisfação; e essa dupla queixa 
é a lonte mais profunda do ódio que a menina sente pela mãe como resultado 
das suas tendências edipianas. 

Esses pressupostos diferem em alguns aspectos da teoria psicanaUtica aceita, 
Freud chegou à conclusão^ de que é o complexo de castração que introduz o 
complexo de Édipo da menina e que o que a faz afastar-se da mãe é o 

I PapcYS on f^ycho-Analysis, 4a, e 5a. edições. 

1 "Some PsychicalConseqLiencesolthe Anatomícal DistUicLiun beLween the Sexe.s" (1^25), 5 ) : 19. 
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ressentimento que sente por esta lhe ter negado um pênis. A divergência entre a 
visão de Freud e a visão aqui apresentada, contudo, torna-se menor se refletirmos 
que ambas concordam em dois pontos importantes —a saber, que a menina quer 
ter u m pênis e que ela odeia a mãe por não lhe dar um. Mas, de acordo com o 
meu pressuposto, o que ela primariamente quer não é possuir um pênis que seja 
seu como um atributo de masculinidade, e sim incorporar o pênis do pai como 
u m objeto de satisfação oral. Além disso, acredito que esse desejo não é resultado 
do seu complexo de castração e sim a expressão, mais fundamental das suas 
tendências edipianas e que, consequentemente, a menina é posta sob a influência 
dos seus impulsos edipianos não indiretamente através das suas tendências 
masculinas e sua inveja do pênis, e sim diretamente, como resultado dos seus 
componentes pulsionais femininos dominantes.' 

Quando a menina se volta para o pênis do pai como objeto desejado, 
diversos fatores determinam a intensidade do seu desejo. As exigências de seus 
impulsos orais de sugar, aumentadas pela frustração que ela sofreu ao seio da 
mãe, criam em sua fantasia um quadro do pênis do pai como um órgão que, ao 
contrário do seio, pode provê-la com uma satisfação oral tremenda e infinita. ' 
Seus impulsos sádico-uretrais acrescentam sua contribuição a essa fantasia. Pois 
as crianças dc ambos os sexos atribuem capacidades uretrais muito maiores ao 
pênis — onde realmente elas são mais visíveis — do que ao órgão urinário 
feminino. As fantasias da menina sobre a capacidade uretral e o poder do pênis 
se tornam aUadas de suas fantasias orais, em virtude da equação que as crianças 

I Cm seu artigo "On the Génesis of the Castratioii Complex" (IQ24), Karen Horney sustenta a 
opinião de que o que dá origem ao complexo de castração da menina é a frustração que ela sofreu 
ita situação edipiana, seu desejo dc possuir u m pênis brotando primariamente de seus desejos 
edipianos e não do seu desejo de ser homem. Ela encara o pênis desejado como uma parte do pai 
c como um substituto dele. 

> Em Piychoanaiyae. d(:r weihlichen Scxualjunktionen (1925), Helene Deutsch assinalou que já muito 
cedo em .sua vida a menininha, ao tomar o pai como o objeto do seu aFeCo em seguida à mãe, 
dirige para ele uma grande parte daquela verdadeira libido sexual vinculada à zona oral com que 
ela havia investido o seio da mãe, jâ que, "em uma fase do seu desenvolvimento, seu inconsciente 
iguala o pfnis do pai rom n seio da mãe como um órgão a ser sugado". Concordo também com 
a autora em .sua visão de que na equação do pênis com o seio, a vagina assume o papel passivo 
dc uma boca que suga "no processo de deslocamento de cima para baixo" e que essa atividadc 
oral de sugar da vagina está implícita na sua estrumra anatómica como um todo (p, 54), Mas. 
enquanto para Helene Deutsch essas fantasias não entram em operação até que a menina lenha 
atingido a maturidade sexual e tenha experimentado o ato sexual, na minha opinião a equação 
arcaica do pênis com o seio é anunciada pela frustração que ela sofre por parte do seio na primeira 
infância e que de imediato exerce uma influência poderosa sobre ela e aleta muito a tendência 
geral do seu desenvolvimento. Acredito também que essa equação de pênis com seio, acompa
nhada que é por esse "deslocamento de cima para baixo", ativa as qualidades orais receptivas do 
genital feminino em uma tenra idade e prepara a vagina para receber o pênis. Ela também abre 
o caminho para as tendências edipianas da menininha —embora estas, é bem verdade, só revelem 
seu pleno poder muiio mais tarde - e assenta as bases do seu desenvolvimento sexual. 
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pequenas fazem entre todas as substâncias do corpo; e na imaginação deia o 
pênis c um objeto que possui poderes mágicos de proporcionar satistação oral. 
Mas, desde que a frustração oral que ela sofreu por parte da màe estimulou 
também lotlas as suas outras zcmas erógenas e despertou suas tendências e 
desejos genitais com i elação ao pênis do pai, este último se torna o objeto dos 
seus impulsos orais, uretrais, anais e genitais. Outro fator que ser\'e para 
intensificar seus desejos nessa direção é a sua teoria sexual inconsciente de que 
a mãe incorporou o pênis do pai, e sua consequente inveja da mãe, 

Oeio qne é a combinação de todos esses fatores que dota o pênis do pai 
com tais enormes poderes aos olhos da menininha e torna-o o objeto da sua mais 
ardente admiração e desejo.' Se ela mantiver uma posição predominantemente 
fenílnina, essa atitude com relação ao pênis do pai muitas vezes a levará a assumir 
uma atitude humilde e submissa em relação ao sexo masculino. Mas pode 
também fazer que ela tenha intensos sentimentos de ódio por lhe terem sido 
negadas as coisas que ela tão apaixonadamente adorava e pelas quais ansiava; 
e, se ela assumir uma posição masculina, pode dar origem a todos os sinais e 
sintomas de inveja do pênis. 

Mas, uma vez que as fantasias da menininha sobre os enormes poderes c 
tamanho e força gigantescos do pênis do pai emergem dos seus próprios impulsos 
sádico-orais, sádico-uretrais e sádico-anais, ela também atribuirá a ele proprieda
des extremamente perigosas. Esse aspecto dele fornece o substrato de seu lerror 
do pênis "mau", que se instala como uma reação aos impulsos destrutivos que, 
em combinação com os libidinais, são dirigidos a ele. Se o seu sadismo oral for 
dominante, ela encarará o pênis do pai dentro da màe principalmente como algo 
a ser odiado, invejado e destruído;^ e as fantasias cheias de ódio que ela centra 
no pênis do pai como algo que está dando à mãe satisfação podem ser em alguns 
casos tão intensas que a farão deslocar sua ansiedade mais profunda e mais 
poderosa — o medo que sente da mãe - para o pênis do pai como um apêndice 
odiado da mãe. Se isso acontecer, a mulher adulta sofrera graves danos no seu 
desenvolvimento e será levada a um^ atitude distorcida em relação ao sexo 
masculino. Terá também uma relação mais ou menos defeituosa com seus objelos 
e será incapaz de superar, ou superar completamente, o estágio de amor parcial. ' 

1 Llii investe a mãe com pane desta glória e, em algnns casos, sô a valoriza na medida em que é 
possuidora do pcnis do pai. 

J Ela lerá a mesma atitude com relação às crianças dentro do corpo da mãe, Voltatemos maisadianic 
a esse assumo e consideraremos de que modo sua hostilidade para com as crianças demro da 
mãe aicta suas relações com seus próprios irmãos e irmãs, com suas próprias crianças imaginárias 
e, luuiramenie, com suas criança'; reais, 

I Cl. Abrahíuu, "A Short Siudy of lhe Development of the Libido" i;l'^24j, 

I Minha iiarieiíle Ema, cuja história clínica foi rclalada no capitulo li i . era um exemplo lipico O 
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Em virtude da onipotência de pensamentos, os desejos orais [da meninaj 
pelo pênis do pai fazem que ela sinta que de fato incorporou-o; a partir dai 
seus sentimentos ambivalentes pelo pênis do pai se estendem ao pênis 
internalizado. Como sabemos, no estágio da incorporação parcial o objeto é 
representado por uma parte dele; desse modo, o pênis do pai representa o 
pai como um lodtí. É por isso, creio, que as imagos paternas mais arcaicas da 
criança - o núcleo do superego paterno — são representadas pelo pênis do 
pai. Como eu procurei mostrar, o caráter aterrorizador e cruel do superego 
nas crianças de ambos os sexos se deve ao fato de que elas começaram a 
introjetar seus objetos em um período de desenvolvimento em que seu 
sadismo se achava no auge. Assim, suas imagos mais arcaicas assumem o 
aspecto fantástico com que seus impulsos pré-genttais dominantes os 
dotaram.' Mas o impulso para introjetar o pênis do pai, isto é, o objeto 
edipiano, e para mante-lo dentro é muito mais forte na menina do que no 
menino. Pois as tendências genitais que coincidem com seus desejos orais 
têm u m caráter receptivo também, de modo que em circunstâncias normais 
as tendências edipianas da menina se encontram em' um grau mui to maior 
sob a dominância de impulsos orais do que as tendências do menino. É 
uma questão de importância decisiva para a formação do superego e para 

0 desenvolvimento da vida sexual se as fantasias prevalentes são as de um 
pênis " b o m " ou de u m pênis "mau". Mas, em qualquer dos casos, a menina, 
sendo mais subordinada ao pai introjetado. está mais à mercê dos poderes 
dele para o bem ou para o mal do que o menino normalmente está em relação 
ao seu superego." E a sua ansiedade e sentimento de culpa em relação ã mãe 
servem para complicar ainda mais os seus sentimentos divididos com respeito 
ao pênis do pai. 

pai era a seus olhos principalmente o portador do pênis que satisfazia a mãe e não a ela. Resultou 
que sua inveja do pênis e seus desejos dc castração, que eram excepcionalmente fortes, estavam 
cm úllima instância baseados na írustração que ela havia vivenciado com relação ao pcni.s quand<i 
se achava na posição otal. Uma vez que, ao focahzar seu ódio no pênis, ela imaginava que a mãe 
o possuiii, o sentimento que nutria pela mãe, emhora cheio de ódio, era mais pessoal do que o 
que sentia pelo pai. É verdade que outra razão pela qual ela se afastou dele foi para protegê-lo dc 
seu próprio sadismo, E a concentração de seu ódio no pênis do pai também ajudava a poupá-lo 
como objeto {cf Abraham). A análise conseguiu extrair deta uma atitude mais amistosa e mais 
humana com relação ao pai e esse avanço foi acompanhado de mudanças favoráveis cm suas 
relações com a mãe c seus ohjclos em geral. Com respeito a esse relacionamento com n pêni.s do 
pai e ao próprio pai, eu gostaria de chamar a atenção para os pontos de semelhança que existem 
emrc minha paciente e dois casos que Abraham relatou ã p. 483 do seu trabalho acima citado, 

1 Cl, capitulo viti c meu artigo "Estágios iniciais do confliio edipiano" (1928, Ohras Compl,:las. I ) . 

1 Consequentemente, u superego da menina é mais potente do que o do menino; discutiremos mais 
adiante o eleito c|ue isso tem sobre o desenvolvimento do ego e das relações de objeto dela. 
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A fira dc simplificar nosso levantamemo da simação completa, seguirei em 
primeiro lugar o desenvolvmiento da atitude da menina para com o penis do pai 
e, então, tentarei descobrir cm que medida a sua relação com a mãe afeta o seu 
relacionamento com o pai. tim circunstâncias favoráveis, a menina acredita na 
existência de ura pênis introjetado perigoso, bem como de um pênis benéfico e 
qtie ajuda. Como resultado dessa atitude ambivalente, é gerada uma ansiedade 
que compele a criança muito pequena e também o adulto a buscar experiências 
sexuais. Esse ímpeto que fortalece seus desejos libidinais por um pênis e a eles 
vem se agregar surge da seguinte maneira, O medo que ela sente du pênis "mau" 
introjetado é um incentivo para que ela continuamente introjete um pênis "bom" 
no coito,' Alem do mai*^ •"̂  seus -''\unis, sejam eles na forma àtfdlai\n. 
coilii^ po' anuni ou C O I K ' normal ajudam na a verificar se os medos que 
desempenham um papel tao dominante e fundamental em sua mente em conexão 
com a cópula são bem fundamentados ou não. A razão pela qual a cópula sc 
lornou tão caiTegada de perigo na imaginação das crianças de ambos os sexos 
ê que tantasias de desejos sádicos delas transformaram aquele ato, realizado 
entre o pai e a mãe, em uma situação de perigo muito ameaçadora.^ 

fá me ocupei pormenorizadamente da natureza dessas fantasias masturba-
lórias sádicas e descobri qne elas caem em duas categorias distintas, ainda que 
interligadas, NaqweJas da primeira categoria, a criança emprega váiios meios 
sádicos para fazer u m ataque direto aos pais estejam eles combinados no coito 
ou separados; nas da segunda categoria, que são derivadas de tim período um 
tanto posterior à fase em que o sadismo se encontra no auge, sua crença na sua 
onipotência sádica sobre os pais encontra expressão em um modo mais indirelo. 
Ela os dota de instrumentos de destruição mútua, transformando seus dentes, 
unhas, genitais, excrementos e assim por diante em armas e animais perigosos, 
etc, e os imagina, de acordo com os próprios desejos da criança, como atormen
tando e destruindo um ao outro no ato da cópula. 

Ambas as categorias de fantasias sádicas dão origem a ansiedades prove
nientes de várias fontes. Em conexão com a primeira categoria, a menina tem 

1 Como já vmios em uma parte anterior ncsie l ivro, o medo qne a triança tem das toisas "mas" 
dentro dela. como os seus nbieips intcmalizados "maus", excrementos e substâncias corporais 
perigosas, usualmente a encoraja a tentar todo npo de processo de introjecão e de ejccão c é. 
assim, um íalot tuntamenial no seu desetivolvimeuto. 

2 O desejo que a criança tem de que os pais copulem de um rtiodo sádico ê. na minha experiência, 
um fator importante na produção e manutenção das suas teorias sexuais, dc modo que estas ilao 
apenas devem o seu caráter á influência que seus impulsos prt-genitais têm sobre a formação das 
suas fantasias como também são o resultado dos desejos destrutivos que ela dirige contra os pais 
no coiío Poriantn, ao analisar as teorias sexuais da criança, achei importante de um ponto dc 
vista terapêutico prestar atenção no lato de que elas brotam dos seus desíjos sádicos c, assiin 
sendo, dão origem a um forte sentimento de culpa em sua mente. 
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medo de ser contra-atacada por um dos pais ou por ambos, mas mais particu-
larmenie pela mãe, já que ê a mais odiada dos dois. Ela espera ser assaltada de 
dentro bem como de fora, já que introjetou seus objetos ao mesmo tempo em 
que cia os atacava. Os medos que sente quanto a isso estão muito intimamente 
relacionados com o ato sexual,' porque suas ações sádicas primárias foram, em 
grande medida, dirigidas contra os pais, que ela imaginava copulando. Mas é 
mais especialmente em fantasias que pertencem à segunda categoria que a 
copula, na qual de acordo com os seus desejos sádicos a mãe é completametiic 
destruída, se torna um ato prenhe de um imenso perigo para ela, menina. For 
outro lado, o ato sexual, que suas fantasias e desejos sádicos transformaram cm 
uma situação de um perigo tão extremo, é por essa mesma razão o método mais 
poderoso de dominar a ansiedade - tanto mais porque a gratificação íibidinal 
que o acompanha propicia~lhe o mais alto prazer atingível e, assim, diminui A 
sua ansiedade nesse particular. 

Essa visão lança uma nova luz, creio, sobre os motivos que compelem o 
indivíduo a reahzar o ato sexual e sobre as fontes psicológicas que contribuem 
para a satisíação l ibidinal que ele obtém desse ato. Como sabemos, a satisfa
ção l ib idinal de todas as suas zonas erógenas implica uma satisfação dos seus 
componentes destrutivos também, devido à fusão dos seus imj^ulsos l ib idi 
nais e desiruiivos que ocorre naqueles estágios do seu desenvolvimento, que 
são dominados por suas tendências sádicas, Agora, na minha opinião, seus 
impulsos destrutivos despertaram ansiedade nele bem cedo, nos primeiros 
meses de vida. Em consequência, suas fantasias sádicas ficam ligadas pela 
ansiedade e essa ligação entre elas dá origem a situações de ansiedade 
específicas. Uma vez que os impulsos genitais se instalam quando ele ainda 
está na fase em que o sadismo está no auge —pelo menos, assim observei — 
e a cópula representa, nas suas fantasias sádicas, um veículo de destruição 
dos pais, essas situações de ansiedade que são despertadas nos estágios 
arcaicos do seu desenvolvimento ficam conectadas com suas atividades 
genitais também. O efeilo de tal fusão é que, por um lado, sua ansiedade 
intensifica suas necessidades libidinais e, por outro, a satisfação l ibidinal de 
Iodas as zonas erógenas é usada para controlar a ansiedade, A satisfação 
l ibidinal diminui sua agressividade e com isso a sua ansiedade. Além do mais, 
o prazer que ele obtém dessa satisfação parece por si só minorar t) medo de 
ser destruído por seus próprios impulsos destrutivos e por seus objetos e 
militar contra a afãnise (Jones), isto é, seu medo de perder a capacidade de 
alcançar saiisfação l ibidinal . A satisfação l ibidinal . como uma expressão de 

I Lssas fantasias dão origem também a situações de perigo que não estão por si mcsinas vinculadas 
ao ato sexual. 
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Eros, reforça a sua crença nas suas imagos prestativas e diminui os perigos 
que o ameaçam a partir da sua pulsão de morte e do seu superego. 

