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ferioridade e inveja substituindo o órgão

coisas -- marido, filhos, bens, No caso de u

nao conseguirá realizar essas substiiuições

vejantá o homem, não abandona o desjo de ger homem, torna-se |

al ou odéia os homens, ou busca compensações culturalmente admitidas,

Até mesmo no caso de evolução normal, a qualidade trágica da

minina jamais desaparece totalmente, -—- persegue-a o desejo

algo que permanece inalcançável. por tôda a vida,

Embora os psicanaligsias ortodoxos conservsssem essa teoria

como wma das pedras fundamentais de seu sistema psicológi

po de analistas, culturalmente orientados, discutiuas des:

Freud, Mostrou os erros, tanto clínicos como teóricos, do

freudiano, assinalando as experiências culturais e pessosã

res na sociedade moderna, que provácaram 8 traços de caráter explicados

por 81e em termos biológimoso A opinião dêsse grupo de psicanelistas

teve” confirmação nas descobertas dos antropólogos.

Não obstante, existe o perigo de que certos adeptos das teorias antro

pologiaa progressista e psicanalistica recvem a ponto de negar tobalmen

te que as diferenças biológicas tenham qualquer efeito na estrutuxa

caráter, Podem ser levado a isso pela motivação encontrada nos represem

tantes do Iluminismo frencês. Como ênfase sôbre as direrenças inabas

usada como argumento pelosinimigosda igualdade da mulher, parece novos
sária provar que há apenas causas culturais para qualquer diferença

se possa observar empiricamente,

É importante reconhécer que nessa controvérsia existe uma impoxtanie

questao filosófica. A tendência para negar quelquer diferença de cará-

ter entre os sexos pode ser provocada vela aceitação implícitade uma

das premissas da filosofia an: ב-3 a fim de pretender a igual,

dade, é necessário provar que não há diferenças de caráter entre os se
msm

xos, exeto as provocadas pelas condições sociais existentes. Um dos שדרג

pos fala das diferenças, ao passo que os reacionários 0810600000

demdizer deficiências -- e, mais especificamente, as Geficiências que

tornam impossível partilhar da plena igualdade com o grupo dominante,

Assim, a pretensa inteligência limitada e a faltads faculgado 698

nizeção e de juízo crítico ou obstrato das mulheres foram alegadas com

razões para impedir sua plena igualdade com os homens, Uma escola de

pensamento afirmava que elas possuem intuição, amor, 69055:, MAS que eg

sasz qualidades não pareciam torná-las mais capazes de enfrentar as ta

refas da sociedade moderna, O mesmo se diz, com frequencia 888 minorias

como a dos negros ou judeus, Dessa forma o psicólogo e o antropólogo To

ram Levados à necessidade de demonstrar que entre os sexos ou grupos

ciais não havia difernças fundamentais capazes de impedir-lhes a paxki

cipar da plena igualdade, Devido a essa posição, os pensadores liberais

ge inclinatam a reduzir ao mínimo a exisfôência de quaisquer distinções

Embora os liberis provassem que não existemdiferenças capazes àe jus

tificar a desigualdade política, econômica e sociol, deixarem-se  
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é indagar: nao sao

jergonalidades neurótícas? Nae tem & homem noxmal 91

tem a milhem noxmal confiança do seu companheijyr

do homem moderno, altamente nervoso e sexualment

primitiva e nao estragada, livres dessas dúvidas e ansiedades”=

À primeira vista, assim poderia parecery O homem que se preocupa

rantemente com sua potência representa certo tipo de presonalidade ; |

; tal como a mulher que está constantemente temerosa de ficar in
satisfeita, ou que sofre com a eua depêndencia, Como ocorre frequente-

rótica

mento, no caso a diferença entire o "neurótico" e o "normal" é frequent
cemente de grau e conciência, e nao de essência, O que no neurótico
uma ansiedade consciente e permanente, no chamado homem normal é uma ax

siedade relativamente ignorada e quantitativamente insignificante, O 8%

msmo ocorre na mulher. Além áisso, nos indíviduês normais, a ansiedade
nao é desperiada por certos incidentes que sempre provocam ansiedadem

manifesta aco neiúxóticcos. O homem noxmal nao tem dúvida de sua potência.

