
O complexo de Perséfone: Dinâmicas do Incesto e a Preferência Lésbica

tradução: raposa d'Oeste
Eileen Starzecpyzel

À Perséfone:

Perséfone, Perséfone,
perdida no inferno frio de um céu negro

Solidão brilha em seus olhos, curiosamente tocante,
Aguda como uma estrela me alcançando de uma grande distância.

Ela é uma órfã separada de suas constelações irmãs,
com apenas o traço mais fraco de um brilho.

Ao observar as estrelas branco azuladas em uma noite serena no alto do céu,
eu me pergunto como ela é .

É uma alma em chamas,
uma luz fria e azul, um mistério mágico?

Talvez se eu colocar minha escada amarela contra o céu,
eu possa subir até Perséfone,

E nós conversaremos sobre as estrelas e o inferno, 
e como achar o amor em tais dicotomias.

E. Starzecpyzel(1)

O mito  de  Perséfone,  vítima  vulnerável  e  poderosa  sobrevivente,  pode  ser  um símbolo
alegórico importante da dinâmica do incesto quando relacionada ao lesbianismo. Minha abordagem
do incesto incorpora este símbolo numa estrutura da psicologia das relações de objeto que oferece a
uma lésbica uma perspectiva solidária no que tange o tratamento da adulta sobrevivente de incesto. 

Eu uso Perséfone, uma figura de poder e mistério que fala da fascinação dos homens e da
resistência das mulheres ao histórico estupro incestuoso, pela primeira vez, até onde eu sei, para
representar a poderosa sobrevivente de incesto. Por causa de sua única separação da mãe, que é
parte  da  dinâmica  do  incesto  e  que  é  incomum no desenvolvimento  psicossocial  de  garotas,  a
sobrevivente de incesto é mais livre para fazer escolhas flexíveis e criativas em sua vida. 

O trabalho de Nancy Chorodow sobre o laço matrisexual é levado à sua conclusão lógica –
uma que Freud insinuou em suas obras(2). Toda mulher experiencia amor de outra mulher na díade
mãe-filha, enquanto a maioria rejeita o lesbianismo por conta de tabus culturais e da intensidade
esmagadora da relação mãe-filha. Mas por causa de uma sobrevivente de incesto ter vivido fora das
regras desde a infância, e por conta de sua peculiar distância psicológica de sua mãe proporcionar
sua independência incomum, ela tem a liberdade de reverter para o laço matrisexual do qual outras
renunciarão.  

Pelo fato de as mulheres atualmente viverem numa cultura androcêntrica que degrada e
diminui os supostos valores femininos, eu afirmo que a escolha lésbica é em muitos casos a mais
saudável  e  empoderadora  para  a  mulher  moderna  –  já  que  o  incesto  não  resiste.  Por  que
sobreviventes  de  incesto  são  mais  aptas  fazer  tal  escolha  enquanto  a  mulher  tradicionalmente
vinculada,  criada  “normalmente”  é  menos  propensa  a  fazer  a  escolha  lésbica?  Na tentativa  de
responder  a  essa  questão,  tirarei  de  quatro  anos  de  prática  privada  com aproximadamente  50
indivíduos, em grupo ou em terapia, das quais cerca de 70% consideram-se lésbicas. Eu integrei
toda a informação das clientes com minha própria experiência como lésbica sobrevivente de incesto
pai-filha e com insights de terapia extensiva e educação profissional. 

Restringirei este capítulo às dinâmicas do incesto pai-filha e definirei aqui o incesto como
um intercâmbio  sexualizado de  duração indefinida  que  acontece  entre  um pai,  ou  outra  figura
paterna significativa, e uma criança na família. Isso não inclui irmãos ou parentes a não ser que eles
tenham sido fortemente investidos com autoridade paternal. Quando o incesto é encoberto (como



em casos  de  voyeurismo  intrusivo,  de  ridicularização  sexualmente  colorida  de  uma  criança,  e
exposição sexualmente motivada), não envolve contato físico. Entretanto, a dinâmica é sempre de
abuso sexual, tanto por poder autoritário quanto pela necessidade legítima de proximidade, sobre
uma criança que é incapaz de resistir.

Eu proponho que:

1. Todo incesto cria um trauma perpétuo para as sobreviventes, mas elas tem forças únicas
que as ajudam a se curar fortemente, com a ajuda de uma terapia orientada para o incesto.

2. O incesto pai-filha altera as dinâmicas da família e as relações de objeto significativas
para a criança/vítima.

3. Prejuízo ao laço mãe-filha, o qual sempre acontece seguido do interesse sedutor do pai
pela  criança,  que  pode  ser  um  fator  contribuinte  significativo  para  o  desenvolvimento  do
lesbianismo  como  preferência  sexual  numa  sobrevivente  adulta  de  incesto  pai-filha.  Karen
Meiselman cita  uma incidência  de  30% de lesbianismo em sua  pequena amostra  de  23(3).  Eu
observo em minha prática que praticamente toda lésbica sobrevivente de incesto pai-filha revela
uma intensa ânsia por um relacionamento carinhoso e positivo com uma mulher, o que vejo como
uma questão distintamente separada da raiva e das dificuldades das sobreviventes em relação aos
homens.