(Quanto mais ansiedade o indivíduo tem e quanto mais neurótico ele é, tanto 
mais as energias do seu ego e as suas forças pulsionais serão absorvidas na 
tentativa de superar a ansiedade; e aí, também, a satisfação libidinal será empre
gada primariamente com o propósito de dominar a ansiedade. Na pessoa normal, 
que está mais distanciada das suas situações de ansiedade arcaicas e que as 
modificou de um modo mais bem-sucedido, o efeito dessas situações sobre suas 
atividades sexuais ê, naturalmente, muito menor; mas, na minha maneira de ver, 
não é jamais ausente.' Também a pessoa normal se sente impehda a testar suas 
sanações de ansiedade específicas em suas relações com o seu parceiro amoroso, 
o que fortalece e dá colorido a suas fixações libidinais; assim, o ato sexual sempre 
ajuda a pessoa normal a controlar a ansiedade. As situações de ansiedade dominam es 
e as quantidades de ansiedade presentes são elementos específicos das condições 
para amar que sc aplicam a qualquer pessoa, 

Se a menina, que testa as suas situações de ansiedade através do ato sexual, 
que corresponde a um teste por meio da realidade, é sustentada por sentimentos 
de tipo confiante e esperançoso, ela será levada a tomar por objeto uma pessoa 
que representa o penis "bom". Nesse caso, o alívio da ansiedade alcançado por 
meio do ato sexual lhe proporcionará um grande prazer e será um acréscimo 
considerável à satisfação puramente libidinal que ela experimenta; e, além disso, 
lança os alicerces de relações amorosas duradouras e satisfatórias. Mas, se as 
circunstâncias forem desfavoráveis e o seu medo do pênis "mau" introjetado 
predominar, a ctmdicão necessária para a sua capacidade no amor será em 
termos de que ela tará esse teste de realidade por meio de um pênis "mau" —isto 
é, seu parceiro no amor será uma pessoa sádica. O teste que ela faz neste caso 
tem por objetivo informá-la de que tipo de dano seu parceiro lhe infligirá por 
meio do ato sexual. Mesmo os danos que antecipa a esse respeito servem para 
dissipar sua ansiedade e lêm grande importância na economia da sua vida 
mental.^ A propensão a aliviar o medo de perigos internos e externos por meio 
de provas no mundo externo me parece,ser um fator essencial na compulsão à 
repetição.'^ Quanto mais neurótico o indivíduo, mais essas provas se acham 
ligadas ã necessidade de punição. Quanto mais forte for a ansiedade das 
situações de ansiedade mais arcaicas e quanto mais fracas as correntes de 
sentimentos esperançosos, tanto menos favoráveis serão as condições com as 

i (",!'. capitulo X 

; A lazão desse fenfimeno se encontra no fato de que nenhum sofrunento infligido por fontes 
exlernas pode ser láo grande quanto .ique.le inll igido em fantasia por um medo continuo c 
.iviissalador dc danos e jierigos internos, 

i Vri c apiliilo vil 
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quais estão vinculadas essas contraprovas. Nesses casos, apenas uma punição 
severa ou experiências bastante infelizes (que são assumidas como punição) 
podem substituir a punição temida que é antecipada em fantasia. A escolha da 
menina de um parceiro sádico também está baseada em um impulso para 
incorporar uma vez mais um pênis sádico "mau" (pois é assim que ela vê o ato 
sexual) que destruirá os objetos perigosos dentro dela. Assim, a raiz mais 
profunda do masoquismo feminino pareceria ser o medo da mulher dos objetos 
perigosos que ela iniernalizou; c o seu masoquismo não seria outra coisa, em 
última instância, do que suas pulsões sádicas voltadas para dentro contra esses 
objetos internalizados.' 

De acordo com Freud^ o sadismo, embora se torne aparente primeiro em 
relação a u m objeto, era originalmente uma pulsão destrutiva dirigida contra o 
próprio organismo (sadismo primário) e só mais tarde era desviado do ego pela 
libido narcísica; e o masoquismo erõgeno é aquela porção da pulsão destrutiva 
que não pôde ser desviada para fora desse modo e permaneceu dentro do 
organismo, ficando libidinalmente ligada lá. Ele pensa, ademais, que na medida 
em que qualquer parte da pulsão destrutiva que foi dirigida para fora é uma vez 
mais voltada para dentro e retirada dos objetos, dá origem ao masoquismo 
secundário ou feminino. Contudo, tanto quanto eu posso ver, quando a pulsão 
destrutiva sofre esse tipo de reversão, ela ainda se mantém aderida aos seus 
objetos; mas agora eles são objetos internalizados e, ao ameaçar destruí-los, ela 
também ameaça destruir o ego em que estão situados. Desse modo, no masoquismo 
feminino, a pulsão destrutiva é uma vez mais dirigida contra o próprio organismo, 
Freud diz " , . .um sentimento de culpa, também, encontra expressão no conteúdo 
manifesto das fantasias masoquistas; o sujeito assume que cometeu algum crime 
(cuja natureza fica indefinida) que deve ser expiado por esses procedimentos 
dolorosos e torturantes". Parece-me haver certos pontos em comum entre o com
portamento autotorturante do masoquista e as autocensuras do melancólico, as 
quais, como sabemos, são na realidade dirigidas ao seu objeto introjetado. Pareceria, 
portanto, que o masoquismo feminino é dirigido ao ego bem como aos í)bjetos 
introjetados. Além do mais, ao destruir o seu objeto internalizado o indivíduo esiá 
agindo no interesse da autopreservação; e, em casos extremos, o seu ego não 
mais será capaz de desviar a sua pulsão de morte para fora, pois ambas as 

t Em seu artigo "The Significance of Masochísm m tlie Mental Life of Women" (1930Í , Helene 
Deutsch expressa opiniões sobre as origens do masoquismo que diferem amplamente das minhas 
e que sc baseiam no pressuposto, igualmente em discordância com o meu, de que o complexo de 
Édipo da menina c inlroduzido pelos seus desejos de castração e medos á castração, 

2 Cf, Deyimd ibe Fkasurc Printipk (1920), S.E- 18 , e "The Economic Problem i n Masocfiism" (1 >)24). 
SE 19 

i "Tlu- Economic Problem m Ntasochism" (1924), 5 £. 19, p, 1Ó2. 
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pulsões, a de vida e a de morte, se uniram em um objetivo comum e a pulsão de 
vida foi deslocada da sua função apropriada de proteger o ego. 

Consideraremos agora brevemente uma ou duas outras formas típicas que 
pode assumir a vida sexual de mulheres em quem o medo do pênis introjetado 
é imenso.' As mulheres, que além de ter fortes inclinações masoquistas abrigam 
correntes mais esperançosas de sentimento, muilas vezes tendem a confiar seus 
afetos a um parceiro sádico e, ao mesmo tempo, a fazer esforços de todos os 
tipos — esforços que muitas vezes consomem todas as energias do seu ego —para 
transformá-lo em um objeto "bom". Mulheres desse tipo, em quem o medo do 
pênis "mau" e crença no "bom" se encontram uniformemente equilibrados, 
muitas vezes flutuam entre a escolha de um objeto externo "bom" e um "mau". 

Frequentemente o medo que a mulher tem do pênis internalizado cria nela uma 
premência para testar a sua simação de ansiedade repetidamente, o que resulta em ela 
se encontrar sob uma compulsão constante de realizar o ato sexual com seu objeto 
ou, como variante disso, a trocar esse objeto por outro. Em casos constituídos de 
modo diferente, de novo, o mesmo medo terã u m resultado oposto e a mulher se 
tornará frígida.' Quando criança, o ódio que sentia pela mãe a fez passar do pênis 
do pai como um objeto desejável e farto para um objeto perigoso e maligno; 
simultaneamente, em sua imaginação, ela transformou a vagina em um instrumento 
de morte e a totalidade da mãe em uma fonte de perigo para o pai engajado no ato 
sexual com ela. Seu medo pelo ato sexual baseia-se, assim, tanto nos danos que ela 
sofrerá por parte do pênis quanto nos danos que ela própria infligirá ao seu parceiro. 
0 medo de castrá-lo se deve em parte à sua identificação com a mãe sádica e em 
parte às suas próprias tendências sádicas. 

Como já indiquei, se a menina adota uma atitude masoquista, suas tendêiv 
cias sádicas são dirigidas contra seus objetos internahzados. Mas, se o medo que 
sente pelo pênis internalizado a impelir a se defender contra as ameaças dele a 
partir de dentro por meio de projeção, ela dirigirá o seu sadismo contra o objeto 
externo —para o pênis que está sendo introjetado nesse momento no ato do coito 

1 Naturalmente, essas várias formas se superpõem em muitos casos. Ao lidar com tal riqueza e 
complexidade de material, só posso dar um apanhado esquemático de uma ou duas dessas formas, 
sendo o meit objetivo principal descrever algumas das consequências que surgem dessa ansiedade 
Ião fundamental nn mulher. 

l tsse tipo de resultado depende em grande medida, parece, da extensão em que o ego é capaz de 
superar a ansiedade. Como vimos no ijltimo capitulo, acontece as vezes que o individuo só domina 
sua ansiedade (ou melhor, a transforma em prazer) sob a condição de as situações de realidade 
i|ue ele tem de superar serem de uma natureza particularmente difícil ou perigoia. Encontramos 
ãs vezes condições semelhantes estabelecidas para as suas relações amorosas, e nesse caso a 
piõpria cópula representa a situação de perigo. Consequentemente, a frigidez nas mulheres seria 
em parte devida a uma evitaçãn lòbica de uma situação de ansiedade. Tanto quanlo se pode ver, 
liã uma intima relação entre condições específicas de controle da ansiedade e obtenção de 
siiiislação sexual 
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e, desse modo, ao seu parceiro sexual. Em tais casos, o ego terá conseguido mais 
uma vez desviar a pulsão destrutiva para longe dele e, agora, também para longe 
dos objetos internalizados e está novamente dirigindo-a para um objeto externo. 
Se as tendências sádicas da menina predominarem, ela ainda encarará a cópula 
como u m teste da sua ansiedade pela realidade, mas em um sentido oposto. As 
fantasias de que sua vagina e corpo como um todo são destrutivos para o sen 
parceiro e que e.mfellatio ela vai morder e arrancar o pênis e despedaçá-lo são 
agora o meio de superar o seu medo do pênis que ela incorporou e o medo do 
objeto real. Ao empregar seu sadismo contra o objeto interno, ela também está 
em fantasia desencadeando uma guerra de extenninio contra os seus objetos 
internalizados, 

A Onipotência dos Excrementos 

Nas fantasias sádicas tanto do menino como da menina os excretos desempe-
trham u m papel importante. A onipotência da função da bexiga c dos intestinos' 
está intimamente relacionada com mecanismos paranóides. Esses mecanismos 
são maximamente eficazes naquela fase em que a criança, nas suas fantasias 
sádicas de masturbação, destrói os pais no coito por meios secretos através da 
sua urina, fezes e flatos;"* esses meios e métodos de ataque primários se tornam 
reforçados secundariamente em futrção do medo da criança de ser contra-atacada 
e são empregados para propósitos defensivos.* 

i Cf. Freud, Totem aiul Tahoo (1913), S.E. 13 , p. 85; também Ferenczi, "Slages in the Developmetu 
of a Sense of lícality" (1913) e Abraham, 'The Narcissistic i-valuation of Excrelon,' Processes in 
Dreams atitl Neurosis"' (1917), 

j Para a conexão entre paranóia e lunçóes anais, cf. Freud, Ferenczi, Von Opbuijsen, Stàrcke c 
outros, 

3 Cf. capítulo X , 

4 tJma onipotência sádica desse tipo, usada primariamente pata destruir os pais ou um deles poi 
meio do excreto, sc modifica ao longo do desenvolviínento da criança e ê íreqúcnlcmenic 
empregada para infligir dor moral ao objeto c dominá-lo intelectualmente. Devido a rss,! 
modificação, e porque a criança agora faz os ataques de um modo secreto e insidioso e pre( is.i 
apresentar uina igual vigilância e engenhosidade mentai-ao se guardar de contra-aiaques de cat alei 
correspondente, o seu sentimento original de onipotência se torna de fundamental imporiíliici.i 
para o crescimento do ego em ambos os sexos. Em seu artigo acima referido, Abraham a<|iii,i . i 
visão dc que a onipotência das funções da bexiga e dos intestinos é um precursor da oinpoli ' i i i m 
dos pensamentos; e em seu artigo "The Madonna'5 Conception through lhe Ear" (1923), t i iii*',i 
Jones mostrou que os pensamentos são iguatados a Halos, 'também sou de opinulo ((iie a i i i .uu .1 
equaciona suas fezes c, mais especialmente, seus flatos invisíveis com aquela outra sulislilm M 
secreta e invisível, seus pensamentos, e, além disso, que ela imagina que em seus iii.iqiies m i i l i . r . 
ao corpo da màe ela os coloca lá dentro através de meios mágicos. (Cl, capítulo viii ilcsic livi n l 
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Pelo que me c dado julgar, a vida sexual e o ego da menina são mais 
fortemente e mais duradouramente influenciados em seu desenvolvimento do 
que o são os do menino por esse sentimento de onipotência da função da bexiga 
e dos intestinos. Os ataques que eles fazem com seus excrementos são dirigidos 
à màe, em primeiro lugar ao seu seio e, cm seguida, ao interior do seu corpo 
Uma vez que os impulsos destrutivos da menina contra o corpo da mãe são mais 
poderosos e duradouros do que os do menino, ela desenvolverá métodos mais 
fortes, clandestinos e sagazes, de ataque, baseados na mágica dos excrementos 
e outras substâncias' e na onipotência dos seus pensamentos, em conformidade 
com a natureza escondida e misteriosa daquele mundo dentro do corpo da màe 
e do seu próprio corpo; ao passo que o menino concentrará seus sentimentos 
de ódio no pênis do pai, que ele presume estar dentro da mãe, e sobre o pcms 
real dele c, assim, os dirige em grande medida para o mundo externo c para 
aquilo que é tangível e visível. Ele também faz maior uso da onipotência sádica 
do seu pênis, resultando em que ele dispõe também de outros modos de controlar 
a ansiedade,^ ao passo que o modo da mulher de controlar a ansiedade 
permanece sob o domínio da relação dela cora um mundo interno, com aquilo 
que é oculto e, portanto, com o inconsciente.^ 

Como já foi duo, quando o sadismo [da menina] se encontra no seu máximo, 
ela acredita que o ato sexual é um meio de aniquilar o objeto e, ao mesmo tempo, 
ela também está travando uma guerra de extermínio contra os objelos internah
zados. Por meio da onipotência dos seus excrementos c dos seus pensamentos, 
ela procura superar os objetos aterrorizadores dentro do seu próprio corpo c 
originalmente dentro do corpo da mãe. Se a sua crença no pênis "bom" do pai 
dentro dela for suficientemente forte, ela o fará o veículo do seu sentimento de 
onipotência.'^ Se sua crença no poder mágico de seus excrementos e pensamentos 
prepondera, será através do poder destes que ela governará e controlará tanto 

I o faU) dc que a mulher vincula seu narcisismo ao seu corpo como um todo deve em parte se tlever 
a ela hgar .seu sentimento de onipotência com as suas várias funções corporais e processos dc 
e.\creçào e desse modo distribui-lo em grande medida por iodo o seu corpo, ao passo que o homem 
o focaliza mais em seus genitais. No f im das iontas, em última instância ê através do .seu corpo 
que ela capmra e controla seus objelos reais por meios mágicos. 

1 Neste capitulo e no próximo, consideraremos como as diferenças anaiõmicas entre os sexos 
coniribuem para separar as linhas ao longo das quais o sentimento de onipotência c, consequen
temente, os modos de dominar a ansiedade se desenvolvem em cada sexo. 

1 Lm meu artigo "Uma contribuição á teoria da inibição intelectual" (1931, Obraii CompkUiy r), 
mostrei que o individuo encara no seu inconsciente o seu pênis como o representante do seu cg<i 
e do seu consciente, e o interior do seu corpo - a q u i l o que é invisível - c o m o o representante do 
seu superego e do seu inconsciente. 