A mulhex normal nao tem mêdo do ser sexualmente Prustrada pelo homem

que egcolhen para companheiro, A escolha de um homem em que posaga won=

fiar sexualmente é parte essencial de seu instinto sexual sadio, Mas is
so nao altera o fato da que potencialmente o homem pode falhar, 8 3 ms,

lhex, jsmaiso A mulher depende do desejo do homem, e não o homem ds de

1970 88

Ea ainda outro elemento significativo, para determinar a presença de
ansiedade, e de ansiedades diferentes, no homem é na mulher jamais,

A diferença entre os sexos 6 a base damais antiga e elementar divisão
da humanidade em grupos separados, Homens e mulheres precidem uns dos

ovtros para a manutençao da raça e da femília, bem como para a datisfa
caco de seus desejos sexuais, Mas em qualquer situação na qual os dois
grupos difexntes se necesgitam, haverá não só elementos de hermonia, ₪

cooperaçao e satisfação mútua, mas também de luta e desarmonia,
A 2918080 sexual. entre 08 sexos dificilmente poderia estan livre de

antagonismo e de hostilidade potenciais, Os homena 6 as mulheres têm,

jJuntamento com a capacidade de amar-se, uma capacidade semelhante de q

jijer, Em qualquex relação entire o homem e a mulher, o elemento de anta

gonismo é uma potencialidade, e dessa potencialidade masma o elemento

de ansiedade surge por vêzem, O ser amado pode transformar-se em inimi
9 nesse caso os pontos vulneráveis dá homem e da mulher, respecti-

380 ameaçados;

d= ansiedade e amesça, porém, é diferente no homem e na mulher

ipsi ansiedads do. homem é a de falhar, de não executar o que
spera, O impulso destinado a protegê-lo dessa ansiedada é o de

prestígio. O homem está profundamente imbuído do anssic de pro
entemente, 8 ₪1 e à mulher que ama, 8 06888 as outras mulha

ouiros homens, qua coxresponde a qualquer expectativ
E ad 2

יח 2.8050 3  
 



Procura proteção contra o mêdo de fathar sexualmente, competindo em tô
das as outras esferas qa vida ב85ףט8%5 0 poder, a fôrça física e a in

teligênciasao útéispara assegurar o êxito. Inimamente relacionsda com

êsse desejo de prestúgio esta à sua atitude de competição em relação

aos outros homens. Tendo mêdo de um possível framasso, êle tende a pro

var que é melhor do que qualquer outro homem, O Dom Juan o faz diretem

mete no âmbito sexual, o homem médio o fez indiretamente — matando ma

ior número de inimigos, caçando maior número de búfalos, ganhando mais

dinheiro ou tendo maior êxito em outros setores do que seus concorrens

teso a
O moderno sistema social e econômico baseia-se nos principios da con

corrência e do êxito, As ideologias louvam-lhe o velor, e por essas e

ouras circunstâncias o anseio dem prestígio e de competição está firme
mente implantado no ser humano médio que vive na cultura ocidental, Nos
mo que não houvesse diferenças nos respectivos papéis sexuais, essas an

siedades existimham nos homens e nas mulheres, devido aos fatôres soci
ais. O impacto desses fontes sociais é tao grande que podemos duvidar

se, em têrmos quantitativos, há qualquer predomínio acentusdo do anseio

de prestígio no homem, em consequência dos fatôres sexuais que focalis
zemoso A questao de primordial importansha, poném, nãosão as proporções
em que a concorrência á aumentada pelas fontes sexuais, mas sim a neceg
sidade de reconhecer-se a presença deouiros fatóres, além do social, no

estímulo à cpmpetição.

A busca maculina de prestígio lança akguma luz sôbre a qualidade esp
pecífica da vaidade do homem, Afirma-se, geralmente, ser a mulher. mais

vaidosa do que o homem, Embora O inverso possa sem verdade, O que impor

tanão É a diferença em quantidadem mas sim na natureza da vaidade, A =

Característica essencial da vaidade masculina é o exibicionismo, a de-

mopatração do bom "exeçutor" que êle é. O homem anseia por afirmar que

não tem mêdo de felhar, Sua vaidade parececolorir tôda sua atividade,

Provavelmente não heverá nenhuma realização do homem, desde o ato do a
mor até o ato mais corajoso numa batalha ou no pensamento, que não este

ia permeado, em proporções diferentes, dessa vaidade típica masculina,

Outro aspecto do anseio que tem o homem de prestígio é aua sensibili

dade ao ridiculo. Até mesmo o covarde pode tornar-se herói pelo ₪680 6
ser ridicularizado pelas mulheres, e o receio de perder a vida pode ser

menor do que o Medo só ridículo, Na verdada, isso é típico da essência
“do heroísmo masculino, e que não é maior do que o heroísmo de que são
capazes os mulheres, mas sim diferentem, por estar impregnado da veida

de masculina,

Dutro resultado da precária posiçao do homem em releção à mulher o =

seu mêdo do ridículo feminino 6 0 6810 potencial que exprimenta po ela

Êsse ódio contribui para um anseio que tem também uma função defehsiva:
dominar a mulher, ter poder sóbré ela, fazê-la sentir-se inferior 9 fra