4. Quando o terrível trauma do incesto é curado em terapia, essa “vítima” pode emergir,
como Perséfone, ressuscitada com uma vida e um poder que, por conta da separação inadequada da
mãe, a maioria das mulheres nunca são capazes de atingir.

 Eu tiro da obra de Chodorow sobre a importância dos cuidados maternais para as filhas e da
visão de Freud do laço pré-Edípico entre mãe e filha como mais duradouro (um a cinco anos) que
no caso dos garotos e como distintamente sexual(4) para embasar e desenvolver minha teoria desta
característica síndrome pós-incesto. O complexo de Perséfone é portanto apresentado aqui como o
fator mais importante de personalidade resultante do incesto pai-filha e sua resolução como o mais
importante objetivo terapêutico, independentemente da posterior identidade sexual. 

Relações objetais: Desenvolvimento Familiar Normal

Psicólogos consideram relações objetais  como uma percepção internalizada do indivíduo
que incorpora as representações mentais  separadas do  eu e do outro [objeto].  Um indivíduo é
afeado profundamente pelo mundo interno no qual sente a si mesmo em relação com outros, e
desenvolve  suas  autopercepções  a  partir  dos  tipos  de  interações  parentais  que  experienciou na
infância, especialmente durante os primeiros anos de desenvolvimento de 1-3(5). Relações objetais
normais se  desenvolvem através  de uma série  de estágios pelos  quais  o indivíduo passa.  Cada
estágio  (do  autismo  normal,  simbiose,  separação,  aproximação,  individuação,  à  constância  de
objeto)(6)  provê a  criança com um senso crescente  de si  mesmo como boa ou ruim,  amada e
independente, separada mas não sozinha num mundo onde se pode confiar que as pessoas serão
melhores ou piores e constantes em sua vida. Essa habilidade de ver a si como conectada com
outras pessoas nas quais se pode confiar e de sentir integridade em si e em outros é crucial para o
início de uma vida saudável e normal de uma pessoa.

Nancy Chorodow apresenta uma teoria que postula fundamentalmente que garotas e garotos
crescem de formas diferentes e relacionam-se distintamente porque ambos os sexos recebem os
cuidados maternais de mulheres, um pensamento antes introduzido pela “Teoria da Sexualidade
Feminina” de Freud (7). Pelo fato de o primeiro objeto de intenso amor emocional/libidinal de uma
criança  ser  uma  mulher,  é  ao  cheiro  e  à  sensação  de  uma  mulher  que  os  dois  sexos  são
primariamente imersos, e de acordo com Freud, pelos quais sentem a primeira atração sexual.(8)



Para os garotos, o primeiro objeto de amor é do sexo oposto, enquanto para as garotas, o
primeiro objeto de amor é do mesmo sexo. 

Freud esforçou-se com a questão de por que as garotas se afastariam da atração ao mesmo
sexo com suas mães para desenvolver uma ligação “inferior”, passiva e heterossexual a homens.
Chorodow argumenta que, de fato, as mulheres não desistem de seu primeiro laço com suas mães,
mas adicionam laços secundários a homens mais tarde na vida primeiramente por conta de tabus
internos e  externos  contra  o lesbianismo e pela  profunda ambivalência  deste  primeiro amor(9).
Chorodow afirma que em relações heterossexuais as mulheres recriam o laço materno primário
através do intenso afeto por seus filhos, e particularmente filhas, ao invés de por seu marido ou
amante. Por conta de a masculinidade de um homem estar atada a ele ser não-emocional e portanto
menos conectado do que uma mulher geralmente deseja, uma mãe é inclinada a ver sua criança/filha
como reflexo de sua própria mãe de forma a trazer a conexão emocional que ela sente falta com seu
marido em sua vida. Isso provê a intensificação do laço pré-Edípico que Freud se refere em sua
“Teoria da Sexualidade Feminina”(10).  Como isso ocorre tão cedo no desenvolvimento de uma
garotinha, esse primeiro laço emocional/sexual com a mulher/mãe precede e está na base dos laços
sexuais com homens mais tarde na vida, constituem uma ligação pré-Edípica contínua na vida de
uma mulher adulta. Para lésbicas, essa ligação fundamental com uma mulher prevalece ou mais
tarde torna-se carregada sexualmente. 

A relação de uma mãe com seus filhos é diferente da que ela tem com suas filhas e produz
uma diferença significativa de personalidade na criança do sexo masculino; esse fenômeno tem seu
análogo na psicologia da sobrevivente de incesto. Uma mãe sabe que seu filho, tendo um pênis,
crescerá tendendo a ser mais como seu pai do que como ela. Sob a influência de uma poderosa
cultura e pressão patriarcais, a mãe subconscientemente renuncia o garoto para o pai, que o ensinará
a masculinidade. Ao mesmo tempo, a relação da mãe com seu filho assume uma forte harmônica
Edípica (sexual), porque ela começa a relacioná-lo como um “outro” sexual ou a um “pequeno
homem”, enquanto seu próprio marido permanece distante e ausente de sua vida diária, como de
costume nesta  cultura  (11).  Esta  interação nova e  sexualmente  carregada com a mãe assusta  o
garoto que desiste da ligação emocional com sua mãe em prol da identidade e poder masculinos.
Até que ele ganhe uma esposa/mãe substituta mais tarde, ele perde o calor com a mãe que as garotas
mantém. 