4 Em seu arugo "The Role o( Psychotic Mcchanisms in Cultural DevcIopmen("( 1 ̂ 30), Mcliila 
Scbmideberg mostrou que a introjeção do pénis do pai (= pai) aumenta grandemente o narcisisiiKi 
e o sentimento de onipotência do individuo. 
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os seus objetos internalizados c|uanto seus objetos reais na fantasia. Não apenas 
essas diferentes fontes de poder mágico operam ao mesmo tempo e se reforçam 
uma à outra, como o seu ego as utiliza e joga uma contra a outra com o propósito 
dc controlar a ansiedade. 

Relação Arcaica com a Mãe 

A atitude [da menina] com o pênis introjetado é fortemente influenciada por sua 
atitude para com o seio da mãe. Resumindo os elementos primários: os primeiros 
objetos que ela introjeta são a mãe "boa" e a mãe "má",' representadas pelo seití. 
Seu desejo de sugar ou de devorar o pênis é diretamente derivado do s e u desejo 
de fazer o mesmo com o seio da mãe, de modo que a frustração que ela sofr t -
por parte do seio prepara o caminho para os sentimentos que a sua frustração 
renovada com respeito ao pênis desperta. Não apenas a inveja e o ódio que ela 
sente pela mâe colorem e intensificam suas fantasias sádicas contra o pénis, 
como também suas relações com o seio da mãe aíetam igualmente, de outras 
maneiras, sua atitude subseqtiente em relação aos homens. Assim que começa 
a ter medo do pênis "mau" introjetado, ela também começa a correr dc volta para 
a mãe, a qual, tanto como uma pessoa real, quanto como uma figura introjelada, 
deveria auxiliá-la. Se sua aritude primária para com a mãe foi dominada pela 
posição oral de sugar, de modo a conter fortes elementos positivos e esperanço 
SOS, ela será capaz de buscar abrigo em certa medida na imago materna "bo;i" 
contra a imago materna "má" e contra o pênis "mau"; caso contrário, s e u medo 
da mãe introjetada aumentará também seu medo do pênis internahzado e dos 
pais aterrorizadores unidos no coito. 

A importância que a imago materna da menina tem para esta como uma 
ligura "que ajuda" e a íorça da sua ligação com a mãe são muito grandes, uma 
vez que na sua lantasia a mãe é a possuidora do seio nutridor, do pénis do pai 
e das crianças e, assim, tem o poder de satisfazer todas as suas necessidades 
Pois, quando as situações de ansiedade arcaicas da menininha se estabelecem, 
seu ego faz uso da sua necessidade de alimento no sentido mais amplo como 
uin auxílio para superar a ansiedade. Quanto mais ela teme que seu corpo seja 
envenenado e exposto a ataques, mais ela anseia pelo leite "bom", pelo pênis 
"bom" e pelas crianças,^ coisas sobre as quais, como lhe diz sua fantasia, sua 

i No capitulo viii, vimos como o seio "bom" se transforma em um seio "mau" como consequência 
dos ataques imaginários da criança a ele, pois a criança dirige todos os recursos do seu sadismo 
cm primeiro lugar contra o seio por não lhe dar suficiente satisfação, de modo que ocorre uma 
introjeção primária tanto de uma imago materna boa quanto de uma imago materna má, antes 
c|ue quaisquer outras imagos sejam formadas. 

1 Investigaremos depois mais pormenorizadamente o signihcado mais profundo ligado à posse diis 
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mâe exerce um comando ilimitado. Ela preci.sa dessas coisas "boas" para 
protegê-la contra as "más" e para estabelecer um certo equilibrio interno. Na 
fantasia, o corpo da mãe é, portanto, um tipo de armazém que contém os meios 
de satisfazer todos os seus desejos e de dissipar todos os seu medos, Sào essas 
fantasias, que levam de voka ao seio da mãe como a fonte mais arcaica dc, 
satisfação e a mais prenhe de conseqiiências, que são responsáveis por sua 
ligação imensamente forte com a mãe. E a frustração que ela sente por parte <la 
mãe dá origem, sob a pressão da sua ansiedade, a renovadas queixas contra ela 
e a ataques sádicos mais fortes contra o seu corpo. 

Contudo, em um estágio um tanto posterior do seu desenvolvimento, num 
momento em que o seu sentimento de culpa se faz sentir a propósito de tudo,' 
esse mesmo desejo de se apossar dos conteúdos "bons" do corpo da mãe, ou 
melhor, seu sentimento de ter feito isso, e, assim, exposto a mãe, por assim dizer, 
a seus conteúdos "maus", desperta nela agudíssimos sentimentos de culpa c 
ansiedade. C) ato de ter destruído a criança Jdcniro da mãe] é igualado na s\iii 
fantasia com a destruição completa daquele reservatório do qual ela extrai a 
satisfação de todas as suas necessidades mentais e físicas. Esse medo, que é de 
uma importância tremenda na vida mental da menininha, vai lortalecer ainda 
mais os vínculos que a ligam á mãe. Dá origem a um ímpeto a fazer restituição 
e devolver ã mãe tudo que a menina tirou dela —ímpeto que encontra expressão 
em numerosas sublimações de um tipo especihcamentc feminino. 

Mas esse ímpeio corre em sentido contrário a um outro ímpeto, também 
fortalecido pelo mesmo medo, de despojar a mãe de tudo que esta tem com a 
finalidade de salvar seu próprio corpo. Nesse estágio do seu desenvolvimento, 
portanto, a menina é governada por uma compulsão de simultaneamente tomar 
e devolver e essa compulsão, como já foi dito em outro lugar,^ é essencial para 
a (írigem da neurose obsessiva. Por exemplo, vemos meninas pequenas dese
nhando estrelinhas ou cruzinhas que significam fezes e crianças ou meninas 
mais velhas escrevendo letras e números em uma folha de papel que representa 
0 corpo da mãe ou o seu próprio. Ou, em ouiro caso, elas empilham cuidadosa
mente pedaços dc papel dentro de uma caixa até que cia esteja bem cheia. Com 
muita frequência, elas desenham uma casa para representar a mãe e, então, 
colocam uma árvore na frente dela como sendo o pênis do pai e algumas llores 

crianças. Basta aqui observar que a criança imaginária dcmro do corpo representa um objelo 

prole lot 
1 Dcvc-sc lembrar que na imaginação da menina, a[ém de Ler atacado os pais, ela machucou ou 

maiDU os irmãos e innãs dentro da mãe, O medo que ela sente de retaliação e seu senumenio de 
culpa por causa dissn dá origein a penurbações em bua relação com os irmãos e irmãs reais e 
consequentemente na sua capacidade para a adaptação social em geral. 

,' Cl, caiííiulo i \
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ao lado, que são as crianças. Meninas mais velhas desenharão ou costurarão ou 
farão bonecas e roupmhas de bonecas ou livros, etc; e essas coisas tipicamenle 
representam o corpo reconstituído da mãe (seja como o todo ou cada (laitc 
danificada individualmente), o pênis do pai c as crianças dentro da mãe. ou o 
pai e irmãos e irmãs pessoalmente. 

Enquanto estão engajadas nessas atividades ou depois de as terem comple
tado, as crianças muitas vezes mostram raiva, depressão ou desaporuamento ou 
mesmo reações dc tipo destrutivo, que são determinadas pelo medtí dc não serem 
capazes de fazer restituição. Uma ansiedade desse tipo, que c um obstáculo 
subjacente a todas as tendências construtivas, provém de varias lontes.' A 
menina tomou posse, em fantasia, do pênis do pai, das fezes e das crianças e, 
enião, devido ao medo do pênis, das crianças e dos excretncnios que se itistala 
com as suas fantasias sádicas, ela perde a fé nas qualidades boas deles. As 
perguntas cjue ocupam sua mente agora são; serão as coisas que ela devolve à 
mãe "boas", e será que ela pode devolvê-las corretarnente no que diz respeito à 
qualidade e quantidade e mesmo no que diz respeito á ordem segundo a qual 
elas deveriam ser arrumadas dentro (pois isso também faz parte da precondição 
da restituição)? Novamente, se realmente acredita que devolveu direito e de 
verdade á mãe os conteúdos "bons" do seu corpo, ela lica com medo de ter posto 
em perigo a sua própria pessoa ao fazer isso. 

Essas fontes de ansiedade dão origem, além disso, a uma especial falta de 
conliança c|ue a menina sente em relação à mãe. De tempos em tempos, as 
meninas embrulham seus desenhos ou recortes de papel ou o que quer que seja 
que simbolize o pênis ou as crianças para elas na ocasião, amarram-nos e 
cuidadosamente os depositam na sua gaveta de brinquedos, com todos os sinais 
da mais profunda suspeita em relação a mim. Nesses momentos, elas não mc 
permitem chegar perto do pacote ou mesmo da gaveta e eu devo me afastar ou 
não olhar enquanu» aquilo está sendo feito. Ao entrar no meu consultório, muitas 
das minhas pacientes meninas olham com grande desconfiança para a pilha dc 
papel e dc lápis na gaveta reservados para elas, para verificar se são os seus f>u 
se são menores ou em menor quantidade do que na sessão anterior; ou elas 
quererão ter certeza de que os conteúdos da sua gaveta não foram desarrumados, 
e que está tudo em ordem e nenhum item está faltando ou foi trocado por algimia 
oulra coisa." A análise revela que a gaveta coín os pacotes dentro representa o 

1 Sc a ansiedade é ião forte que nào pode ser contida por mecanismos obsessivos, mecanismos 
violentos pertencentes a estágios anteriores serão acionados. junto com os mecanismos delen^i'' u.'-
mais primitivos empregados pelo ego. 

2 Devo mencionar que cada criança tem uma gaveta própria, na qual os brinquedos, papel e lápis, 
etc, í]ue cu tiro para ela no inicio da sua sessão e renovo periodicamente, são guardados, imuo 
com as toisas ciue ela traz de casa. 



22H A [ 'SICANÁUSE DE^RJAT^CAS 

próprio corpo delas c que elas têm medo não só de que a mãe a atacará e a 
despojará, como de que porá coisas "más" dentro dela no lugar das "boas". 

Além dessas muilas fontes Je ansiedade, agrega-se um elemento adicional 
que agiava a posição feminma e a relação da menina com a mãe — a anatomia 
do seu coi^K), Comparada com o menino, que desfruta do apoio da posição 
masculina c que tem a possibilidade do teste da realidade, graças à posse de um 
pênis, a menina não pode obter nenhum auxílio contra a ansiedade da sua 
posição feminina,' uma vez que a posse das crianças, que seria uma confirmaçáo 
e uma realização completas daquela posição, é, no hm das contas, apenns algo 
prospectivo.' Nem mesmo a estriara do seu corpo lhe permite quafquei possibi
lidade de saber qual é o verdadeiro estado de coisas dentro dela. É essa 
incapacidade de saber o que quer que seja sobre a sua condição que agrava o 
que, na minha opinião, é o medo mais profundo da menina — a saber, que o 
interior do seu corpo loi danificado ou destruido"' e que ela não tem nenhuma 
criança ou só possui crianças danificadas. 

O Papel da Vagina vo Desenvolvimento Sexual Infantil 

O fato de que a ansiedade da menina diz respeito ao interior do seu corpo explica 
em grande medida, creio, por que na sua organização arcaica o papel desempe
nhado pela vagina deva ser obscurecido pela atividade do clitóris. Mesmo nas 
suas fantasias masturbatórias mais arcaicas, em que transforma a vagina da mãe 
em um instrumento de destruição, ela mostra u m conhecimento inconscieme 
sobre a vagina. Pois, emhora, em virtude da predominância das suas tendências 
orais e anais, ela a iguale à boca e ao ânus, a menina, não obstante, a iguala em 
seu inconsciente, como o demonstram claramente muitos detalhes das suas 
fantasias, com uma cavidade nos genitais destinada a receber o pênis do pai. 

Mas, além dessa percepção geral inconsciente da existência da vagina, a 
menininha tambétn possui muitas vezes um conhecimento bastante ccmscienie 
dela. A análise de um bom número de menininhas convenceu-me de que, além 
daqueles casos muito especiais mencionados por Helene Deutsch'^ em que a 
paciente sofreu um assaho sexual e defloraçào e que, como conscqúênci^i, 
adquiriu um conhecimento desse tipo e foi levada a entrcgar-se ã masturbação 

1 Ct, meu aiiigo "Estágios iniciais dn conflito edipiano" (1918. Ofcrui Com-platis. i) , 

2 Eni seu anigo " l h e Signiiicance of Masochism in lhe Mental Life of Women" (1930). Helene 
Deutsch .Tssin.ila esse faio como um obstáculo pura a mimnieiicão da posição k-minina 

i Es.sa é em parte a razão pela qual o narcisisitio feminino se estende ã totalidade do corp<i O 
iiarcisisiJíí^ ni.isculiiio sc renira no pênis pofque o pnncipal medo do jnenino e o de ser casti ;i(lo, 

4 Uh. rit. 
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vaginal, muilas meninas pequenas têm um conhecimento consciente de que têm 
um orifício em seus genitais. Em alguns casos, elas obtiveram esse conhecimenio 
por meio de investigações mútuas reahzadas durante osjogos sexuais com outras 
crianças, sejam eias meninos ou meninas; em outros casos, descobriram a vagina 
por si mesmas. Contudo, elas sem qualquer dúvida têm uma inclinação especial
mente íorie de negar <m reprimir tal conhecimento — uma inclinação que broia 
da ansiedade que sentem em relação a esse órgão e ao interior do corpo. Análises 
de mulheres mostraram que t> íaio de a vagina ser uma pane do mterior de seu 
corpo, ã qual sc liga muito da sua mais profunda ansiedade, e ser o órgão que 
elas encaram como proeminentemente perigoso e ameaçado eni suas fantasias 
sádicas a respeito da eopulação entre os pais. é de fundamental importância 
como fonte de distúrbios sexuais e frigidez nelas e, em particular, da inibição da 
excitabihdade vaginal. 

llá evidências suficientes para demonstrar que a vagina não assume 
plenamente suas funções até que o ato sexual se realize.' E, como sabemos, 
acontece muilas vezes que a atiiude da mulher â cópula se altera completa
mente depois de ela ter tido tal experiência, e que sua inibição a esse respeito 
- antes do evento, lal inibição é tão comum a ponto de ser praticamente 
n(n-mal —seja muitas vezes substituída por u m forte desejo por ela. Podemos 
dai inferir que sua uiibição anterior era cm parte mantida pela ansiedade e 
que o ato sexual teria removido essa ansiedade,^ Eu estaria inclinada a atribuir 
esse efeito reasseguvador do ato sexual ao fato de que a satisfação l ibidinal 
que ela recebe do coito confirma sua crença de que o pênis que ela incorporou 
durante o ato é vun objeto "bom" c que sua vagina nào tem umeleiío destrutivo 
sobre ele. Seu medo do pênis internalizado e externo —medo que é tão grande 
por ser invcriticável — é. desse modo, removido pelo objeto real. A meu ver, 
os medos da menina relativos ao interior do seu corpo contribuem, além da 
operação de íatores biológicos, para impedir a emergência de uma fase 
vaginal claramente discernivel no inicio da infância. Estou convencida, con
tudo, com base na força de um bom número de análises de meninas pequenas, 
de que a representação mental da vagina exerce uma grande influência, não 
menos do que a representação mental de todas as outras fases libidinais, 
sobre a organização genital infantil da menina. 

Os tnesmos fatores que tendem a ocultar a função mental da vagina na 
menina \'ão intensilicar sua fixação no clitóris. Pois este é u m órgão visível e 

t Helene Deutsch sustenta essa visão em sen livro PsyihoavaÍyi.e dcv wciMítíien Scxuíjljiinlífioíuni 
(1925) 

1 \:\s a esirmuva daqueles casos em que o alo sexu-.il fracassa em reduzir a ansiedade 
e ale mesmo a aumenta. 
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um órgão que pode ser submetido a lestes de realidade. Verifiquei que a 
masturbação clitoridiana se faz acompanhar de fantasias variadamente des
critas. Seus conteúdos mudam de uma forma extremamente rápida, segundo 
as flutuações violentas que ocorrem entre uma posição e outra nos estágios 
iniciais do desenvolvimento da menina. Eles são, de início, na maior parte de 
dpo pré-genital; mas, tão logo os desejos da criança dc incorporar o pênis do 
pai de uma maneira oral e genital se fortalecem, eles assumem u m caráter 
genital e vaginal (muitas vezes já se fazendo acompanhar, assim parece, de 
sensações vaginais) e, desse modo. para começar, tomam uma direção femi
nina.' 

