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A presente tradução, com o título alterado, é versão consideravelmente corrigida
da publicada em 1950.
O manuscrito deste importante trabalho inacabado, publicado postumamente,
está datado de 2 de janeiro de 1938 e, segundo Ernest Jones (1957, 255), foi ‘escrito no
Natal de 1937’.
O artigo leva mais além do que antes a investigação do ego e seu
comportamento em circunstâncias difíceis. Dois tópicos inter-relacionados estão
envolvidos, ambos os quais tinham ultimamente ocupado a mente de Freud: a noção do
ato de ‘rejeição’ (‘Verleugnung‘) e a noção de que esse ato resulta numa
‘divisão’ (splitting) do ego. A ‘rejeição foi geralmente debatida por Freud, como o é aqui,
em conexão com o complexo de castração. Surgiu, por exemplo, no artigo sobre ‘The
Infantile Genital Organization’ (1923e), Standard Ed., 19, p. 143, onde uma nota de
rodapé do Editor Inglês fornece certo número de referências a outros aparecimentos do
termo. Um destes é no breve estudo ‘Fetichismo’ (1927e), Edição Standard Brasileira Vol.
XXI, Pp. 182-3, IMAGO Editora, 1974, do qual o presente artigo pode ser encarado
como seqüência, pois, naquele estudo, a divisão do ego conseqüente à rejeição foi
enfatizada. (Já se aludira a ela em ‘Neurosis and Psychosis’ (1924b), ibid. 19, Pp. 152-3.)
Embora o presente artigo, por alguma razão inexplicada, tenha sido deixado
inacabado por Freud, ele retoma seu tema um pouco mais tarde, nas duas ou três
últimas páginas do Capítulo VIII de seu Esboço de Psicanálise (1940a [1938]),ver em
[1],[2],[3],[4] acima. Aí, contudo, estende a aplicação da idéiade uma divisão de ego,
para além dos casos de fetichismo e das psicoses, às psicoses, às neuroses em geral.
Dessa maneira, o tópico vincula-se à questão mais ampla da ‘alteração do ego’,
invariavelmente ocasionada pelos processos de defesa. Isso, mais uma vez, era algo
com que Freud lidara recentemente, em seu artigo técnico sobre ‘Análise Terminável e
Interminável’ (1937c, especialmente na Seção V), mas que nos conduz de volta a
tempos bastante iniciais, ao segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa (1896b),
Standard Ed., 3, p. 185, e o ainda mais inicial Rascunho K da correspondência com
Fliess (1950a).
A DIVISÃO DO EGO NO PROCESSO DE DEFESA
Encontro-me, por um momento, na interessante posição de não saber se o que
tenho a dizer deve ser encarado como há muito tempo conhecido ou como algo

inteiramente novo e enigmático. Estou, porém, inclinado a pensar que é este último.
Acabei por ficar impressionado pelo fato de que o ego de uma pessoa a quem
conhecemos como paciente em análise, deve, dezenas de anos atrás quando era jovem,
ter-se comportado de maneira notável em certas situações específicas de pressão.
Podemos designar em termos gerais e um tanto vagos as condições nas quais isso
sucede, dizendo que ocorre sob a influência de um trauma psíquico. Prefiro selecionar
um caso especial isolado e nitidamente definido, ainda que ele, certamente, não abranja
todos os modos possíveis de causação.
Suponhamos, portanto, que o ego de uma criança se encontra sob a influência
de uma poderosa exigência instintual que está acostumado a satisfazer, e que é
subitamente assustado por uma experiência que lhe ensina que a continuação dessa
satisfação resultará num perigo real quase intolerável. O ego deve então decidir
reconhecer o perigo real, ceder-lhe passagem e renunciar à satisfação instintual, ou
rejeitar a realidade e convencer-se de que não há razão para medo, de maneira a poder
conservar a satisfação. Existe assim um conflito entre a exigência por parte do instinto e
a proibição por parte da realidade. Na verdade, porém, a criança não toma nenhum
desses cursos, ou melhor, toma ambos simultaneamente, o que equivale à mesma coisa.
Ela responde ao conflito por duas reações contrárias, ambas válidas e eficazes. Por um
lado, com o auxílio de certos mecanismos, rejeita a realidade e recusa-se a aceitar
qualquer proibição; por outro, no mesmo alento, reconhece o perigo da realidade,
assume o medo desse perigo como um sintoma patológico e subseqüentemente tenta
desfazer-se do medo. Deve-se confessar que se trata de uma solução bastante
engenhosa da dificuldade. Ambas as partes na disputa obtêm sua cota: permite-se que
o instinto conserve sua satisfação e mostra-se um respeito apropriado pela realidade.
Mas tudo tem de ser pago de uma maneira ou de outra, e esse sucesso é alcançado ao
preço de uma fenda no ego, a qual nunca se cura, mas aumenta à medida que o tempo
passa. As duas reações contrárias ao conflito persistem como ponto central de uma
divisão (splitting) do ego. Todo esse processo nos parece tão estranho porque tomamos
por certa a natureza sintética dos processos do ego. Quanto aisso, porém, estamos
claramente em falta. A função sintética do ego, embora seja de importância tão
extraordinária, está sujeita a condições particulares e exposta a grande número de
distúrbios.
Será de ajuda que eu introduza uma história clínica individual nessa dissertação
esquemática. Um menino, quando se achava entre os três e quatro anos de idade,
familiarizou-se com os órgãos genitais femininos mediante a sedução por parte de uma
menina mais velha. Depois que essas relações foram interrompidas, ele prosseguiu a
estimulação sexual, posta em andamento dessa maneira, praticando zelosamente a
masturbação manual; cedo, porém, foi apanhado nela por sua enérgica babá e
ameaçado de castração, cuja realização foi, como de costume, atribuída ao pai. Estavam
assim presentes nesse caso condições calculadas para produzir um tremendo efeito de
susto. Em si mesma, uma ameaça de castração não necessita produzir grande
impressão. A criança se recusará a acreditar nela, pois não pode imaginar facilmente a
possibilidade de perder uma parte tão altamente prezada de seu corpo. A visão [anterior]