Eu faço a hipótese de que a perda precoce dos cuidados maternos, ou o rompimento da
conexão pré-Edípica à mãe, não apenas acontece com os garotos no desenvolvimento normal, mas
também à garota que foi vitimizada pelo incesto pai-filha. Isso cria para o garoto e para a garota que
sofreu incesto uma ânsia insatisfeita pela mãe. A perda e a busca pelo laço pré-edípico com a mãe
pode ser um fator significativo no desenvolvimento da escolha de mulheres como objetos sexuais
tanto para um homem quanto para uma mulher que foi vítima de incesto por seu pai.

Deméter e Perséfone: O Mito do Incesto

Um modelo útil do dilema do incesto, o qual esclarece os elementos de desenvolvimento das
relações objetais nas dinâmicas do incesto, pode ser tirado do mito de Deméter e Perséfone (12). Ele
apresenta  incisivamente  as  questões  do  tratamento  que  consideram  o  fornecimento  de  uma
experiência corretiva emocional, cognitiva e emocionalmente – o coração da matriz curativa – para
a sobrevivente de incesto.

A história nos conta a respeito da deusa mitológica, Deméter, cuja filha é violentamente
raptada por seu tio, Hades. Perséfone, criança e escrava sexual, é presa em seu submundo com a
permissão do próprio pai,  Zeus.  Separada de sua mãe,  estuprada por seu tio,  Perséfone é vista
chorando e em luto por sua mãe – inconsolável por sua perda e pela violência que sofreu. Embora
Hades eventualmente a retorne para Deméter, Perséfone jamais pode ser jovem e despreocupada
novamente. Ela é irrevogavelmente marcada por sua experiência e amaldiçoada a retornar ao Hades
sazonalmente, criando assim o inverno na Terra. Mas por conta de sua familiaridade com a morte,



Perséfone permanece uma poderosa e misteriosa figura na mitologia. E por conta de suas raízes no
incesto, Perséfone ressuscitada é um símbolo da poderosa sobrevivente; ela é alguém que lidou com
a morte e a perda, e alguém cuja separação é a fonte de um poder criativo e individual no mundo. 

A criança,  Perséfone,  experiencia  a  si  mesma  como  separada  de  sua  mãe  e  trocada
sexualmente pelo conluio de seu pai. Como a criança roubada, ela sofre intensa dor e anseio por sua
mãe, enquanto ao mesmo tempo sua mãe agoniza, como faz alguém que teve sua criança arrancada
de si. Esse mito faz um paralelo com a dinâmica do incesto (ambas para a mãe e a criança) e ao
dilema terapêutico para sobreviventes de incesto, enquanto também oferece a imagem da poderosa
Perséfone “renascida” como modelo de cura para todas as sobreviventes de incesto. 

Como Perséfone,  vivenciamo-nos como sem-mãe, como irreversivelmente marcadas pelo
trauma do incesto, como curiosamente poderosas e misteriosas, mais velhas e sábias que nossas
contemporâneas, mas também como mulheres que se sentem diferentes e emocionalmente sozinhas
por conta da dupla ferida da perda maternal e sedução paternal. Nós nunca nos sentimos jovens por
conta dos golpes precoces que sofremos, e apenas através da cura podemos reivindicar nosso direito
à brincadeira o qual nunca pudemos aproveitar. A memória do pai, abusador e amante, é o Hades
para o qual talvez retornemos compulsivamente e à culpa irracional até que clamemos por nosso
poder, deixemos para trás e nos movamos para a poderosa imagem da Perséfone retornada.

Deméter e Zeus: Díada Patriarcal do Incesto

No incesto pai-filha, o pai inicia o incesto consciente ou inconscientemente apropriando sua
filha como sua criança “especial”, sua propriedade. Isso ocorre geralmente enquanto a criança ainda
é muito nova durante a fase de separação-individuação (entre os anos 1-3). Em alguns casos, o
desejo do homem pela sua própria filhinha é posto em ação através do casamento com uma mulher
que é tão subserviente ao ponto de seu “direito de posse” sobre a criança ser garantido até mesmo
antes de a criança nascer. “Em muitos casos, o pai está ativamente impedindo a mãe de ter uma
relação com a criança”(13).

O pai carrega uma percepção imprópria de si mesmo; ele vê a si mesmo primariamente
como totalmente bom ou totalmente mal,  e ele precisa de outra  pessoa para carregar  a metade
indesejada  de  si  mesmo.  Se  ele  é  sádico,  ele  precisa  primeiro  de  sua  esposa  e  depois  de  sua
filha/vítima para carregar a má projeção indesejada de si e para punir e humilhar por “ser má” -
então ele pode continuar a se sentir bem. Mais comumente, o pai se sente mal e necessitado por
dentro e não pode cuidar de si mesmo. Ele então precisa forçar outra pessoa (primeiramente a
esposa e então a criança) a ser uma boa estabilizadora, a qual ele vê como existente para fazê-lo se
sentir melhor.