Dado que a menininha começa a se identificar com o pai logo depois de ela 
ter se identificado com a mãe, seu clitóris rapidamente assume o significado de 
um pênis nas suas fantasias masturbatórias. Todas as suas fantasias masturba
tórias clitorichanas pertencentes a esse estágio arcaico são dominadas por suas 
tendências sádicas e isso me parece decisivo para o fato de que elas, em suas 
atividades masturbatórias em geral, diminuem ou cessam completamente quan
do a fase fáhca chega ao fim, em um período em que seu sentimento de culpa 
emerge mais fortemente. Sua percepção de que o clitóris não é nenhum substituto 
para o pênis que ela deseja é, na minha opinião, apenas o último elo de uma 
cadeia de eventos que determina sua vida futura e, em muitos casos, a condena 
à frigidez para o resto dos seus dias. 

0 Complexo de Castração 

A identihcação com o pai que a menina exibe tão claramente na fase fáhca e que 
traz todas as marcas da inveja do pênis e do complexo de castração" é, pelo que 
me dizem minhas obsen^ações, o resultado de um processo que compreende 
muitos estágios.^ Ao examinar alguns desses passos mais importantes veremos 

1 Em ficu artigo "On<i ot the tvtotive Faciors in thf. Fotmation ol the Super-Ego i n Wonu-n" (1928), 
tianns Sach.s sugere a possibilidade dc que, j ã que uma fase vaginal não pode se estabelecer 
naquela idade, a menina desloca para a boca suas sensações obscuras na vagina, 

2 Cf, Abraham. "Manilesialions of the Female Castralioii Complex" (1021), 

3 Karen Horuey foi a primeira psicanalista a relacionar o complexo de castração da mulher com a 
sua posição feminina arcaica, quando bem pequena. Em seu artigo " t l n the Génesis of the Casiradori 
Complex i n Women"' (1923), a autora aponta certos fatores que ela acredita serem substanciais no 
estabelecimento na menina de uma inveja do pgníg baseada nos investimentos pré-gcnitais. Um 
desses é a satisfação de tendências escoptofílicas e exibicionistas que ela nota que o menino extrai 
do aio dc urinar; outro e sua crença de que a posse de um pênis proporciona uma satisíação maior 
dc erotismo uretial; enquanto outros derivam das dificuldades que a acometem com respeito a sua 
posição femimna - tais como inveja da mâe por ter lilhos - e aumentam sua tendência a se 
identificar com o pai bem como a intensificar sua inveja do pênis, ADra, Horney acredita, além do 
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de que modo sua identiiicação com o pai é afeiada pela ansiedade prtn-enienle 
da sua ptísição feminina c como a posição masculina que ela adota em cada uma 
das suas fases dc desenvolvimento se sobrepõe a uma posição mascuhna 
pertencente a uma fase anterior. 

Quando o bebê-menina renuncia ao seio da mãe e se viílta para o pênis do 
pai como um objeto dc satisfação, ela se identifica com a mãe. Mas, assim que 
sofre frustração também nessa posição, muito rapidamente se identifica com o 
pai, que, na sua fantasia, obtém satisfação do seio da mãe e de todo o corpo 
desta, isto c, dessas fontes primárias de satisfação dc que ela própria foi lorçada 
tão dolorosamente a abdicar. Sentimentos de ódio e dc inveja pela mãe, bem 
como desejos hbidinais por ela, convergem para criar essa identificação muito 
arcaica da menina com o pai sádico e, nessa identificação, a enurese desempenha 
um papel importante. 

Crianças de ambos os sexos encaram a urina no seu aspecto positivo como 
equivalente ao leite da mãe, dado que inconscientemente elas igualam todas as 
substâncias corporais umas ás outras. Minhas observações sugerem que o 
molhar-se, no seu signihcado mais arcaico no sentido de um ato positivo de 
doação e de uma inversão sádica, c uma expressão de uma posição feminina em 
meninos bem como em meninas. Pareceria que o ódio que as crianças sentem 
em relação ao seio da mãe por haver frustrado seus desejos desperta nelas, 
simultaneamente a seus impulsos canibalescos ou proximamente a eles, fanta
sias dc machucar e de destruir seu seio com a urina delas.^ 

Como já loi dito, na fase sádica a menina põe a sua máxima crença nos 
poderes mágicos de seus excretos, enquanto o menino faz do seu pênis o 
principal agente do seu sadismo. Mas nela também a crença na onipotência de 

mais. que os mesmos fatores que nidu-em a menina a a.ssumir uma atitude homosse.^ual levam, 
ainda t|ue em menor grau, a produção nela de um complexo de castração, 

1 Dc acordo com Helene Deutsch, a enurese é a expressão de uma posição feminina no menmo c 
de umn posição masculina na menina. Psychoanalysh oj the Neurasa. 1 ^30 (p. 

2 Ao lazer isso, empregam um mecanismo que é. eu penso, dc importância geral na lormaçiio das 
lantasias sádicas. Conveuem o prazer que dão ao seu objeto no seu oposto acrescenunido a ele 
elementos dcslmtivos. Como vingança por não obter leite suficiente da mãe, elas produzem na 
imagmação uma excessiva quantidade de urina e, desse modo, destroem o seu seio, inundando-o 
ou derreiendo-o ate desaparecer; e, como vingança por não obter leile "bom" da mãe, elas 
produzem um hquido danoso com o qual queimam ou envenenam o seio dela e o leilc que ele 
conlcm. Esse luecanismo também dá otigem a fantasias de atormentar c machucar pessoas, dando 
a elas comida boa em doses excessivas. Nesse caso, a pessoa pode solrer, como eu obscrT,'ei em 
mais de um caso, de uma ansiedade retaliatòria de ser sufocada ou de ficar muito cheia, etc, em 
relação ã ingestão de alimento. Um paciente meu mal podia controlar sua raiva se a ele fosse 
oferecido, mesmo que da maneira mais amistosa possível, comida, bebida ou cigarro mais de uma 
vez. Ele imedialamcnlc se seiuia "•eniiipido" c perdia iodo de.sejo de comer, beber ou h imai A 
análise.mostrou que o seu comportamento era causado em úllima instância por lantasias do 
caráler sádico arcaico acima descrito. 
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suas funções urinárias leva-a a idenrificar-se — embora em grau menor do que o 
menino —com o pai sádico, a quem atribui poderes sádico-uretrais especiais em 
virtude dc ele possuir um pênis.' Assim, o molbar-se logo passa a representar 
uma posiçáo masculina para as crianças de ambos os sexos; e, em conexão com 
a identificação mais arcaica da menina com o pai sádico, lorna-se um meio de 
destruir a mãe; ao mesmo tempo, ela se apropria do pênis do pai, castrando-o 
na sua imaginação. 

A identificação da menina com o pai tendo por base o pênis introjetadcC 
sucede de perto, na minha experiência, a identihcação sádica primária que ela 
fez com ele por meio do urinar. Nas suas fantasias masturbatórias mais arcaicas 
ela se identificou alternadamente com cada um dos pais. A posição feminina que 
está associada à internalização do pênis do pai faz que ela tenha medo do pênis 
"mau" do pai que ela internalizou. Mas essa ansiedade leva a um fortalecimento 
da identificação com o pai, pois a f im de contrabalançar esse medo ela ativa os 
mecanismos defensivos de identificação com o objeto de ansiedade,^ Aposse do 
pênis que ela roubou dele desperta um sentimento de onipotência que aumenta 
sua fé na sua mágica destrutiva por meio de seus excretos. Nessa posição, seu 
ódio e seu sadismo contra a mãe se intensificam e ela tem fantasias de destruí-la 
com a ajuda do pênis do pai, enquanto simultaneamente satisfaz seus sentimen
tos de vingança contra o pai que a frustrou e encontra uma defesa contra a 
ansiedade em seu sentimento de onipotência e em seu poder contra ambos os 
pais. Encontrei essa atitude desenvolvida de u m modo particularmente forte em 
alguns pacientes em quem predominavam traços paranóides;'' mas é também 

1 Em seu arugo "Oti lhe Génesis oí lhe Casiraiion Complex m Women" (1923), Karen Horney 
afirma que um dos fatores que encorajam a inveja primária do pênis da menina em conexão com 
seus impulsos eróticos uretrais é que suas fantasias sádicas de onipotência que estão baseadas 
em fttncôes urinárias são bastante inlimamente ligadas com o jorro de urina que o menino é capaz 
de produzir. 

2 Ao considerar as origens da homossexualidade nas mulheres, Ernest Jones em seu artigo "The 
Early Development of i^emale Sexuality" (1927), chegou a certas conclusões fundamentais que 
meus achados endossam plenamente. Resumidamente, elas sc referem a que a presença dc 
fantasias muito fortes de fellado na mulher, aliadas a um poderoso sadismo oral, prepara o 
caminho para uma crença de que ela tomou posse do pênis do pai á força e a coloca cm uma 
relação especial de identihcação com ele. Na sua atitude homossexual, derivada desse modo, ela 
mostrará uma talta de interesse no .seu próprio sexo e um forte interesse pelos homens. Seu estorço 
será o de obter reconhecimento e respeito por parte dos homens e ela terá fortes sentimentos de 
rivalidade, ódio e ressentimento contra eles. Quanto às fonnações de caráter, ela exibirá cm geral 
traços sádico-orais marcantes: e sua identificação com o pai será empregada em grande medida 
a serviço dos seus desejos de castração. 

1 Cf, capitulo v[t. 

4 <.) leitor pode se reportar de modo geral à história clinica de Ema no capitulo it;; mas um pomo 
caraclerisiico pode ser citado dela aqui. Cora a idade de seis anos. Erna sofria de uma grave 
insftnia. Ela tinha terror de assaltantes e de ladrões, terror que só conseguia superar deitando de 
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muito poderosa em mulheres cuja homossexualidade está profundamente colo
rida por sentimentos de uma rivalidade hostil com o sexo masculino. Assim, ela 
se aplicaria àquele grupt) de homossexuais femininas, descrito por Ernest Jones, 
a que me referi anteriormente. 

A posse de um pênis externo ajudaria a convencer a menina em primeiro 
lugar de que na realidade ela tem aquele poder sádico sobre ambos os pais sem 
o qual ela não consegue controlar sua ansiedade,' e, em segundo lugar, de que 
0 pênis, como meio de poder sádico sobre seus objetos, é prova de que o pênis 
perigoso internalizado e os objetos introjetados podem ser superados; de modo 
que ter um pénis serve em ttltima instância para proteger seu próprio corpo. 

Na medida em que sua posição sádica, reforçada que é pela ansiedade, forma 
desse modo nela a base de um complexo de masculinidade, seu sentimento de 
culpa também a faz querer ter um pênis. O pênis real que ela deseja será agora 
usado para fazer restituição à mãe. Como Joan Riviere observou,' o desejo da 
menina de compensar a mãe por havé-la privado do pênis do pai traz importantes 
acréscimos ao seu complexo de castração e ã sua inveja do pênis. Quando a 
menina é obrigada a desistir da rivalidade com a mãe por medo desta, seu desejo 
de aplacá-la e de compensá-la pelo que fez leva-a a ansiar imensamente por u m 
pênis como um meio de fazer restituição. Na opinião de Joan Riviere, a imensi
dade do seu sadismo e a extensão da sua capacidade dc tolerar ansiedade são 
fatores que ajudarão a determinar se ela assumirá uma linha heterossexual ou 
uma hnha homossexu^al. 

Devemos agora examinar mais de perto por que é que em alguns casos a 
posição masculina e a posse de um pênis são uma condição indispensável, sem 
a qual n menina não pode fazer restituição à mãe. A análise de crianças pequenas 
demonstrou a existência de um principio fundamental no inconsciente, que 
governa todos os processos reativos e sublimatórios, que exige que atos restilui-
dores devem corresponder em cada pormenor ao dano que foi feito em fantasia. 
Quaisquer danos que a criança tenha feito em fantasia no sentido de roubar, 
machucar c destruir, ela deve compensar devolvendo, consertando e restauran
do, um a um. Esse princípio também requer que os mesmos instrumentos 
sádicos {isto é, penis, excrementos, etc) que foram usados para danificar e 
destruir sejam novamente transformados em coisas "boas" e sejam usados como 

barriga e batendo a cabeça no travesseiro. Isso significava ter um coito sádico com a mãe, no qual 
ela desempenhava o papel do pai supostamente sádico. 

1 Lim seu artigo •'Womanliness as a Masqucrade" (1929), Joan Riviere assinalou que a menina, cm 
sua raiva e ódio contra os pais por se darem um ao outro satisfação sexual, tem fantasias de cast rai 
o p<u e tomar posse do seu pênis c, assim, com o pai c a mãe sob o seu poder, matá-los 

2 lOL. Cil. 
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meio de fazer o bem. Qualquer dano que o pênis "mau" ou a urina "má" tenham 
feito, o pênis "bom"' ou a urina "boa" devem consertar novamente. 

Consideremos o caso de uma menina que concentrou suas fantasias sádicas 
mais particularmente em torno da destruição indireta da mãe pelo pênis perigoso 
do pai e que se identificou muito fortemente com o pai sádico. No momento em 
que suas tendências reativas e seus desejos de fazer restituição se instalam com 
força, ela se sentirá premida a restaurar a mãe por meio de um pênis com poderes 
curativos e assim suas tendências homossexuais hcarão reforçadas. Um fator 
importante nessa conexão é o grau em que ela sente que o pai ficou incapacitado 
de fazer restituição, por acreditar que o castrou ou que o pôs fora do caminho ou 
transformou seu pênis em um pênis "mau", e deve, portanto, desistir da esperança 
de restaurá-lo.^ Se ela acreditar nisso muito fortemente, terá que desempenhar o 
papel dele e isso novamente fará que ela adote uma posição homossexual. 

O desapontamento e as dúvidas e o sentimento de inferioridade que tomam 
a menina quando ela se dá conta de não ter pênis e os medos e sentimentos de 
culpa a que sua posição masculina dá origem (em primeiro lugar em relação ao 
pai, porque ela o privou do seu pênis e da posse da màe, e, em segundo lugar, cm 
relação à màe, por ter tirado o pai dela) se combinam para quebrar essa posição. 
Alêm disso, seu ressentimento original contra a mâe por tê-la impedido de obter 
o pênis do pai como um objeto libidinal soma forças com seu novo ressentimento 
contra ela por lhe ter recusado a posse de um pênis que fosse seu mesmo, como 
um atributo de masculinidade; e o duplo ressentimento leva-a a afastar-se da mãe 
como um objeto de amor genital. For outro lado, seus sentimentos de ódio contra 
0 pai e a inveja do seu pênis, que surgem da sua posição masculina, bloqueiam 
mais uma vez o seu caminho de adotar um papel feminino. 

Dc acordo com a minha experiência, a menina, depois de ter deixado a fase 
fálica, passe ainda por uma outra fase, uma fase pós-fálica, na qual ela laz sua 
escolha entre reter a posição feminina ou abandoná-la. Pu diria que, na altura 
de ela entrar no período de latência, a posição feminina, que atingiu o nível 

1 Em sen artigo "Psychotic Mechanisms in Cultural Dávelopmeni" (1930), Mehlta Schmidcberg 
idcnlilica a parte desempenhada na história da medicina por uma crença nas quahdadcs mágicas 
do pOnis "bom", sinibohzado pela medicma, e do penis "mati", simbolizado pelo demónio da 
doença I!la atribui os efeitos psicológicos de remédios tísicos ás seguintes causas. A atitude 
original dc agressão da pessoa contra o pênis do pai - atitude que transformou aquele orgãn em 
algo extremamente perigoso — é seguida por uma atitude de obediência e submissão ao pai. Se 
ela toma os remédios que lhe sào dados neste espirito, eles, representando o pênis "bom", 
neutralizaráo os objetos "maus" dcntni dela. 

< ,Se sua homossexualidade emerge apenas de modos sublimados, ela, por exemplo, protegerá e 
cuidará de outras mulheres (isto é, a mãeí. adotando nesses aspectos a atitude de um marido cm 
relação a elas. e terá pouco interesse no sexo masculino. Ernest Jones mostrou que essa atilutlc 
se desenvolve cm mulheres homossexuais em quem a fixação oral de sugar é muito forte. 
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genital e é passiva' e maternal no caráter e que envolve o funcionamento da sua 
vagina com referencia ao representante psíquico desta, está estabelecida no que 
lhe è fundamental. Pica evidente que assim é quando consideramos quão 
frequentemenie as menininhas assumem uma posição genuinamente feminina 
e maternal. Uma posição desse tipo seria impensável a menos que a vagina sc 
conduzisse como um órgão receptivo. Como já foi assinalado, alterações impor
tantes ocorrem na função da vagina como resultado das mudanças biológicas 
que a menina sofre na puberdade^ e da sua experiência do ato sexual; e sào essas 
alterações que levam o desenvolvimento psicossexual da menina ao seu estágio 
final c que a tornam uma mulher no sentido pleno da palavra. 