São  



 

 

homem consegue isso, nao precisa 96 0 0018. ₪88 618 siver mê-
60 8618 -- ₪660 de ser morta, espancada, ou-Pasegr fome -- não poderá
ridicularizá-las O poder sôbre uma pessoa não depende da intensidade da
paixao experimentada nem do funcionamento da produtividade sexual e eu
mocional. O poder depende de Fatóxes mantidos com tal segurança que ia
2 | surgir uma dúvida sôbre a 0808016806 0₪ Inci

vue, a promessa de poder sôbre a mulher é o confôrto que o mito
bíblico, d tendênncias patriarcais, oferece ao homem, ainda quando Deus
o amaldiçoas

Voltando ao problema da vaidade, afirmamos que a vaidade feminina di
fere, qualitativamente, da vaidade masculina, Esta se resuma em mostrar
o que o homem pode fazer, em provar que jamais falha; a vaidade da muy-
lher é caracterizada essencialmente pela necessidade de atrair, e de
provar a si mesma que é capaz de atrair, Na verdade, o homem precisa 5
xercer atração, sexualmente, sôbre a mulher, a fim de conquistá-la, Is
so é particularhente exato numa cultira em que gostos e sentimentos dis
intos estao implícitos na atração sexual. Mas há outras formas pelas

quais o homem pode conquistar a mulher e levá-la a ser sua companheira
sexual: simples fôrça física ou, O que é mais significativo, poder ses
xuel e riqueza. Suas oportunidades de satisfação sexual nao dependem x
xclusivamente da capacidade de exercer atração sexual, Nem a fôrça nem

as premêsses podem dar potência sexual a um homem, 0 esfórço feminino
para atrair é uma exigência de seu papel sexual, e sua vaidade ou preo

: 8 8כ862018 2600808 380
nino da dependência, ou frustração, de um papel que obri-
frequentemente leva a wm desejo que Freud acentuou bastan

ter pois genital masculino. A raiz disso, porém, nao esfá em
entir a mulher, primordialmente, quelhe falta alguma coisa, que ela é
592102 80 homem por falta de vm pênis Embora em muitos casos hajs =

azoes, modx desejo feminimode ter um pênis surge frequentemen
do anseio de não ser dependente, de nao ter suas atividades limita-

Ss, de nao ficar exposta ao perigo de frustração; Tel como o desejo m
iscuLino Ge ser mulher pode resultar dessa vontade ser livre do pêso

o desejo feminino de ter um pênis pode resultar do anseio de
superar a próprie dependência, E também, em cireusntândias especiais,
mas não reres, não sdmente:' o pênis serve como simbolo de independência
nas, na satisfação des tendências sádico-agressivas, também simboliza
uma arma com a qual ferir os homens ou as outras mulheres,

₪6 a principal erma de um homem contra a mulher é seu poder físico e
social sôbre ela, entao a principel arma da mulher é a possibilidade

vidicularizar o homem, A forma mais radigal disso é homem impotente
=x Há muivantormas , 80018 e cruas, pelas quais a mulher ész isso

Tais foxmes vao de uma expectativa explieíta ou implícita de up fracas
até ixieza e a uma espécie de espasmo vaginal que a cópula f3 sica

O desejo de castrar o homem não parece desempenhar «
imporiante que Freud lhe atribui,

+
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rabê-l.a. Como líder Gessa luta buscem algué

ção Chegam, finalmente, 8 גת806200סת 0/ 2
escolha definitiva exigem que se submeta a uma

sentam-lhe um pano, que tem da, "com o poder de

perecer e reaparecer de שס com uma palavra, Com uma pal
escolhido destrói o pano, e com uma palavra o cria novamente
rança é confirmada. Derrota a 600880286 e comeu corpo cria
terra,

Qual o sentido dessa preva? Para que 0 deus masculino iguale
da deusa, necessita da qualidade que a faz Superior --—
4 prova destinsêas a confirmar que êlo tem êsso poder,
caracteristicemante masculino de destruir, « |
tradicionalments modifiçou a Natureza, Ble
cria, um objeto material -—- mas o faz com sua palavra o ni
lher, com seu ventre, A produtividade natuxal é gubstiijuída pela
do pensamento e dos processos verbais.