Nesse tipo de método repleto de poder, o pai começa a arrastar a criança para sua própria
projeção, e a criança (sensível às mensagens não-ditas de seus pais necessitados) começa a agir sob
a  mensagem  que  lhe  está  sendo  dada  –  a  de  que  ela  é  especialmente  má/feia/sedutora  ou
boa/carinhosa/bonita.

Essa dinâmica projetiva atua pela inclusão especial da criança pelo pai em seus passeios,
viagens de negócios e sua clara preferência da filha ao invés da mãe (o que incita competição e
divisão entre mãe e filha). A criança é induzida pela clara porém bastante sutil persuasão a ser o que
o pai deseja, o que confirma a ilusão dele de que a filha realmente o quer sexualmente. A mãe e o
resto  da  família  começam a  se  relacionar  com  essa  criança  como  se  esses  rótulos  projetados
realmente fossem toda a personalidade da criança. Portanto a criança é ensinada a se comportar de
acordo com sua crença de que ela é apenas o que os outros dizem que ela é; desta maneira ela é
proibida de desenvolver uma íntegra personalidade. 

Essa dinâmica, iniciada pelo pai mas consentida pela mãe, é usada para desvalorizar a mãe e
manter a criança afastada dela, enquanto ensina para a filha a ser “melhor que” ou separada de sua
mãe.  Isso  cria  uma  fenda  total  entre  mãe  e  filha.  Como  a  filha  carrega  a  projeção  de
intencionalidade de um comportamento sexualizado, ninguém da família está ciente de como isso



foi armado pelo necessitado, porém poderoso demais, “homem da casa”. 
A especialidade da díade pai-filha leva a mãe, que já se sente destituída pelo desequilíbrio de

poder em sua relação severamente patriarcal, a sentir, como Deméter, como se sua filha tivesse sido
roubada de si. Embora Deméter no mito seja uma figura mais poderosa que ativamente salva sua
criança, essa mãe se vê como impotente e incapaz contra a sedução; consequentemente ela rende
sua filha ao patriarca. 

Irônico o bastante, antes da ruptura paternal do laço mãe-filha começar e da mãe consciente
ou inconscientemente renunciar a esse processo, a mãe pode ligar um significado especial a sua
filha e sentir uma grande conexão com ela. Ela pode experienciar um forte desejo por ter uma
relação ideal com ela, tanto quanto ela pode ter tido um forte desejo por ter uma relação ideal com
sua própria mãe. (14) Ela também precisa da filha para preencher as próprias necessidades, embora
usualmente elas não sejam necessidades sexuais. 

O padrão do incesto de intenso laço pai-filha é uma traição pelo pai de sua esposa e a causa
aguda vergonha, raiva e impotência, o que pode em grande parte ser negado e projetado. Essa mãe é
presa pela atitude cultural que proclama o homem como o chefe da casa, e ela não é capaz de sair
dessa posição sem poder para entender completamente como ela invalidou o próprio poder e perdeu
sua filha.

A mãe então se adapta à perda de sua criança e sua concomitante perda de controle ao
apropriar-se da culpa ou projetá-la. Pelo fato de a experiência de impotência poder ser exacerbada
pelos  eventos  da  própria  infância  da  mãe,  ela  se  sente  incapaz  de  proteger  sua  filha  do  outro
poderoso,  seu  marido.  Para  prolongar  a  tragédia,  a  mãe  muitas  vezes  se  adapta  ao  começar  a
perceber  sua  filha  como  má,  diferente,  indigna  de  amor  como  uma  defesa  contra  a  perda  e
sentimentos de impotência. Pelo mecanismo de identificação projetiva, que é exemplificado pela
indução do pai  de um comportamento  sexualmente  interpretado em sua  filha,  o  sentimento  da
própria mãe de ser má é carregado pela filha e negado pela mãe, e sua raiva de si mesma e de seu
marido é trágica e caracteristicamente deslocada para a criança.

O pai é sempre exclusivamente responsável e culpável pela traição contra sua esposa através
da ruptura do laço mãe-filha,  e contra  sua filha através da sedução e do abuso sexual.  A mãe,
vitimizada por seu marido, deve ainda assim carregar a responsabilidade da rendição de sua filha
para a dominação de seu marido. Assumir que as ações e sentimentos da mãe machucam sua filha
dá à sobrevivente de incesto a oportunidade de externalizar seus sentimentos de raiva e impotência
assim como os de vergonha e perda no objeto apropriado, ao invés de deslocá-los todos para o pai.
Para o pai, o incesto é e deveria ser uma culpa para a vida toda. A psicologia em torno disso indica
que, assim como na mentalidade criminal, o agressor deve progredir em direção a sentir a culpa e
fazer a reparação em sua vida por suas agressões.