Acho-me de acordo em muitos pontos com o artigo de Karen Horney "The 
Flighí froin Womanhood",^ em que ela chega à conclusão de que a vagina bem 
como o clitóris desempenha u m papel na vida arcaica da menininha. [Hia assinala 
quel seria razoável inferir dos aspectos posteriores da frigidez nas mulheres que 
é mais provável que a zona vaginal seja fortemente investida de ansiedade e afetos 
deíensivos do que o clitóris. Acredita que "os desejos incestuosos da menina são 
infalivelmente dirigidos à vagina por seu inconsciente". De acordo com essa 
abordagem, a frigidez [mais tarde na vida] deveria ser cttnsiderada como uma 
manifestação de defesa contra aquelas fantasias que tanto ameaçam o ego. 

Partilho também da opinião de Karen Horne>' de que a incapacidade da 
menina de obter qualquer conhecimento seguro sobre a sua vagina ou, ao 
contrário do menino, que pode inspecionar seus genitais, submetê-lo a u m teste 
de realidade a fim de descobrir se foi atingido pelas temidas consequências da 
masturbação, tende a aumentar sua ansiedade genital e torna-a mais suscetivel 
de adotar uma posição masculina, Karen florney, além disso, distingue entre a 
inveja do pénis secundária da menina que emerge na fase fálica e a inveja do 
pênis primária, que se apoia em certos investimentos pré-genitais tais como 
escoptofilia e erotismo uretral. Ela acredita que a inveja do pênis secundária da 
menina é usada para reprimir seus desejos femininos; com a dissolução do seu 
complexo de Édipo ela invariavelmente — ainda que em graus variados - não 
apenas abdica do pai como objeto sexual mas ao mesmo tempo se afasta do papel 
feminino, regredindo à sua inveja do pênis primária. 

As 0]3inióes que apresentei em meu artigo "Estágios iniciais do conflito 
edipiano""^ no que diz respeito ao estágio final da organização genital da menina 

1 Helene Deutsch também acredita que a verdadeira atitude passiva feminina da vagina deve ser 
encontrada em sua atividade oral e de sugar (Psychoanalysc der wcihlichcn Sexualfuuktionen, 1925), 

2 No menino pequeno também a representação psíquica das funções do pênis que só começam na 
período de rcpiodução c a precondição da posição masculina. 
/ -Dl L i l 

4 ( 1 9 i 7 ) i)l . '/iís (.(iHi|i/riíis, I 
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estão de acordo em muitos pontos essenciais com aqueles a que Ernest Jones 
chegou aproximadamente na mesma época. Em seu artigo "The Early Develop
ment of Female Scxuality'\ ele sugere que as funções vaginais estavam original
mente identificadas com as anais e que a diferenciação entre elas - u m processo 
ainda obscuro -ocorre parcialmente em um estágio anterior ao que geralmente 
se supõe. Ele assume a existência de um estágio boca-ânus que forma a base da 
atitude heterossexual da menina construída sobre uma identihcação com a mãe. 
Segundo a sua visão, a fase fálica da menina normal é apenas uma forma 
abrandada da identificação feita pelas mulheres homossexuais com o pai e o seu 
pênis, e é, como esta, preeminentemente de caráter secundário e defensivo. 

Helene Deutsch tem uma opinião diferente.^ Assume, é verdade, a existência 
de uma fase pós-fálica durante a qual o resultado fmal da organização genital 
posterior da menma é preparado. Mas acredita que a menina não tem nada parecido 
com uma fase vaginal e que é mais uma exceção ela saber alguma coisa sobre a 
existência da sua vagina ou ter ai qualquer sensação e que, portanto, quando ela 
termina seu desenvolvimento sexual infantil, não pode assumir uma posição 
feminina no sentido genital. Como consequência, sua libido, mesmo consideran-
do-se que uma posição feminina está sendo mantida, é obrigada a retroceder a 
posições anteriores dominadas por seu complexo de castração (que na visão de 
Helene Deutsch precede o seu complexo de Édipo); e um passo para trás desse 
tipo seria um fator fundamental na produção do masoquismo feminino. 

Tendências Restitutivas e Sexualidade 

Já examinei a parte desempenhada pelas tendências restitutivas da menina em 
consolidar a sua posição homossexual. Mas também a consohdação da sua 
posição heterossexual depende de essa posição estar em conformidade com as 
exigências do seu superego. 

Como vimos em uma parte anterior deste capítulo, mesmo no que se refere 
ao individuo normal, o ato sexual, alétn da sua motivação libidinal, ajuda-o a 
dominar a ansiedade. Acrescentarei agora que suas atividades genitais têm ainda 
uma outra força motivacional, que é o seu desejo de consertar por meio da cópula 
0 dano que ele fez em suas fantasias sádicas.' Quando, como resultado da 

1 (1927) Em Papeis on Psychaanalysis, 4a, e 5a. edições, 

2 Helene Deutsch, "The Significance of tvlasochism in the Mental Life of V^íomen" (1930). 

) Em seu artigo "Some Unconscious Mechanisms in Pathological Sexuality and lheir Relaiion lo 
Normal Sexual Activiíy" (1933), Mehlta Schmidebcrg também chega a conclusão dc que as 
Icndências resiifutivas são de grande importância como u m incentivo às atividades heierossexuais 
e homossexuais. Para mais pormenores, deve-se consultar o artigo. 
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emergência mais forte de impulsos genitais, seu ego reage ao superego com 
menos ansiedade e mais culpa, ele vê no ato sexual um meio superior de fazer 
reparação ao objeto, por causa da conexão do ato com suas fantasias sádicas 
arcaicas, A natureza c extensão de suas fantasias resututivas, que são equivalen
tes ao dano imaginário, nào apenas serão um fator importante em suas várias 
atividades c na formação de suas sublimações, como influenciarão muito o curso 
c o resultado do seu desenvolvimento sexual,' 

De volta para a menina: vemos que considerações como os conferidos e 
composição das suas fantasias sádicas, a magnitude das suas tendências reativas 
e a estrutura e a força do seu ego afetarão suas fixações libidinais e ajudarão a 
decidir se a restituição feita por ela terá um caráter masculino ou feminino ou 
se será uma mistura dos dois.^ 

Outra coisa que me parece ser importante para o resultado final do desen
volvimento da menina é se as fantasias restitutivas que ela constrói sobre ideias 
sádicas específicas podem influenciar de maneira decisiva o desenvolvimento do 
seu ego bem como da sua vida sexual. Usualmente eles estão interligados e, 
assim, ajudam a estabelecer uma certa posição da libido e uma correspondente 
posição do ego. Se, por exemplo, o sadismo da menina pequena se centrou 
fortemente em torno de fantasias de danificar o corpo da mãe e de roubar dele 
as crianças e o pênis do pai, ela pode ser capaz, quando suas tendências reativas 
entrarem em atividade, de manter sua posição feminina sob determinadas 
condições. Dará força em suas sublimações ao desejo de restaurar a mãe e de 
lhe devolver o pai e as crianças, digamos, tornando-se uma babá, uma enfermeira 
hospitalar ou uma massagista, ou perseguindo interesses intelectuais;^ e se, ao 
mesmo tempo, ela tiver crença suficiente na possibilidade de o seu próprio corpo 

1 Se o seu sentimento de cuipa for excessivo, a fusão de suas atividades sexuais e suas tendências 
reativas pode dar origem a graves perturbações da sua vida sexual. Reservaremos para o próximo 
capitulo uma discussão do efeito que o desejo de fazer restituição tem sobre o desenvolvimenio 
sexual e a poiência do homem. 

2 Mesmo quando seu sadismo continua dominante, os meios que ela emprega para dominar a 
ansiedade inlluenciará sua vida sexual e pode ou levá-la a manter uma atitude homossexual ou 
a adotar uma atitude heterossexual, estando ambas as posições baseadas cm suas tendências 
sádicas. 

} Em meu artigo "Situações de ansiedade infantil refletídas em uma obra de arte e nu impulso 
criativo" (1929), analisei um relato de Karen Michaelis sobre uma mulher jovem que repentina 
mente desenvolveu um grande talento para pintar retratos de mulheres sem jamais haver tocado 
antes cm u m pincel. Procurei mostrar que o que causou essa súbita eclosão de produtividade 
artistiea loi a ansiedade proveniente das suas mais profundas situações de perigo c que pintar 
retratos de mulheres simbolizava uma restauração sublimada do corpo da mãe, que ela havia 
aiacado em fantasia, e do seu próprio, cuja destruição ela antecipava por conta do medo d;i 
retaliação; assim, desse modo ela era capaz de dissipar os medos provenientes dos uiveis mais 
proluiulos da sua mente. 
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ser restaurado por meio dc ter filhos ou de realizar o ato sexual com um penis 
que tem poderes "curativos", ela também empregará sua posição heterossexual 
como uma ajuda para dominar a ansiedade. Além disso, sua posição heterosse
xual (brtalece suas tendências sublimatõrias que têm por objetivo a restauração 
do coq:)o da màe, pois lhe mostra que a cópula entre os pais não machucou a 
mâe ou, de todo modo, que pode restaurá-la; e essa crença, por sua vez, ajuda a 
consolidá-la em sua posição heterossexual. 

O que vai ,ser a posição final da menina também vai depender, dadas as 
mesmas condições subjacentes, de se sua crença em sua própria onipotência 
construtiva se equipara à lorça das suas tendências reativas. Se sim, seu ego pode 
estabelecer um objetivo adicional a ser realizado por suas tendências reativas. E 
este c o de que ambos os pais sejam restaurados e devam ser novamente unidos 
em harmonia. Agora é o pai que, em suas fantasias, faz restituição à mãe c a 
gralihca por meio do seu pênis doador de saúde; ao passo que a vagma da mãe, 
originalmente algo perigoso na fantasia, restaura e cura o pênis do pai que ela 
danihcou. Encarando desse modo a vagina da mãe como um órgão doador de 
saúde e de prazer, a menina ê capaz não apenas de evocar novamente sua visão 
mais arcaica da mãe como a mâe "boa" que lhe deu de mamar, como pode 
também pensar a respeito de si mesma, em identificação com a mãe, como uma 
pessoa que cura e é dadivosa e pode encarar o pênis do seu parceiro no amor 
como um pénis "bom". Sobre uma atitude desse tipo repousará o desenvolvi
mento bem-sucedido da sua vida sexual e sua capacidade dc se manter ligada ao 
seu objeto por vínculos sexuais bem como de afeto c de amor. 

Como procurei mostrar nessas páginas, o produto final do desenvolvimento 
sexual infantil do indivíduo é o resultado de um prolongado processo dc 
flutuação entre as várias posições e está construído sobre um grande número de 
soluções de compromisso interligadas entre o seu ego e o seu superego e entre 
0 seu ego e o seu id. Essas soluções de compromisso, sendo o resultado de um 
esforço para dominar a ansiedade, sào elas mesmas em grande medida uma 
conquista do seu ego. Na menina, as soluções que vão no sentido de manter seu 
papel feminino e que encontram uma expressão típica na sua vida sexual e 
comportamento geral posteriores são, para mencionar apenas algumas, que o 
pênis do pai a gratifique e à mãe alternadamente;' que um certo número de 

1 Fanlasias com esse eotiLefldo desempenham um papel na homussexuahdade das mulheres 
semelhante aquele desempenhado na homossexualidade dos homens por fant.asias de encontrar 
o pêms do pai, como obieto de satisfação ou de ódio, demro do corpo da mãe. Isso talvez se devn 
ao faio de que. quando a atitude da menina è predominantemente sádica, elas representam a 
dcsiruicão do pfnis do pai. empreendida conjuntamenie por ela e pela mãe; ou. quando é 
prcilotninaniemcnie posiiiva, uma satisfação libidinal obtida em comum com ela por meio do 
pênis. 
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crianças serão designadas á mãe c o mesmo número, ou um número bem menor, 
a ela; que ela incorporará o pênis do pai, ao passo que a mãe ficará com todas 
as crianças — e assim por diante. Componentes masculinos também entram 
nessas .soluções dc compronlisso. A menininha por vezes imaginará que ela se 
apropria do pênis do pai a fim de desempenhar um papel masculino com relação 
à mãe e, em .seguida, dcvolve-o a ele de novo. 

No curso dc uma análisç, torna-se claro que toda mudança para melhor que 
se dá na posição libidinal do indivíduo decoiTe de uma diminuição da sua 
ansiedade e sentimento de culpa e imediatamente leva à produção de novas 
soluções dc compromisso. Quanto mais diminui a ansiedade e a culpa que a 
menina sente e quanto mais entra em primeiro plano o estágio genital, mais 
facilidade tem ela de reconhecer o papel materno e feminino da mãe, ou melhor, 
devolvê-lo à mãe e, ao mesmo tempo, assumir ela própria um papel semelhante 
c sublimar seus componentes masculinos, 

Fatorts Externos 

Sabemos que a vida pulsional arcaica da criança, de u m lado, e a pressão da 
realidade sobre ela, de outro, interagem mutuamente e que a sua ação combinada 
modela o curso do seu desenvolvimento mental. Segtmdo o meu modo de pensar, 
a realidade e os objetos reais afetam as suas situações de ansiedade desde os 
estágios mais remotos da sua existência, no sentido de que ela os encara como 
inúmeras provas ou refutações da sua situação de ansiedade, que ela deslocou 
para o mundo externo, e ajudam, desse modo, a guiar o curso da sua vida 
pulsional. O comportamento de seus objetos e a natureza de suas experiências 
contribuem desse modo para o fortalecimento e também para o enfraquecimento 
das situações de ansiedade dominantes da criança. E desde que, devido à 
interação dos mecanismos de projeção e de introjeção, os fatores externos 
influenciam a fotmação de seu superego e o desenvolvimento de suas relações 
de objeto e pulsões, também ajudarão a determinar qual será o resultado do seu 
desenvolvimento sexual. 

Se, por exemplo, a menina pequena se volta em vão para o pai em busca do 
amor e da bondade que confirmará sua crença no pênis "bom" dentro dela e 
contrabalançará sua crença no pênis "mau" que lá se encontra, ela muitas vezes 
crescerá mais firmemente entranhada na sua atitude masoquista e o "pai sádico" 
pode até mesmo se tornar uma condição real de amor para ela; ou o comporta
mento dele com relação a ela pode aumentar seus sentimentos de ódio e de 
ansiedade contra o pênis dele e compeli-la a abandonar o papel feminino ou a 
se tornar frígida. 
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Na realidade, sc o resultado do seu desenvolvimento vai ser favorável ou 
desfavorável vai depender da interação de um grande número de fatores exter
nos. A atitude do pai em relação a ela nào é a única coisa que ajuda a decidir o 
tipo de pessoa por quem ela se apaixonará. Não é apenas uma questão de, 
digamos, se ele a (ávorece ou a negligencia muito em comparação com a mãe ou 
as irmãs, mas das suas relações diretas com elas. Em que medida ela será capaz 
de manter sua posição Icminina e naquela posição desenvolver um desejo por 
uma imago paterna amorosa também depende muito do seu sentimento de culpa 
em relação à mãe e, assim, da natureza das relações entre a mãe c o pai.' Além 
dis.so, certos eventos, como a doença ou morte de um dos pais ou de um irmão 
ou irmã, podem colaborar para lortalecer nela uma posição sexual ou a outra, 
segundo a maneira como elas afetam seu sentimento de culpa. 

Outra coisa que desempenha um papel muito importante no desenvolvimen
to da criança é a presença no inicio da sua vida de uma pessoa, além do pai ou 
da mãe, a quem ela encara como uma figura "prestativa" e que lhe dá apoio no 
mundo externo contra os seus medos fantasiosos. Ao dividir a mãe em uma mãe 
"boa" e tima mãe "má" e o pai em um pai "bom" e um pai "mau", ela liga o ódio 
que sente pelo objeto ao objeto "mau" e afasta-se dele, enquanto dirige suas 
tendências restauradoras para a mãe "boa" e para o pai "bom", e, na fantasia, 
lenta compensar o dano que fez ãs imagos parentais nas suas fantasias sádicas,^ 
Mas S C , por sua ansiedade ser excessivamente grande ou por razões realistas, 
seus objetos edipianos nào se tornaram imagos bons, outras pessoas, tais como 
uma babá carinhosa, irmão ou irmã, um avô ou uma lia ou tio, podem, em certas 
circunstâncias, assumir o papel da màe "boa" ou do pai "bom".^ Desse modo, 
seus sentimentos positivos, cujo desenvolvimento foi inibido devido ao seu 
excessivo medo dos objetos edipianos, podem vjr para primeiro plano e vincu-
lar-se a um objeto de amor. 