dos órgãos genitais femininos poderia ter convencido nossa criança dessa possibilidade.
Mas ela não tirou conclusão alguma disso, já que sua desinclinação a fazê-lo era grande
demais e não havia motivo presente que a isso o compelisse. Pelo contrário, qualquer
apreensão que pudesse ter sentido foi acalmada pela reflexão de que aquilo que ainda
faltava faria seu aparecimento: ela desenvolveria um [pênis] mais tarde. Todo aquele que
tenha observado meninos bastante pequenos será capaz de recordar que se deparou
com alguma observação desse tipo à visão dos órgãos genitais de uma irmãzinha. Mas é
diferente se ambos os fatores estão presentes em conjunto. Nesse caso, a ameaça
revive a lembrança da percepção que até então fora considerada como inofensiva,
encontrando nessa lembrança uma confirmação temível. O menino agora pensa
compreender por que os órgãos genitais da menina não apresentavam sinais de pênis, e
não mais se arrisca a duvidar de que seus próprios órgãos genitais possam encontrar o
mesmo destino. Daí por diante, ele não pode deixar de acreditar na realidade do perigo
de castração.
O resultado costumeiro do susto da castração, aquele que passa por normal, é
que imediatamente, ou depois de considerável luta, o menino cede à ameaça e obedece
à proibição, integralmente ou pelo menos emparte (isto é, não mais tocando nos genitais
com as mãos). Em outras palavras, ele abandona, no todo ou em parte, a satisfação do
instinto. Estamos preparados para ouvir, contudo, que nosso paciente atual encontrou
outra saída. Criou um substituto para o pênis de que sentia falta nos indivíduos do sexo
feminino - o que equivale a dizer, um fetiche. Procedendo assim, é verdade que rejeitou
a realidade, mas poupou seu próprio pênis. Enquanto não foi obrigado a reconhecer que
as mulheres tinham perdido o pênis delas, não houve necessidade, para ele, de
acreditar na ameaça que lhe fora feita; não precisava temer por seu próprio pênis, de
modo que prosseguiu imperturbado com sua masturbação. Esse comportamento por
parte de nosso paciente forçosamente nos impressiona como sendo um afastamento da
realidade - procedimento que preferiríamos reservar para as psicoses. E ele, de fato, não
é muito diferente. Contudo, suspenderemos nosso julgamento, já que, a uma inspeção
mais rigorosa, descobriremos uma distinção não pouco importante. O menino não
contradisse simplesmente suas percepções, e alucinou um pênis onde nada havia a ser
visto; ele não fez mais do que um deslocamento de valor - transferiu a importância do
pênis para outra parte do corpo, procedimento em que foi auxiliado pelo mecanismo de
regressão (de uma maneira que não precisa ser explicada aqui). Esse deslocamento, é
verdade, relacionou-se apenas ao corpo feminino; com referência a seu próprio pênis,
nada se modificou.
Essa maneira de lidar com a realidade, que quase merece ser descrita como
astuta, foi decisiva quanto ao comportamento prático do menino. Ele continuou com sua
masturbação como se esta não implicasse perigo para seu pênis; ao mesmo tempo,
porém, em completa contradição com sua aparente audácia ou indiferença, desenvolveu
um sintoma que demonstrava que, todavia, reconhecia o perigo. Ele fora ameaçado de
ser castrado pelo pai e, imediatamente após, de modo simultâneo à criação de seu
fetiche, desenvolveu um intenso medo de que o pai o punisse, medo que exigiu toda a
força de sua masculinidade para ser dominado e supercompensado. Também esse medo

do pai silenciava sobre o tema da castração; pela ajuda da regressão à fase oral,
assumia a forma de um medo de ser comido pelo pai. Nesse ponto, é impossível
esquecer um primitivo fragmento da mitologia grega, que nos conta como Cronos, o
velho Deus Pai, engoliu os filhos e procurou engolir seu filho mais novo, Zeus, tal como
os restantes, e como Zeus foi salvo pela habilidade de sua mãe que, posteriormente,
castrou o pai. Contudo, temos de retornar à nossa história clínica e acrescentar que o
menino produziu ainda outro sintoma, leve embora, o qual ele reteve até o dia de hoje.
Tratava-se de uma suscetibilidade ansiosa contra o fato de qualquer de seus dedinhos
do pé ser tocado, como se, em todo o vaivém entre rejeição e reconhecimento, fosse
todavia a castração que encontrasse a expressão mais clara…