Da mesma forma, a mãe deve carregar a responsabilidade apropriada por suas verdadeiras
falhas,  no  entanto  nunca  pelo  incesto  em si.  Uma parte  importante  da  cura  do  incesto  para  a
sobrevivente é o repartir a culpa dessa forma para a figura parental apropriada. A literatura para
sobreviventes  apoia  a  ideia  de  colocar  a  culpa  apropriada  nas  pessoas  apropriadas  (15).  A
sobrevivente  é  deixada  então  com  sua  própria  responsabilidade  de  superar  os  sentimentos  e
percepções distorcidas que dificultam sua vida presente como resultado das falhas de seus pais. 

Perséfone: A Sobrevivente do Incesto

A apropriação da filha por seu pai do estreito laço emocional primário com sua mãe é uma
dinâmica  pré-incesto.  Num esquema  de  desenvolvimento  das  relações  objetais,  essa  cooptação
geralmente ocorre durante os períodos de simbiose e de reaproximação, que coincidem com a fase
pré-edípica da garota. Por conta da ruptura do laço com a mãe, que precede o incesto de fato, há
sempre um dano à criança em seus primeiros níveis de desenvolvimento,  mesmo que o incesto
ocorra muito posteriormente em sua vida, por exemplo, na adolescência (16).

Para a criança, o que resulta é uma sensação de estar desconectada e de ter sido roubada da



mãe – o sentimento de ser uma criança sem mãe. Como Perséfone, a criança tem o profundo senso
de ser indesejada, não-amada e desprotegida. Pelo fato de a mãe sentir-se impotente e enraivecida
com seu marido, bem como incapaz de manter sua filha para si, ela projeta esse esmagador sendo de
maldade na criança.

Tais rótulos verbais como “egoísta”, “preguiçosa”, “vagabunda”, “diferente”, “impopular” e
“louca” combinados com padrões comportamentais de distância emocional, favoritismo com outra
criança, ou abuso físico, comunicam à criança que ela é ruim e indigna de amor da forma mais
profunda possível. Além disso, o decreto, ou ameaça de decreto, do desejo edípico de ganhar o
papai convence a criança de que ela é uma feiticeira e maldosa por magoar a mãe de tal forma. O
edípico  alerta  sexual,  as  questões  de  competição  –  às  vezes  demais,  outras  de  menos  –  e  um
grandioso senso de poder são por conseguinte mais conscientes para a sobrevivente de incesto que
para outras mulheres.

A comunicação negativa da mãe resulta numa distorção do laço maternal primário saudável,
que ao invés torna-se um laço negativo à mãe e tem seu análogo na transferência negativa que
vemos de tal pessoa em terapia. Em casos nos quais tal laço negativo existe, geralmente há tão
pouco de uma conexão positiva com a mãe que a criança fez promessas precoces a si mesma de
nunca ser como sua mãe, e de fato é induzida a tanto por conta de sua identificação como sendo
diferente  da  mãe  e  sendo  a  “garotinha  do  papai”.  Para  crianças  com  esse  claro  senso  de
negatividade em relação à mãe, o dano ao laço materno é fácil de ver tanto para a cliente quanto
para a terapeuta. Esse tipo de relação mãe-filha, com laços negativos poderosos que substituem
conexões positivas com a mãe, é o que eu me refiro como sendo o complexo de Perséfone em casos
de incesto pai-filha. 

Para algumas crianças há, contudo, um laço pseudopositivo entre mãe e filha. Uma criança
assim tem uma maneira de conectar-se positivamente com sua mãe e sente-se então amada e aceita
por ela: ela deve se sacrificar pelo bem-estar de sua mãe ao exercer a maternagem com ela, tanto
psíquica  quanto  emocionalmente,  ou  em um papel  de  co-maternagem na  família,  enquanto  ela
também forma um laço com ela em torno do sofrimento partilhado entre as duas. Desta forma, a
criança pode atingir a experiência de um laço materno condicional, positivo. 

Ela  se  torna a  assim chamada boa menina,  e  quando sua situação está  acoplada  com o
incesto  pai-filha,  envolve  uma  grande  negação  da  realidade  e  do  abuso  da  criança  para  as
necessidades próprias da mãe. Como uma adulta, a criança se sentirá amarrada à sua mãe e incapaz
de criticá-la, lutará para manter o laço de sofrimento em sua vida presente que ela estabeleceu cedo
na relação com a mãe. Ela negará a raiva e perda criada quando não foi permitida ser ela mesma e
forçada a exercer um papel que invalidou sua individualidade. Essa ligação pseudopositiva é uma
defesa que protege a sobrevivente da experiência de perda que ela teve com sua mãe.

Enquanto a sobrevivente manter esse tipo de ligação com sua mãe ela não pensará sobre si
mesma como uma criança sem mãe – a questão central no complexo de Perséfone. Mas durante o
curso da terapia, muitas sobreviventes de incesto abandonam tal defesa e descobrem a perda de sua
mãe que resultou da aceitação extremamente condicional à qual elas tiveram que se adaptar. O que é
então revelado é a busca fundamental pela mãe que foi perdida há tanto tempo acompanhada dos
sentimentos apropriados ao real abandono. A perda da mãe deve tornar-se mais consciente para a
cliente à medida que ela se permite percebê-la e aproveitar os cuidados da terapeuta como um
objeto de transferência.