Coino foi assinalado mais de uma vez, a existência de relações sexuais entre 
crianças no começo da vida, especialmente entre irmãos e irm.ás, é uma ocorrência 

I Uma vez qi.ie o modo pelo qual cada criança recebe as impressões da realidade já é amplamcíiie 
determinado por suas situações de ansiedade arcaicas, os me-smos eventos terão diferentes efeitos 
em dilcrentes crianças. Mas não há qualquer diivida de que a existência de relações felizes c 
harmoniosas entre os pais e entre elas mesmas e os pais é de importância básica para o seu 
desenvolvimento sexuaJ bem-sucedido e sande menial. Naiuralmenie, \ima vida famillai feliz desse 
Upo pressupõe em geral que os pais não são ueurõLicos, a,ssim, também um fator constitucional 
entra no c|ttadro. 

1 Ci capitulo i \

t  IJm animal dc estimação pode também desempenhar o papel de um objeto "que auxilia" na 
unaginação d j s crianças e. assim, ajudar a diminuir sua iinsiedade. Isso vale também jiara uma 
boneca ou um animal de brinquedr\ a que elas [reqtieniemente atribuem a íunção de protegê-la.s 
eiK|i(an(o clonnerii. 
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muito comum. O anseio libidinal das crianças pequenas, intensificado como 
costuma ser por suas frustrações edipianas, juntamente com a ansicdacie provenien
te das suas mais profundas situações de ansiedade, impelem-nas a sc entregarem a 
atividades sexuais mútuas, uma vez que estas, como procurei mostrar mais particu
larmente no presente capitulo, nào apenas gratificam sua libido, como as capacitam 
a buscar múltiplas confirmações e refutações dc seus variados medos em conexão 
com o ato sexual. Verifiquei repetidamente que se tais objetos sexuais agiram além 
disso como figuras "de ajuda", relações sexuais arcaicas desse tipo exercem uma 
influência favorável sobre as relações da menina com seus objetos e sobre,o seu 
desenvolvimento sexual posterior.' Onde um medo excessivo de ambos os pais, 
junto com certos fatores externos, teria produzido uma situação edipiana que teria 
prejudicado sua atitude com relação ao sexo oposto e lhe dificultado grandemente 
a manutenção da posição feminina e sua capacidade de amar, o fato de ela ter tido 
rclaçòcs sexuais com um irmão ou um irmão substituto na infância c que esse irmão 
tenha também mostrado afeição real por ela e sido seu protetor, fomeceu-lhe a base 
para uma posição heterossexual e desenvolveu sua capacidade de amar. Em alguns 
dos casos que tenho em mente, a menina teve dois tipos de objeto de amor,^ um 
que representava o pai severo e o outro o irmão carinhoso. Em ouirt^s casos, ela 
havia desenvolvido uma imago que era uma mistura dos dois tipos; e aqui tambétn 
suas relações com o irmão haviam diminuído seu masoquismo. 

Servindo como uma prova apoiada na realidade da existência do pênis 
"bom", as relações dá menina com o irmão fortalecem sua crença no pêms "bom" 
introjetado e moderam seu medo dos objetos "maus" introjetados. Elas também 
a ajudam a dominar seu medo desses objetos. na medida em que ao realizar atos 
sexuais com uma outra criança ela tem o sentimento de estar em aliança com ela 
contra os pais. As relações sexuais entre as duas crianças tornam-nas cúmplices 
em um crime, revivendo nelas fantasias masturbatórias sádicas que foram 
originalmente dirigidas ao pai e à mãe e fazendo que as crianças se gratificassem 
com elas conjuntamente. Partilhando desse modo a culpa mais profunda, cada 
criança se sente aliviada de um tanto do fardo dessa culpa e se sente também 
menos amedrontada, porque acredita ter um aliado contra seus objetos apavo
rantes. Tanto quanto posso ver, a existência de uma cumplicidade secreta desse 
lipo, a qual, na minha opinião, desempenha um papel essencial em todas as 

1 C.f. capitulo v i l 

2 Cada upo se tornou importante em diferentes períodos da sua vida. A análise mostrou que sempre 
que sua ansiedade aumentava c que certos fatores externos se tomavam operantes, ela era levada 
a escolher o lipo mais sádico dc pessoa ou, peio menos, não se .senlia capaz dc resisi.u ãs su.ts 
investidas; ao passo que, no momento em que ela conseguia afastar-se do ohjelo sádico, o outro 
do tipo amoroso, representando seu inuão, emergia e ela se tornava menos masoquista e capa? 
de escolher um objeto satisfatório 
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relações amorosas, mesmo enire adultos, é de especial importância em vínculos 
sexuais em que o individuo é de tipo paranóide.' 

A mcniira também encara sua ligação sexual com a outra criança, que 
representa o objeto "bom", como uma refutação através da realidade do medu 
que tem da sua própria sexualidade e da sexualidade de seu objeto como algo 
desti\itivo; assim sendo, uma ligação desse tipo pode evitar que cia se torne 
frigida (Hl sucumba a outras perturbações sexuais na vida futura, 

Contudo, não (íbstante, como se pode ver, experiências desse ttpo poderem 
ter um efeito favorável sobre a vida sexual e relações de objeto da meniiia, 
também podem levar a sérias desordens nesse tampo. ' Sc suas relações sexuais 
com uma outra criança servem para confirmar seus medos mais profundos — 
seja porque o parceiro c excessivamente sádico, seja porque realizar o alo sexual 
desperta ainda mais ansiedade e culpa nela em função do seu próprio sadismo 
excessivo — sua crença na perniciosidade de seus objetos introjetados e do seu 
próprio id se tornará ainda mais forte, seu superego ficará mais severo do que 
nunca e, como resultado, sua neurose c todos os defeitos do seu desenvolvimento 
sexual e caracierológico se firmarão. 

Desenvolvimento na Puberdade 

As revoluções mentais por que a criança passa durante a época da puberdade se 
devem, como sabemos, em grande medida à intensificação dos seus impulsos 
que acompanha as mudanças somáticas que neta estão sc dando. Na menina, <i 
início da menstruação dá um reforço adicional à sua ansiedade. Em 2ur 
Psychoaualyse weihlichen Sexnaljunktionen'^ Helene Deutsch chscute amplamente 
0 que o começo da menstruação significa para a menina c a provação que impõe 
a ela; chega ã conclusão de que o primeiro fluxo de sangue ê equivalente nti 
inconsciente a ter sido realmente castrada c de lhe ter sido confiscada a 
possibilidade de ter uma criança, c constitui, portanto, um duplo desaponiamcn-
lo. Helene Deutsch assinala que a menstruação também significa uma punição 
por se ler gratificado com a masturbação clitoridiana e, além disso, regressiva
mente faz reviver a visão infantil da cópula para a menina, segundo a qual é 
quase sciTipte um alo sádico, envolvendo crueldade c fluxo de sangue.' 

1 l'ain Uma disciissão mais eiunplcia desse pomo, ver n prõxuuo capllulo. 

J Cí. capiíulo V I I a esse respeuo. 

i f: hcju o caso om que a criança [oi seduzida ou violentada por um adulto. Uma ciípcriència dessas, 
como se sabe muito betn. potle ler efeitos muito sérios sobre a mente da criança 

•I l.fU. III. 

•i Cl . Uh. dl.. S. i f i . 
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Meus dados confirmam plenamente a visão de Helene Deutsch de c|uc os 
dcsaponiamenios c choques a seu narcisismo, que a menma recebe qtiantlo 
começa a menstruar, causam um grande impacto. Mas acredito que o eleito 
patogcnico deles sc deve á circunstância dc rcativarcm nela medos passatlos. 
Eles não são apenas alguns itens em toda unia cadeia de situações dc ansiedade 
que a menstruação traz ã tona uma vez mais. Esses medos, como já vimos 
antcricn-mcnie no presente capitulo, são, resumidamente, os seguintes: 

1. Porque o inconsciente iguala todas as substâncias corporais umas ãs 
outras na fantasia, ela identifica seu sangue menstrual com seus excretos 
perigosos.' Dado que ela aprende desde muito cedo a associar sangramento com 
lerimeuto, seu medo de que esses excretos perigosos tenham danificado seu 
corpo lhe parece ter sido confirmado pela realidade. 

2. O fiuxo menstrual aumenta seu terror de que seu corpo será atacatlo. A 
esse respeito vários medos se encontram em operação: (a) O medo de ser atacada 
c destruída pela mãe, cm parte por vingança, em parte de modo a obter de vtiha 
0 pénis do pai e as crianças dc que loi privada pela menina, (b) O medo de ser 
atacada e danificada pelo pai em função de copular com ele de uma forma 
sádica,' seja porque ela teve fantasias masturbatórias sáchcas a respeito da mãe, 
seja porque ele quer reaver o pênis que ela tirou dele. A fantasia da menina dc 
que recuperando o pênis à força e ele machucará os genitais dela subjaz, creio, 
a ideia posterior dc que o clitóris é uma ferida ou cicatriz do lugar onde eslava 
seu pénis. (c) O medo,de que o interior do seu corpo será atacado e destruido 
por seus objctos introjetados, dircta ou indiretamente, como consequência da 
hua uns com os outros dentro dela, A fantasia de ter introjetado pais violentos 
no ato de realizar um coito sádico e de que eles colocam em riscií o seu interior 
ao sc destruírem um ao outro lá é uma fome de medos agudos. Ela encara as 
sensações corporais a que a menstruação frequentemenie dá ongem no seu 
interior c que sua ansiedade aumenta, como um sinal dc que todos os (.laiios 
temidos c lodos os seus medos hipocondríacos se tornaram realidade. 

3- C) íluxo dc sangue do interior do seu corpo a convence de que as crianças 
dcmro dela foram machucndas e destruídas. Verifiquei em algumas análises dc 

1 Cl Lewin. "K<Uschmiercn, Men'ics und weibbches L'ber-lcb" (19301 

> t.m seu anigo •"Psycboanaiytiscbes zur Menstruation" (1931). Mehlta .Schmidcherjí assinalou que 
a menma encara a menstruação, enire ouiras coisas, como o rcsuhatlo de ter sido objcio de uma 
cópula sãdicii t o m o pai e cpie ela hca ainda mais -Tterroiizada na medida em que j c r e d i t j c((.(c 
essa .\<,̂ \ por j>aric dele loi leita em retaliação pela aĵ i essáo dela a ele c a mãe. Assim como nas 
famasias sádicas da menina quando pequena ele era o execulor do desejo agressivo desia c<iiilra 
a mãe. as.sim agora ele c n pessoa que executa a punição que a mãe impõe a ela Além do mais, o 
coito sádico d(! pai (.om ela representa a p iopi ia puiiiçáo do pai a ela pelos dese|OS de casuacai' 
(|Ue cia abiiga contra o sexo masculino cm conexão com a copula 
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inulheics que o medo delas de não terem filhos (isto ê, de os bebes dentro delas 
terem sido destruidos) havia se intensificado desde o inicio da menstruação e não 
havia sido removido até c|ue dc fato tivessem uma criança. Mas em muitos casos, 
a merlsiruaçào, ao se agregar ao medo de ter crianças danificadas ou anormais, 
faz que elas consciente ou inconscientemente rejeitem a gravidez por completo. 

4. A menstruação, ao confirmar à menina o conhecimento de que eía não leui 
pénis e a crença de que seu clitóris é a cicatriz ou ferida deixada no lugar do pênis 
castrado,' faz que seja mais difícil para ela manter uma posição masculina. 

5. Î or ser um sinal de maturidade sexual, a menstruação ativa todas essas 
fomes de ansiedade, anteriormente mencionadas nesie capítulo, que esiào 
ligadas com suas ideias dc que o comportamento sexual tem um caráter sádico. 

As análises dc pacientes meninas na puberdade mostram que pelas razões 
acima mencionadas, a menina sente que sua posição feminina bem como sua 
posição masculina sc tornaram insustentáveis. A menstruação tem um efeito 
muito maior eni ativar fontes de ansiedade e conflitos na menina do que os 
processos de desenvolvimento paralelos do menino, isto em parte se deve ao fato 
de que ela e sexualmente mais inibida do que ele na puberdade. 

Os efeitos da menstruação sobre a mente da menina sào em parte responsá
veis pelo lato dc que nessa idade as dificuldades neuróticas da menina muitas 
vezes aumcniam muito. Mesmo que ela seja normal, a menstruação ressuscita 
suas vcllias situações de ansiedade, embora, dado que seu ego e seus métodos 
dc dominar a ansiedade se desenvolveram adequadamente, ela esteja mais 
capacitada a modificar sua ansiedade do que no inicio da infância. Normalmente 
também ela obtém grande satisfação com o início da menstruação. Contanto que 
sua posição feminina tenha sido bem estabelecida durante a primeira expansão 
da sua vida sexual, ela encarará a menstruação como prova de que é sexualmente 
madura e de que é mulher e como um sinal de que pode ter uma confiança ainda 
maior tia expectativa de receber gratificação sexual e de ter filhos. Se assim for, 
ela olhará para a menstruação como uma evidência clara contra várias fontes de 
ansiedade 

Relações com os Filhos 

Ao descrever o desenvolvimento sexual arcaico da mulher, não entrei plenamente 
no seu dcsejtt dc ter hlhos, pois eu queria tratar da sua atitude infandl com suas 

1 Niv i i i i i i l u opinião, a lanta.Ma prirnátia da nicniníi, mencionada cm Zíb), no sentido dc que scus 
genitais (clitóris) loram danificados por lhe ter sido tirado ã força o seu pênis introjetado, ou seu 
metlo dc que isto venha a acontecer, forma a base da fantasia dc que seus genitais loram 
danjlitados pela castração 
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crianças imaginárias quando tratasse da sua atitude mais tarde na vida, durante 
a gravidez, com as crianças reais demro dela. 

Freud ahrmou que o desejo da menina de ter um filho toma o lugar do seu 
desejo de possuir um pínis;* mas, segundo minhas observações, o que preceílc 
seu desejo por um filho é o seu desejo pelo pênis do pai em um sentido de objeio 
libidinal oriundo da sua posição oral. Em alguns casos a equação principal fcua 
por ela é de crianças e fezes, em outros entre criança e pênis. No primeiro caso 
sua relação com a criança parece se desenvolver principalmente segundo Unhas 
narcísicas. É mais independente da sua atitude para com o homem e intimamente 
relacionada com seu próprio corpo e com a onipotência dos seus excrementos 
No segundo caso, sua atitude com a criança se apoia mais fortemente sobre suas 
relações com o pai ou o pêms deste Há utna teoria sexual infantil universal n<i 
sentido de que a mãe mcorpora um pênis novo ioda vez que ela copula e que 
esses pênis, ou uma parte deles, se transformam em crianças. Como consequên
cia dessa teoria, as relações da menina com o pênis do pai influenciam suas 
relações em primeiro lugar com suas crianças imaginárias e mais tarde com suas 
crianças reais. 

No livro, já citado por mim, Zur Psychoanalyse der weihlichen Sexualfunkiionen, 
Helene Deutsch, ao discutir a atitude da mulher grávida com a criança dentro 
dela, apresenta a seguinte visão. A mulher vê seu filho ao mesmo lempo coint» 
parte do seu self e como um objeto fora dele "com relação ao qual ela repete 
todos os relacionamentos de objeto positivos e negativos que ela teve com a mãe". 
Em suas fantasias, o pai foi transformado em filho seu no alo da cópula, "o qite. 
em última insiãncia, representa para o seu inconsciente a incorporação oral do 
pai", e ele "reiétn esse papel na gravidez real ou imaginária que sc segue'. Depois 
que esse processo de imrojeção ocorre, seu filho se torna "a encarnação do ideal 
de ego que ela já havia desenvolvido anteriormente" e também representa "a 
corpoiihcaçâo de seus próprios ideais que ela não fo i capaz de alcançar". A 
atitude ambivalente que ela tem pela criança se deve em parte ao lato dc que esta 
representa seu superego — muilas vezes em forte oposição a seu egt» — e faz 
reviver nela aqueles sentimentos ambivalentes peio pai oriundos da sua situação 
edipiana. Mas ela também sc deve parcialmente ao fato de ela fazer um invcsti-
inenio regressivo das suas posições libidinais anteriores. A identificação que laz 
dc crianças com fezes, das quais ela tem uma valorização narcísica, se torna a 
base de uma valorização narcísica semelhante da sua criança; e suas lormaçócs 
reativas contra a supervalorizaçào de seus excrementos desperta seniimcnios de 
repulsa nela e a fazem querer expelir a criança, 

1 Cl . Freud, "Some 1'sychií.al Consequencea of the Anatomical Distinction bt:iwçeu ihc Sc\es' 
(1927). S II. 10 



Minini visão vai alem do que Helene Deutsch disse em um ou dois pontos. 
A etiuação feita pela menina nos primeiros estágios de seu desenvolvitnenio entre 
o pCnis do pai e um bebé ieva-a a dar à criança dentro dela o significado de um 
su]ierego paternal, uma vez que esse pênis internalizado forma o núcleo daquele 
supcregií. Essa equação arcaica não apenas determiira sua ambivalência em 
relação à criança imaginária, e mais tarde na vida, como mãe, ã sua criança real, 
mas também determina a quantidade de ansiedade que decisivamente intlucncia 
suas relações com seu hlho. A equação feita por ela entre fezes e crianças, vim a 
descobrir, afeta também sua relação com a criança imaginária quando a menina 
c amda nuúto pequena, E a ansiedade que ela sente por conta das fantasias sobre 
seus excretos venenosos e escaldantes e que, na minha opinião, reforça suas 
tendências de expulsão, pertencentes ao primeiro estágio anal, forma a base dos 
seus sentimentos de ódio e de medo posteriormente em relação ã criança real 
dentro dela. 