O mito da ciação bíblico começa onds o mito babilônico termino.
Be todos os traços da supremacia da deusa 56 estao eliminsdos
ção começa com a mágica de Deus, a mágica da criação pela dera
pete-se o tema da criação masculina, e, contrâriamento à realida
homem não nasce da mulher, e sim a mulher é fóita do homém, o
blico é uma 068 ao trinfo do homem, negando que as mulheres façam
cer os homens, e invârtendo as relações naturais. Na maldição de

 

temos novamente a afirmação da supremacia do homem, A função criadox:
da mulher é reconheoida, mas terá de ser exercida em sofrimento.
memdestina-se ao trabalha, ou seja, à produção, e assim subtitui
dutividade original da mulher, megmo.'que isso também tenha de ser
to com suor e lágrimas,

Exeminamos, com alguma minúcia, o fenômeno dog remanescentes
cais na história da religãao para ilustrar um ponto improtente
contexto -- o fato de que a mulher tem a capacidade da produção
que falta ao homem, estéril nesse nível, Em certos períodos da histózi
essa superioridade da mulher é admitida conscientemente; em outros
da a ênfase sôbre a produtividade mágica e técnica do homem, mó
tente, parece que inconsçientemente, anda hije, asea diferença não
deu totalmente o sentido ; no recôndito do homem existe uma
pela mulher, pôr essa capacidade que 28128 a êle, e que inveja
Em seu caráter há a necessidade de um esfôrço permanente de compens:
dessafalta ; e, no recôndito da mulher, há un sentimento de gupeti
dade em relação ao homem pela sua "aslerilidade”,  
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40 Até agora, tratamos certas distinções de caráter entre homens e mulhe

res, resultantes de suas diferenças sexuais. Significa isso que os tra

cos como a dependência excessiva, de um lado, e o anseio de prestígio

e compeiiiçao, de outro, sejam causados essencialmente pelas diferenças

de sexo? Devem “o! homem e "a" mulher exibir êsses traços, de forma que;

se tiverem iraços característicos do outro sexo, isso 86 deva explicar

pela presença de um componente homosexual?

Não admitimos 68888 0020108068 A | iferença seitual influi na persona

lidade do homem e da mulher médios, e essa influência pode ser compara

clave ou tom em que uma melodia é escrita, e nao à própria melodia,

disso, refere-se sômente ao homem e à mulher médicos, e veria em =
"aee: יב
peBS086

2

es1 ricaל em que vive a pessoas porא “AAA o anseio

sucesso pelo homem tem muito menos relação com os papéis

que com og papéis sociais. A sociedade é organizada de moda

cessâriamente produz tais anseios, tenham êLes ou não suas raízes

גו mesculinas ou femininas específicas. O anseio de pres

vígio, que encontramos no homem moderno desde o fim da Idade Média, é

condicionado0pelo sistema sociel e econômico, e nau por

seu papel sexual. Q Mesmo ocorre em relação à dependência das mulheres,

Qcorre que os padrões culturais e formas sociais podem criar tendências

idedlogicas que correm parelelas a tendências idênticas entaizadas em

te outras, como as diferenças sexuais, Se tal fôr o cas

alelas se fundem numa só, como se idênticas fósse

lependência, embora produtos da eltura, de

personalidadeו individual fi

um segmento da toxalidade da gama dam0

+de caráter, embora tenham raízes em &

diferenaças naturais não são dêsse tipo. A razão disso está no fato de

que mais 1 | do que a diferença é a igualdade dos sexos, o fato de

que homens e 1 rexres são, acima de tudo, gsêres humanos partilhando das

mesmas potencia.idades, dos mesmos desejos e mesmos temores, O que exis

ne: iverso, decorrente de diferenças naturais, não representa

fundamental. Dá às xesmaas suas personalidades, funda

entalmente semelhantes, pequenas diferenças de ênfase numa qu noutra

RDempiricamente como um colorido. As dis inçõe pre

nças gexuais ng₪0 constituem base pera atribuix ao

0% diferentes em nenhuma sociedad

que quaiquer diferenças existentes entre os

significantes em relação às diferenças de

pessoas do mesmo Sexos 
 

 



 
 
 



 

  
    