O Complexo do Incesto: Dano ao Laço Maternal, Substituição pelo Laço Paternal

Se  recordarmos  por  um momento  da  teoria  de  Chorodow  sobre  o  papel  do  gênero  na
formação  das  diferenças  de  personalidade  em  homens  e  mulheres,  vemos  que  garotos  se
desenvolvem de forma diferente das garotas porque experienciam um fim mais precoce à ligação
pré-edípica a suas mães e uma resolução do conflito edípico mais cedo que envolve a necessidade
de se identificarem com seus pais se quiserem evitar a “castração” (17). Ao afastarem-se de suas



mães, garotos formam um laço pai-filho que encoraja o desenvolvimento da identidade masculina
que tem como base que não sejam como uma mulher, ou seja, sua mãe. (18). Na maturação, os
garotos vão procurar outra mulher para preencher as lacunas criadas pela perda da mãe.

Quando garotas pequenas são roubadas de suas mães pelo pai no incesto psicológico/sexual,
elas  experienciam uma separação atípica  do  laço  materno  pré-edipico  que  é  necessário  para  o
desenvolvimento seguro de uma garota. O pai força a garota, através de seus poderosos meios de
sedução, a um estreito laço pai-filha que substitui a relação mãe-filha. Esse laço substituinte leva a
criança a desenvolver uma identidade que tem em suas raízes não ser como sua mãe, similarmente
ao desenvolvimento psicossexual do garoto. Além disso, eu sugiro que a exclusividade do laço pai-
filha, que desvaloriza e minimiza a mãe, pode induzir a criança a formar uma distância muito maior
de sua mãe do que a que é experienciada pela maioria das outras garotas. Assim, como em sua
contrapartida, o homem tradicionalmente heterossexualizado, ela pode usar a resposta sexualizada
primordial a uma mulher.

O estabelecimento de um laço pai-filha rejeitador rompe o laço materno pré-edípico e afeta
diretamente as relações objetais precoces da sobrevivente de incesto porque ela é forçada a ligar-se
ao pai excluindo sua mãe. Como a dinâmica acontece tão cedo no desenvolvimento da criança,
durante os  anos cruciais  do nascimento até  os  cinco anos,  o  interesse sedutor  e  o  laço  do pai
interrompe um dos estágios progressivos no desenvolvimento psicológico do ego e da constância do
objeto.  Esse dano ao laço pré-edípico e a precoce introdução da ativa sedução paternal força a
atenção edípica a ser um evento precoce para esta criança, independentemente do início do incesto
físico de fato. A ativação do triângulo edípico, pela incitação do pai da competição e colocação da
criança  contra  a  mãe  garantindo  a  exclusividade  da  criança  na  relação  com  ele,  leva  uma
similaridade às questões de desenvolvimento que um garoto enfrenta: perda precoce da mãe pré-
edípica, forte indução a se ligar ao pai, intensa inclinação a se identificar com o pai como o novo
substituto aceitável da mãe, introdução precoce às questões edípicas no desenvolvimento da criança
que tem a ameaça ou realidade de consumação, e para lésbicas, uma reversão da atração sexualizada
original ao objeto materno com eventual mudança apropriada para uma lésbica mais tarde na vida.

Para a criança do sexo feminino numa situação incestuosa, a realidade do interesse edípico e
sua resultante falta de segurança na aptidão de expressar a parte normal do desenvolvimento, no que
tange a seu desejo por seu pai, não traz o medo da castração (já que ela já é “castrada”) mas ao
invés um medo de dano físico e intensa ambivalência, bem como medo da mãe e de seu poder (19).
Por um lado, a criança foi forçada pela perda incestuosa de sua mãe a desejar e precisar de seu pai
mais do que outras garotas; por outro lado, o desejo pelo pai (porque ele envolve um elemento
sexual ativo) é equacionado inconscientemente com a aniquilação feita pela mãe. Para lésbicas, ao
menos, parece que esse medo inconsciente da raiva da mãe, esse encorajamento aberto para ligar-se
ao pai, e a força fundamental da atração sexualizada e amor pela mãe perdida, formam como um
todo uma indução poderosa a utilizar a resposta sexualizada primária a mulheres que é uma parte
inerente à experiência feminina. 

Essa relação com o pai pode proteger a criança do dano da perda psicológica primária de sua
mãe, como Kohut propôs em Analysis of the Self.(20), porque ela geralmente estabiliza a criança e
oferece a ela uma experiência positiva de muitas maneiras. Sobreviventes de incesto são muitas
vezes, por exemplo, encorajadas a desenvolver seus talentos ou a sobressair-se na vida. Mas tal
sucesso a prepara para a irônica e trágica experiência de traição de ter uma grande conexão parental
e senso de ser importante  para o mesmo que mais cedo ou mais tarde a abusa sexualmente. 