Como já apontei, o medo da menma do seu pênis "mau" introjetado a induz 
a fortalecer sua introjeção de um pênis "bom", já que este lhe oferece proteção 
e assistência contra o pênis "mau" dentro dela e suas imagos más que ela vivência 
como excrementos perigosos. É esse pénis "bom" amistoso, muitas vezes conce
bido como um pênis pequeno, que assume o signihcado dc uma criança. Essa 
criança imaginária que proporciona proteção e ajuda à menina pequena repre
senta primariamenie em seu inconsciente os conteúdos "bons" do seu corpo. O 
apoio que lhe dá contra a ansiedade é, naturalmente, de caráter puramente 
lantasioso, mas também os objetos de que ela tem medo são igualmente 
fantasiosos; pois nesse estágio de seu desenvolvimento ela é governada sobretu
do pela realidade psíquica.' 

A posse de crianças é um meio dc superar a ansiedade c dissipar o 
sentimento de culpa; por isso eu vejo na necessidade normal e intensa de ter 
crianças da menina pequena as razões mais profundas para esse de.sejo, que 
é maior do que qualquer outro. Como sabemos, mulheres adultas muilas 
vezes tem lun desejo mais forte de ter. um filho do que de ter um parceiro 
sexual, 

A aiiludc da menininha para com a criança é também de grande importância 
para o desenvolvimento dc suas sublimações. Os ataques imaginários que ela 
faz ao imerior da mãe por meio de seus excretos venenosos e destrutivos trazem 
receios sobre os conteúdos de seu próprio corpo. Devido ã sua equação cnirc 
íezes e bebés, suas fantasias sobre as fezes "más" dentro dela levam-na a ter 

' o l e c o i i h c c i i T i c i u o dn rcaliLÍadcinlcrna coiislitui a hase da adaptação ãrealidade e.xierna A allLiide 
da criança para com aeus objetos de lantasia, que. ttessc estágio da sua vida, são imagos fantasiosas 
de seus objetos reais e.viernos, determinará suas relações com esses objetos liUurameuK:, 
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tantasiasde ter uma criança "má" lá.' e isso è equivalente a ter uma criança *'feia", 
anormal. As formações reativas da menina com relação a suas fantasias sádicas 
sobre fezes perigosas dão origem, parece-me, a sublimações de um tipo especi-
licainente feminino. Ao analisar meninas pequenas podemos ver com clareza 
quão intimamente ligados estão o anseio delas de possuir uma criança "bonita" 
(isto é, "boa" e saudável) e seus esforços infatigáveis de embelezar o bebé 
imaginário e seus próprios corpos com o medo que têm de ter produzido em si 
mesmas c de tci posto dentro da mãe crianças "más" e feias que elas comparam 
a excrementos venenosos. 

[•erenczj descreveu as mudanças' sofridas pelo interesse que a criança tem 
por fezes nos vários estágios de seu desenvolvimento e chegou â conclusão dc 
que suas tendências coprofílicas são precocemente sublimadas em parte em um 
prazer por coisas brilhantes. U m elemento desse processo de sublimação é. creio, 
0 medo que a criança tem de pedaços "maus" e perigosos de fezes. A partir dai 
há um caminho sublimatório direto que leva ao tema da ^'beleza".' A enorme 
necessidade que as mulheres sentem de ter um corpo bonito e uma hnda casa e 
de beleza em geral se baseia em seu desejo de possuir um interior bonito dc seu 
corpo, no qual objetos "bons" e graciosos e excrementos inócuos se alojam. 
Outra linha de sublimação a partir do medo da menina por excrementos "maus" 
e "perigosos" leva à ideia de produtos "bons" no sentido de promotores de saúde 
(embora, por falar nisso, "bom" c "bonito" muitas vezes signifiquem a mesma 
coisa para a criança pequena) e. desse modo. vai fortalecer nela aqueles .semi-
mentos c desejos maternais originais de dar que brotam da sua posição feminina. 

Se os sentimentos esperançosos da menina pequena predominarem cia 
acreditará, nào apenas que o seu pênis internalizado é um pênis "bom", como 
lambem que as crianças no seu interior são seres bondosos. Mas .sc ela estiver 
tomada pelo medo dc um pênis "mau" internalizado e de excrementos perigosos, 
sua relação com a criança real futuramente será muitas vezes dominada pela 
ansiedade. Apesar disso, onde as relações com seu parceiro sexual não a satish-
zerem, ela estabelecerá uma relação com seu bebé, que lhe proporcionará graiili-
caçâo e apoio mental. Nesses casos, em que o próprio ato sexual recebeu muito 
fortemente o signihcado de uma situação de ansiedade e o objeto sexual se tornou 
um objeto de ansiedade para ela, é a criança que atrai para si a quahdade dc um 
pênis "bom" c prestativo. Novamente, uma mulher que supera a ansiedade 
precisamente por meio de suas atividades sexuais pode ter uma relação bastante 

1 A equação de um penis "mau" ou de pedaços maus de fezes com uma criança já foi discmida. As 
duas equações existem lado a lado e se reforçam muiuameme. 

J Perenczi, "The Ongin of Inicrest in Money" (1914). 

i rrovavelmeiite lambem para o propósito de desfigurar a mãe e torná-la feia. 
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boa com o marido e má com o filho. Nesse caso, ela deslocou sua ansiedade 
relativa ao inimigo dentro de si na sua maior parte para a criança; e descobri que 
são seus medos que chsso resultam que se encontram na base do seu medo ã 
gravidez e parto e que aumentam seus sofrimentos hsicos quando está grávida e 
podem mesmo torná-la psicologicamente incapaz de conceber uma criança. 

lá vimos de que modo o medo da mulher do pênis "mau" pode aumentar 
seu sadismo. Mulheres que têm uma forte atitude sádica com o marido usual
mente olham a criança como um inimigo. Assim como em fantasia elas encaram 
o ato sexual como um meio de destruir seu objeto, também elas querem ter uma 
criança principalmente com a finalidade de tê-la sob seu poder como se a criança 
fosse algo hostil a elas. Podem, então, empregar o ódio que sentem por seu 
inimigo interno temido contra objetos externos - contra o marido e o filho. Há 
também, naturalmente, mulheres que têm uma atitude sádica para com o marido 
e uma atitude relahvamente amistosa com os filhos, e vice-versa. Mas em cada 
caso é a atitude da mulher com seus objetos introjetados, especialmente o pênis 
do pai, que determinará sua atitude para com o marido e filho. 

A atitude da mãe com suas crianças está baseada, como sabemos, em suas 
relações arcaicas com seus objetos. Esses relacionamentos emocionais que ela 
teve na infância arcaica com respeito ao pai, tios e irmãos ou com respeito ã mãe, 
tias e irmãs se relletirá em maior ou menor grau na criança, de acordo com o 
seu sexo. Se ela equacionou principalmente a ideia de uma criança com a de um 
pênis "bom", serão os elementos positivos desses relacionamentos que ela 
transferirá para a criança.' Ela condensará um grande número dc imagos 
amistosas na sua pessoa,' e a criança representará a "inocência" da intância c 
será a seus olhos o que ela gostaria de imaginar como tendo sido na sua primeira 
infância. E um dos maiores motivos para as esperanças que deposita em que 
cresça bem e feliz é que ela possa ser capaz de recriar sua própria infância 
insatisfaiória como um lempo de fehcidade. 

Piá, creio, todo um conjunto de fatores que ajudam a fortalecer a relação 
emocional que a mãe tem com o filho. Ao põ-lo no mundo, ela produziu a mais 
forte refutação na realidade de todos os riiedos que surgem das suas fantasias 

1 A menina muitas vezes ideniifica sua criança da fantasia em seu inconsciente com um pcms 
pequeno c inócuo. C parcialmente nesta conexão que suas relações com o irmão ou alguma outi a 
criança ajudam-na a confirmar sua crença no pênis "hom". Como criança pequena, ela atriliui 
uma enorme quantidade de sadismo ao pêriis do pai e pensa que o penis pequeno do irmão, se 
por um lado é menos digno de admiração, de todo modo não é tão perigoso. 

2 Lm Cíviliwfioii and Us Dísí.oníenís (1930) (S.E. 2 1 , p, 113), Freud diz; "Ela (a agressividade) forma 
a base de ioda relação de afeto e de amor entre as pessoas (com a única exceção talvez da relação 
da mãe com seu filho homem)". No caso em que a mulher é fortemente afetada pela equação enire 
a criança e o penis "hoiu", ela fica especialmente tendente a concentrar todos os elementos 
positivos dc seu sentimento na criança, caso seja t im menino. 
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sádicas. O nascimento da sua criança não apenas significa no seu inconscicnle 
que o interior do seu corpo e as crianças imaginárias que lá estão não esiáo 
danificados ou loram novamente restaurados, como invalida todos os tipos de 
medos associados com a ideia de crianças. Mostra que as crianças dentro da mãe 
— seus irmãos e irmãs —e o penis do pai (ou o pai) que ela atacou lá, e também 
a mãe, estão todos não danificados ou, então, foram restaurados. Dar ã luz um 
bebé representa, assim, restaurar um grande número de objetos - até mesmo, 
em alguns casos, recriar o mundo todo. 

Amamentar um bebé também é muito importante e forma um vínculo muito 
próximo e especial entre ela e ele. Ao dar à criança um produto do seu próprio 
coipo que é essencial para a sua nutrição e crescimento, ela finalmente se capacita 
a contraditar e dar um final fehz àquele círculo vicioso que se iniciou nela quando 
ainda bebé com seus atacjues ao seio da mãe como o primeiro objeto de seus 
impulsos destrutivos e que continham fantasias de destruir o seio, despedaçan-
do-o com mordidas e sujando-o, envenenando-o e queimando-o por meio de seus 
excretos. Pois, em seu inconsciente, ela vê o fato de que está dando à criança um 
leite nutriente e benéfico como nma prova de que suas próprias fantasias sádicas 
arcaicas não se realizaram ou de que ela conseguiu restaurar o objeto delas.' 

Como já foi apontado, o indivíduo ama o seu objeto "bom" ainda mais 
porque, sendo o alvo e objeto de suas tendências reparadoras, lhe proporciona 
gratificação e diminui sua ansiedade. Nenhum outro objeto possui essa qualifi
cação em tal grau quanto uma criancinha indefesa. Além disso, ao dedicar seu 
amor c cuidados matemos a uma criança, a mulher não apenas satisfaz seus 
desejos mais arcaicos como, na medida em que se idennfica com a criança, 
compartilha dos prazeres que lhe proporciona. Ao inverter desse modo a relação 
mãe-criança, ela tem a possibihdade de vivenciar uma renovação feliz da sua 
ligação mais arcaica com a mãe e de deixar que os sentimentos primários de ódio 
por ela recuem para segundo plano e que aflorem seus sentimentos positivos. 

Todos esses fatores contribuem para dar ãs crianças uma imensa importáticia 
na vida emocional das mulheres. E podemos prontamente ver por que o equilíbrio 
memal delas pode ser tão perturbado se seu filho não se sair bem e, cm particular, 
se for anormal. Assim como uma criança sadia e que está se desenvolvendo bem 
é uma retutaçào de um grande número de medos, assim também uma criança 

1 Ela também toma isso como prova da realidade de que sua urina, que ela iguala ao leite, não é 
nociva; do mesino modo (|ue, por outro lado, ela muilas vezes encara seu sangue menstrual como 
uma prova da realidade de que sua urma e outros excretos são substâncias perigosas. Alem dn 
mais, o fato de que seu suprimento de leite não se esgota c não apenas uma refniação dc seu 
medo, oriundo das suas fantasias sádicas, de que seu seio foi destruído, mas a convence dc que 
setis excrementos não são destrutivos para seu próprio corpo. Essas eram as armas que ela usava 
para atacar o seio da mãe em sua imaginação, e agora vê que elas não causaram dano. 
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anormal, clocnce ou simplesmente insatistatória é nma confirmação deles, e pode 
mesmo vir a ser encarada como um inimigo e um perseguidor. 

Desenvolvimento do Ego 

Exammaremos agora apenas de forma breve a relação entre a lormação do 
superego da menina e o desenvolvimento do seu ego. Ereud mostrou que 
algumas das diferenças que existem entre a formação do superego da menina c 
a do menino estão associadas com distinções anatómicas entre os sexos.' Essas 
distinções anatómicas afetam, creio, tanto o desenvolvimento do superego 
quanto o do ego de varias maneiras. Em consequência da estrutura dos genitais 
femininos, que marca a sua função receptiva, as tendências edipianas da menina 
estão mais amplamente dominadas por seus impulsos orais e a introicção do seu 
superego é mais extensa do que no menino. Ademais, há a ausência do pênis 
como um órgão atívo. A maior dependência que a menina tem do seu superego, 
que é resultado de suas tendências inirojetivas mais fortes, c ainda mais 
aumentada pelo fato dc ela não ter pênis. 

já apresentei a visão, em páginas anteriores desse livro, de que o sentimento 
de onipotência cio menino está associado a seu pênis, que é também o repre
sentante no inconscieme de atividades e sublimações originárias de seus com
ponentes mascuhnos. Na menina, que não possui um penis, o sentimento de 
oriipotência está mais profunda e extensamente associado ao pcnis introjetado 
do pai do que no menino. Isso se dá ainda mais porque a imagem que ela formou 
quando criança do pênis do pai dentro dela e que determina os padrões que ela 
estabelece para si evoluiu a partir de fantasias extremamente ricas c é, desse 
modo. mais exagerada do que a do menino, tanto na direção da "bondade" 
quanto da "maldade". 

Essa visão de que o superego é mais íortemente atuante nas mulheres do 
que nos homens parece ã.primeira vista não se encaixar com o fato dc que, 
comparadas aos hometis, as mulheres são muitas vezes mais dependentes de 
seus objetos, mais facilmente influenciáveis pelo mundo externo c mais variáveis 
em seus padrões morais - i s t o é, aparentemente menos guiadas pelas exigências 
de um superego. Mas creio que a maior dependência delas dos objetos. associada 
com o maior significado da perda de amor,' está na realidade mtimamcme 

1 •Soiiic 1 ' s y c i i L i a l Coiiscciuciiccs of the Aníitomical l l is l inction hclweeii dic Scxes" !,l'')27}. S.U. 19. 
I Hm .seu attigo "One of lhe Motive t acuirs i n thr l 'ormauon of lhe Supçr-Ego i n Women" (1928), 

1 lamis Sachs assiLialou o lato curioso cie que, embora as mulheres sejam em geral mais narcisistas 
ílo (|ue os homens, elas scnlem mais a perda de amor. IZIe procurou explicai osia aparente 
conlradicãci por meio cia stiposicã" dc que, quando o seu cimflilo edipiano ciiega ao hm. a mciuiia 
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relacionada cam uma maior ehcácia do superego. Ambas as caracteristicas têm 
uma origem comum na maior propensão das mulheres a introjetar seu (íbjeto e 
a estabclccê-Io dentro de si, de modo que elas constróem la um superego mais 
pode.roso. Esta pi^opcnsão, além do mais, é aumentada precisamente por sua 
maior dependência do superego e seu maior temor a cie. A ansiedade mais 
prolunda da menina, a de que algum dano indeterminado tenha sido íeito ao 
seu interior por seus objetos internalizados, impele-a, como já mostrei, a estar 
contiimameme testando seus medos por meio de suas relações com objetos reais. 
Quer dizer, impeie-a a reforçar suas tendências introjetivas de um modo sccuti-
dário. De novo, pareceria que seus mecanismos de projeção são mais forlcs do 
que os do homem, em conformidade com o sentimento de onipotência mais forte 
de seus excrementos e pensamentos; e esse é outro fator que a induz a ter relações 
mais fortes com o mundo externo e com objetos na realidade, cm parte com o 
propósito de controlá-los magicamenie. 

O falo dc que os processos de introjeção e projeção são mais fortes na mulher 
do que no homem não apenas aleta, creio, o caráter de suas relações de objeto, como 
também é importante para o desenvoMmento do ,seu ego. Sua necessidade domi
nante c profundamente enraizada de se entregar em completa confiança e submissão 
ao pcnis "bom" internalizado é uma das coisas subjacentes á qualidade receptiva de 
suas sublimações e ititcrcsscs. Mas sua posição iéminina também a impele forte
mente a obter um controle secreto de seus objetos internalizados por meio da 
onii^otência de seus excrementos e de seus pensamentos; e isso fomenta nela um 
poder agudo de observação e grande compreensão psicológica, junto tom uma certa 
artimanha, astúcia e uma inclinação para o enganar e a intriga. Esse lado do 
desenvolvimento do seu ego c principalmente ressaltado com relação ao seu 
sujicrego materno, mas também colore sua relação com a imago paterna. 