A apropriação paternal da criança a abriga e defende da perda maternal primária, mas a real
interação sexual é um segundo e concreto golpe no ego da criança, que geralmente torna-se o foco
da reconhecida ferida narcísica ocorrida depois da primeira e mais crucial ferida da perda da mãe.
Tal perda (por ser precoce) é difícil de apontar precisamente de formas específicas para a cliente até
que ela o permita emergir em sua consciência. Mas a perda do pai deixa a criança com um senso
bastante consciente de futilidade e traição, vergonha, ruindade incontestável, impotência, e raiva. 

O dano concreto do contato sexual com o pai será por vezes negado, por ser o último suporte
e defesa contra o real abandono psicológico. Dependendo da idade em que o incesto de fato ocorra,



cria um segundo nível de dano no desenvolvimento da sobrevivente de incesto, que sobrepõe-se à
perda do laço materno. Dependendo das circunstâncias, a atividade incestuosa de fato (versus a
preliminar atenção sedutora) pode coincidir com a fase pré-edípica ou ocorrer mais tarde na latência
ou pubescência. Se a atividade incestuosa ocorre mais tarde na vida da criança, ela tem alguns anos
de estabilidade “precária” (por conta do laço com seu pai) na qual construir força de ego, o que a
proporciona  uma  boa  quantidade  de  capacidades  no  esforço  terapêutico.  É  importante  que  a
terapeuta  não subestime a  força  dessas  clientes  (pois  este  tem sido  um dos  maiores  erros  dos
psicólogos tradicionais), enquanto, ao mesmo passo, mantém absoluto respeito por seus sentimentos
de fragilidade que tal abuso órfão cria nas vítimas. 

A perda da mãe é, por si só, uma ferida narcísica devastadora para a garota – uma que a
humilha no sentido mais profundo pois todo o seu ser é visto como indesejado e indigno do amor de
sua mãe. Esse humilhante senso de rejeição maternal com a necessidade e concomitante ânsia por
conectar-se com a mãe é acoplada com o esforço defensivo de controlar a dor e a raiva resultantes.
A dor, e as defesas contra ela, provoca a desordem central nas sobreviventes de incesto e é ao que
me refiro como dano ao laço maternal – a matriz do complexo de Perséfone. 

  O senso de ser rejeitada pela mãe pode ser tão precoce, por conta de uma também precoce
ruptura intrusiva do pai no laço maternal, que a cliente pode estar ciente apenas de sua rejeição da
mãe como um objeto valioso com o qual se identificar, e ela pode estar mais consciente de nunca ter
desejado ser  como sua  mãe.  Ela  pode entrar  na  terapia  “odiando” mulheres  e  identificando-se
primariamente com homens, o que pode ser um grande desafio para uma terapeuta, cuja melhor
resposta é mostrar empatia com a dor sob a defesa. Esses laços negativos e repletos de ódio com a
mãe da sobrevivente devem ser trabalhados em terapia. Porém eles dão à sobrevivente a poderosa
vantagem de estar mais separada da mãe que muitas outras mulheres, e ela é muitas vezes, portanto,
mais livre para fazer escolhas criativas para construir sua vida – uma perspectiva empoderadora que
a maioria dos terapeutas homens ou daquelas que se identificam com homens perdem, pelo fato de
as  definições  tradicionais  dos  homens  de  feminilidade  não  incluírem  um  real  empoderamento
feminino.  A sobrevivente geralmente tem tanta  determinação em se curar  e  construir  uma vida
melhor para si mesma que suas chances de aperfeiçoamento são particularmente fortes, apesar do
dano à sua personalidade. 

Preferência Lésbica: Perséfone Ressuscitada

É esta separação que dá à sobrevivente de incesto o poder de se curar, e de fazê-lo com uma
riqueza  e  diversidade  que  a  permite  a  flexibilidade  de  visar  além das  restrições  culturais  nas
soluções de vida que ela cria. Por esta razão, a escolha pela vida lésbica pode ser mais visível em
sobreviventes de incesto porque a liberdade da sobrevivente a guia mais facilmente à escolha por
uma mulher que pode proporcionar uma melhor e mais completa relação para ela. Em nossa cultura,
as mulheres mais empoderadas são aquelas que não precisam agradar aos homens; nesse sentido a
lésbica  sobrevivente  de  incesto  personifica  verdadeiramente  a  figura  da  misteriosa  e  poderosa
Perséfone.

Em meu trabalho com lésbicas que sofreram incesto pai-filha, eu isolei e observei cinco
questões centrais que ocorrem com frequência significativa para quase todas as minhas clientes; isto
é, que cada lésbica sobrevivente de incesto com quem trabalhei é consciente de pelo menos três das
cinco questões que apresentei aqui. Ver isso repetidamente em meu trabalho me impeliu a sugerir
que há uma correlação significativa entre esses fatores e a preferência lésbica. As questões centrais
que eu vi na esmagadora maioria de lésbicas que sofreram incesto são a identificação com o pai,
protetividade com a mãe, rejeição da mãe, intensa ânsia pela mãe, e sentimentos de abandono pela
mãe perdida.