Em The Ego criid t.hc íd, Freud escreve: "Se elas |as identificações objeiais] 
a.ssmncni o controle e se tornam excessivamente numerosas, indevidamente 

tcnia se agarrar ao pai. seja através de seu desejo de ter uma criança dele seja por meio da regressão 
oral, lista visão está dc acordo com a minha, ao enfatizar o significado que sua ligação oral c o i u 

o pai tem para a formação do seu superego. Mas, segundo ele. essa ligação sc d,i poi meio de um:i 
regressão depois de ela ter sido desapontada em suas esperanças de ter um pénis e dc ohici 
satisfação gemial por pane do pai; enquanto, na minha visão, sua ligação oral com o pai ou, luai^ 
rnn -e tamcnie . seu desejo de incorporar o ptms dele e a ha.sc c o ponin de partida di,' seu 
desenvolvimenio sexual e da formação do seu superego. 

El ncsi Jones atribui o maior efeito que a perda do objeto tem para a mulher a seu medo dc 
que o pai não lhe dará saiisfação sexual (cl, seu artigo "The Early Development of 1-cmalc 
Sc.xuíililv", 1927) lie acordo com ele, d razão pela qa-A a IrusUação da s.iíisfaçiJo sexual c i;io 
lUlotcrávcl pai-a ela - c nesse particular, naturalmente, a mulher e mais dependente do que o 
homem com relação a o parceiro - é porque desperta sua ansiedade mais profunda, que é o medo 
dc .ilànisc, isto é de ter sua capacidade dc prazer sexual mtciramnnie abolida 

l 5.E 19, p. 10, 
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poderosas e incompatíveis umas com as outras, um resultado patológico não 
estará muito longe, Pode-se dar uma disrupção no ego em consequência de 
as diferentes identdicações serem separadas umas das outras pelas resistên
cias; talvez o segredo do que é descrito como 'personalidade múltipla' seja 
que as diferentes identificações tomem conta alternadamente da consciência. 
Mesmo quando as coisas não vão assim tão longe, permanece a questão dc 
conflitos entre as várias identificações em que se divide o ego. conflitos que 
não podem no f im das contas ser descritos como inteiramente patológicos". 
Um estudo dos estágios arcaicos da formação do superego e da relação deles 
ct)m o desenvolvimento do ego confirma plenamente essa última afirmação. 
E, tanto quanto pode ser visto, qualquer investigação adicional da personali
dade como u m todo, normal ou anormal, terá que se dar segundo as linhas 
indicadas por Preud. Parece que o caminho para ampliar nosso conhecimento 
do ego é aprender mais sobre as várias identificações que ele faz e as atitudes 
que ele tem com elas, É apenas perseguindo esta linha de investigação que 
podemos descobrir por que meios o ego regula as relações que existem entre 
essas identihcações, que, como sabemos, diferem de acordo com o estágio dc 
desenvoK'imenio em que foram feitas e segundo se refiram à mãe ou ao pai 
do sujeito ou a uma combinação dos dois. 

A menina se vê com mais dificuldades na formação de um superego com 
relação á mãe do que o menino com relação ao pai, uma vez que é dificil para 
ela sc idenUficar com a mãe com base em uma semelhança anatómica, devido 
ao falo de que os órgãos internos que servem às funções sexuais femininas — 
tamo os da mãe quanto os seus próprios - e a posse de crianças [internasl não 
permitem qualquer investigação ou teste de realidade. Esse obstáculo, cujo 
signihcado para o desenvolvimento sexual feminino eu já mencionei, aumenta 
o poder da sua imago materna aterradora - produto de seus próprios ataques 
sádicos imaginários à mác que põe em perigo o interior do seu corpo e exige 
que ela preste contas por ter despojado a mãe dc suas crianças, suas fezes e o 
pénis do pai. 

Os métodos dc ataque, baseados na onipotência de seus excrementos e 
pensamentos, que a menina emprega contra a mãe infiuenciam o desenvolvi
mento do seu ego não apenas diretamente, como parece, mas indiretamente 
também. Suas formações reativas contra sua própria onipotência sádica e a 
transformação desta em onipotência construtiva capacitam-na a desenvolver 
sublimações e qualidades de mente que são o oposto direto daqueles traços 
que acabamos de descrever e que são aliados da onipotência primária de seus 
excrementos. Elas a levam a ser franca e confiável, capaz de fazer sacrifícios, 
pronta a se devotar aos deveres diante de si e disposta a suportar muila coisa 
por eles e pelo bem dc outras pessoas. Essas formações reativas e sublimações 
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tendem mais uma vez a fazer do seu sentimento de onipotência, baseado nos 
seus objetos "bons" internalizados, e da sua atitude de submissão ao superego 
paterno as forças dominanies na sua atitude feminina.' 

Além do mais, uma parte essencial do desenvolvimento do seu ego c 
desempenhada peto desejo de empregar sua urina "boa" e fezes "boas" para 
corrigir os efeitos de seus excrementos "maus" e nocivos e ao dar coisas boas e 
bonitas ~ desejo que ê de importância extraordinária no parto e no ato de 
amamentar a criança, pois a criança "bonita" e o leile "bom" que ela produz 
contrabalança o medo que tem das fezes nocivas e da urina perigosa. Realmente, 
esse desejo forma uma base frutífera e criativa para todas aquelas sublimações 
que surgem dos representantes psíquicos de parto e de amamentação ao seio, 

O que é característico do desenvolvimento do ego da mulher poderia ser 
formulado da seguinte forma: o superego da menina é elevado a enormes alturas 
e magnificado, e seu ego olha para ele de baixo e se submete a ele. E, porque seu 
ego procura corresponder a esse superego exaltado, ele é incitado a todos os 
tipos de esforços que resultam em uma expansão e enriquecimento seus. Assim, 
enquanto no homem c o ego e, com ele, relações com a realidade que na maior 
parle do tempo tomam a dianteira, de modo que sua natureza como um todo c 
mais objetiva e prosaica, na mulher é o inconsciente que ê a força dominanlc. 
No caso dela, nào menos que no dele, a qualidade de suas conquistas dependera 
da qualidade do ego, mas adquirirão o caráter especificamente feminino de 
imuitividade e subjetividade a partir do fato de que o ego da mulher está 
submetido a um espírito interno amado. Elas representam o nascimento de uma 
criança espiritual, concebida pelo pai desta criança; e essa procriação espiritual 
é atribuída ao seu superego. É verdade que mesmo uma linha marcadamente 
feminina de desenvolvimento exibe inúmeras características que provém dos 
componentes masculinos, mas é como se a crença dominante da mulher na 
onipotência do pênis incorporado do pai e da criança em crescimento denirtí 
dela fosse o que a torna capaz de conquistas dc um upo especificamente 
feminino. 

Nesse ponto não podemos deixar de comparar a situação mental das 
mulheres com a das crianças, que, como eu sustento, se encontram em um grau 
muito maior sob o domínio do seu superego e, ao mesmo tempo, em necessidade 

I Como já foi visio, os cliferenies tipos de mágica agem conjuntamente e são intercambiáveis, EU\^ 
são também jogadas uma contra a outra pelo ego. O medo que a menina tem dc ter crianças "más" 
(fezes) dentro de si como resultado dos poderes mágicos de seus excrementos age como um 
incemivo para cia no sentido de dar muita ênfase à sua crença no pénis 'bom". A equação t|iir 
faz do pcni.s "hom" com uma criança (orna possível para ela ter esperança dc ler incorporado 
crianças "boas" e elas são uma compensação para as crianças dentro de si que ela equipara a fezes 
"más". 
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dos seus objeuis do que o adulto. Todos sabemos que a mulher é muito mais 
próxima da criança do que o homem; e, no entanto, em muitos aspectos do 
desenvolvimenio do seu ego ela difere tanto da criança quanto ele. Vejo a 
explicação para essas diferenças no seguinte. Em seu desctivoívtmento, a mulher 
iturojcta seus objetos edipianos mais fortemente do c|ue o homem, o que leva a 
um desenvolvimento dc ego mais pleno, embora dois fatores Umitantes tenham 
que ser considerados: o inconsciente retém um controle mais amplo sobre a sua 
personalidade, em certa medida análogo ã situação da criança; e ela se inclina 
para o superego dentro dela em parte com o fim de dominá-lo ou de superá-lo. 

Se a meniiua sc apega essencialmente à posse imaginária de um pénis como 
um atributo masculino, seu desenvolvimento será radicalmente diferente. Ao 
rever sua história sexual, já discuti as várias razões que a obrigam a adotar uma 
posição masculina. No que diz respeito a suas atividades e sublimações — qne 
ela encara inconscientemente como evidência de realidade da sua posse de um 
pênis ou de substitutos dele — essas nào são usadas apenas para competir com 
o pénis do pai, mas servem invariavelmente, de modo secundário, como uma 
defesa contra o seu superego e com a finalidade de enfraquecc-lo. Nas meninas 
desse tipo, além do mais, o ego assume um controle mais forte e suas buscas são 
na sua maior parte uma expressão de potência masculina. 

No que diz respeito ao desenvolvimento sexual da meniira, já enfatizei o 
significado de uma boa imago materna para a lormação de uma boa imago 
paterna. Se ela se encontra em condição de se confiar ã orientação interna de um 
superego paterno cm que acredita e que admira, isso sempre significa que ela 
tem também boas imagos maternas; pois é apenas quando ela tem confiança 
suficiente em uma mãe "boa" internalizada que ela é capaz de se render 
completamente ao superego paterno. Mas, a f im de fazer uma rendição desse 
tipo, ela deve também acreditar de um modo suficientemente forte na ]50sse de 
coisas "boas'' dentro do seu corpo — de objetos amistosamente internaiizados. 
Só se a criança que ela tiver tido cora o pai, em fantasia, ou espera ter, for uma 
criança "boa" e "bonita" — só, quer dizer, se o interior de seu corpo representar 
um lugar onde reinam a harmonia e a beleza (fantasia que também esta presenir 
no homem) ela pode se dar sem reserva, sexualmente e mentalmente, ao seu 
superego paterno e aos seus representantes no mundo externo. Alcançar um 
estado de harmonia desse tipo está baseado na existência de uma boa relação 
entre seu ego e as identificações deste e entre essas mesmas identificações, e 
especialmente em uma união pacifica da sua imago paterna e da sua imago 
materna. 

As lantasias da menina em que tenta destruir ambos os pais por inveja c 
odio são a origem do seu mais profundo sentimetito dc culpa; ao mesmo 
UMUpo, lormam a base das suas mais esmagadoras situações de perigo. Dão 
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origem a um medo de abrigar dentro de si objetos hostis engajados em um 
combate mortal (isto é, em cópula destrutiva) um com o outro ou que, por 
terem descoberto sua culpa, estão afiados em inimizade contra o seu ego. Sc 
o pai c a mãe vivem uma vida fehz juntos, a imensa gratificação que cia obtém 
desse fato se deve em grande medida ao alívio que a boa relação que eles têm 
proporciona ao sentimento de culpa que ela sente por causa dc suas lantasias 
sádicas. Pois no seu inconsciente a boa compreensão entre eles é uma 
confirmação na realidade da sua esperança de ser capaz de fazer restituição 
de todos os modos possíveis. E, se seus mecanismos restitutivos tiverem sido 
bem estabelecidos, ela não apenas ficará em harmonia com o mundo externo, 
como — e esla é, creio, uma condição necessária para alcançar tal estado de 
harmonia e de relações de objeto e desenvolvimento sexual satisfatórios — 
estará em união com seu mundo interno e consigo própria. Se suas imagos 
ameaçadoras desaparecem e as imagos materna e paterna bondosas emergem 
para aluar cm cooperação amistosa e lhe dar uma garantia de segurança e 
harmonia dentro de seu próprio corpo, ela pode elaborar seus componentes 
femininos e masculinos no sentido e espírito dos pais introjetados e terá 
assegurado uma base dentro de si para o pleno desenvolvimento de uma 
personalidade harmoniosa. 

Posi-Scriptum 

Desde que escrevi o texto acima, observo que apareceu um artigo de Freud' cm 
que ele discute mais especialmente o longo período de apego da menina com 
a mãe, e procura isolar aquele apego da operação do seu superego e do seu 
senlimenU) de culpa. Isso, na minha avaliação, não é possível, pois penso que 
a ansiedade e o sentimento de culpa que surgem dos seus impulsos agressivos 
vão intensificar seu apego libidinal primário à mãe em uma idade muito tenra. 
Seus medos variados das imagos fantasiosas (seu superego) e da mãe "má" real 
forçam a menina ainda bem pequena a encontrar proteção na mãe "boa" real. 
n, para fazer isso, ela tem que supercompensar pela agressão primária feita 
contra esla. 

Treud enfatiza ainda que a menina sente hostiUdade também com relação à 
mãe e tein medo de ser "morta (devorada?) por ela". Nas minhas análises de 
crianças e de adultos, observei que o medo da menina de ser devorada, cortada 
em pedaços ou destruída pela mãe emerge da projeção de seus próprios impulsos 
do mesmo tipo sádico contra ela, e que esses medos estão na base das suas 

1 " Ivmaic Scxnalily" (1932), S.E- 21. p. 225. 
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situações d c ansiedade mais arcaicas. Freud tambent afirma que meninas e 
mulheres que são tortementc apegadas à mâe costumavam mais especialmente 
reagir com raiva e ansiedade a lavagens e irrigações intestinais que ela lhes havia 
administrado. Expressões de afeto desse lipo são, segundo a minha experiência, 
causadas pelo medo de sofrerem ataques anais dela — medo c[ue representa a 
projeção dc suas fantasias sádico-anais na mãe. Concordo com a visão de Freud 
de que nas mulheres a projeção na infância remota de impulsos hostis contra a 
mãe e o niicleo da paranóia no futuro.' Mas, de acordo com as minhas 
observações, são os ataques imaginários que elas iizeram ao interior do corpo 
da mác por meiti de excrementos destrutivos que envenenam, queimam c 
explodem, que mais particularmente dão origem a seus medos de pedaços dc 
fezes como perseguidores e da mãe como uma figura aierrorizadora. como 
resultado da projeção. 

Freud acredita que o longo apego da menina á mãe ê exclusivo e ocorre 
antes de ela ter entrado na situação edipiana. Mas a ininha experiência de 
análise de meninas pequenas convenceu-me de que o apego prolongado e 
poderoso que elas têm à mãe não é nunca exclusivo e está vinculado a 
impulsos edipianos. Além do mais, a ansiedade e sentimento de culpa delas 
em relação à mãe afetam também o curso daqueles impulsos edipianos; pois, 
na minha maneira de ver, a defesa da menina contra a feminilidade provem 
menos de suas tendências masculinas do que do medo que tem da mãe. Sc a 
menina pequena tiver muito medo da mãe, não será capaz de se ligar de forma 
suficieniemenic forte ao pai e seu complexo de Édipo não virá á luz. Nesses 
casos, contudo, em que uma ligação forte com o pai não se estabeleceu até o 
estágio pós-fálico, verifiquei que a menina teve não obstante impulsos edipia
nos positivos em uma idade remota, embora esses impulsos não emergissem 
claramente. Esses estágios arcaicos do seu confluo edipiano ainda mantém 
um caráter algo fantasioso, na medida em que estão centrados no pênis do 
pai; mas cm parte eles já dizem respeito ao pai real. 

Em alguns dos meus artigos, mencionei como os fatores mais arcaicos na 
retração da menina para com a mãe o rancor que ela sente contra a mãe por a 
ter sujeitado a frustração oral (fator que Freud também mencionou no artigo em 
discussão) e inveja da satisfação oral mútua que, com a força das suas teorias 
sexuais mais arcaicas, ela imagina que os pais obtêm da cópula. Esses fatores, 
baseados na equação de seio com pênis, fazem-na inclinar-se em direção ao pênis 
do pai na segunda metade do seu primeiro ano; essa é a causa de seu apego ao 

I c l meus ariigos "Eslágios iniciais do conflito edipiano" (1928") e "A impor lãnc ia da f o r m a ç ã o dc 
si inholos no desenvolvinKnlo do ego" ( 1 9 3 0 ) [iimhos c m C")firíií Ciunfileías. i | e capitulo iii dcsie 
livro 
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pai ser aíetado de forma fundamental pela ligação da menina com a mãe, Freud 
também assinala que uma sc constrói sobre a outra e que muitas mulheres 
repetem suas relações com a màe nas suas relações com os homens. 