Parece que o afastar-se da identificação com a mãe e uma preferência pela identificação com
o pai é por vezes um fator importante na formação da identidade sexual lésbica. Apesar do abuso
sexual, acontece frequentemente de a relação com o pai ter sido mais disponível para a criança.



Como resultado, a criança é mais inclinada a valorizar o poder da masculinidade (ou seja, do pai)
como o modelo mais saudável de adaptação. Numa cultura que reforça valores androcêntricos e
então os nega às mulheres, essa escolha pessoal torna-se uma alternativa saudável à tradicional
identidade feminina passiva. Essa variável tem sido presente em cerca de 80% dos casos que eu vi.
Por outro lado, as lésbicas que parecem mais identificadas com suas mães (ou às vezes com suas
avós), descrevem seus pais como tendo praticamente nenhuma qualidade para idealizar. Acredito
que  nesses  casos  a  identificação  com o  pai  é  submersa  na  divisão  pai  mau/mãe  boa  que  foi
necessária como resultado. Como reparo dos progressos divisórios, as percepções da cliente lésbica
se alinham mais claramente a este modelo.

Em praticamente todas as lésbicas de incesto que acompanhei, há um forte senso de haver
sido a protetora da mãe (ainda que muitas reportem terem sido frustradas nesse papel). É possível
que o desejo de proteger a mãe seja uma das poucas formas positivas pelas quais a criança pode se
relacionar com a mãe, especialmente no laço pseudopositivo, e isso toma proporções exageradas.
Mas até em situações negativas o incesto é usualmente visto como uma forma de proteger a mãe da
perda do pai, ou seja, de “manter a família unida”.

Em muitas  sobreviventes  de  incesto  (cerca  de  80  a  90%),  eu  notei  uma  forte  rejeição
consciente da mãe e seu modelo de feminilidade, junto a laços negativos que aparecem nos padrões
de resistência negativas em terapia. Ao passo que a criança aceita os sentimentos de maldade, os
laços  negativos  (como  a  distância  antes  mencionada)  tornam-se  substitutos  para  uma  relação
positiva com a mãe. Superar os laços negativos  é um processo de separação necessário para a
cliente.

Para a maioria das lésbicas com quem trabalhei, há uma consciência de ânsia intensa pela
mãe, que é manifestada através de desejos sexuais por mulheres e desejos conscientes de cuidado e
segurança os  quais nunca foram suficientemente recebidos.  Numa porcentagem pequena desses
casos (aproximadamente 5%), as clientes que estavam mais próximas dos processos inconscientes
indicaram que sentiam uma sedução sutil por parte de suas mães. É incerto se isso era uma interação
realmente iniciada pela mãe ou se os sentimentos de sexualidade não eram mais que uma projeção
dos próprios sentimentos sexuais pré-edípicos da cliente na mãe. É possível que sentimentos de
sedução na interação mãe-filha,  exceto por incesto maternal físico,  possa ter  mais a ver com a
sexualização da intimidade e da ternura pela criança, que foi condicionada a fazer tal associação
pelo incesto e que foi privada dos cuidados na relação mãe-filha. Também é possível que o que
essas cientes experienciaram tenham sido sentimentos negados de homossexualidade na mãe que
foram projetados na cliente. 

Muitas das clientes que eu vi tem consciência do sentimento de abandono (emocional e, por
vezes, físico) pela mãe. Sentimentos mais sutis de abandono ocorrem quando a criança vivencia
aceitação condicional pela mãe por papéis de cuidado e co-sofrimento. Sentimentos conscientes de
abandono ocorrem em aproximadamente 50 a 60% das clientes que tratei. Tal abandono foi um
fator real em suas vidas. Consequentemente, o trabalho de reparo envolve um luto real pelo que
nunca foi e nunca poderá ser restituído, com um laço adicional pela mãe substituta/terapeuta, a qual
a cliente pode internalizar mais adequadamente.

O Complexo de Perséfone: Objetivos do Tratamento

No trabalho clínico com sobreviventes de incesto, cinco questões chave parecem emergir
como  metas  do  tratamento  terapêutico.  Tais  questões,  de  desconfiança  e  isolamento,  medo  da
proximidade, ambivalência sobre a mãe, controle e humilhação e intimidade sexual; são áreas nas
quais a terapeuta espera prover uma experiência emocional corretiva e assistência na cura.

A questão primária para qualquer sobrevivente de incesto é a desconfiança. Seus limites
mentais e físicos foram violados, não apenas pela agressão sexual, mas também por experiências
mais remotas na infância que a disseram que o mundo não é seguro. Por conta da apropriação
psicológica pelo pai de sua filha, o desenvolvimento do parentesco com objeto maternal para a



criança é perturbado e substituído pelo laço incestuoso com o pai. Antes do início do incesto, o pai
serviu como uma figura maternal secundária, e sua traição deste papel ao iniciar contato sexual na
relação, combinado com a anterior perda e traição pela mãe, é o evento final que convence a criança
de que ela não pode confiar que ninguém vá sinceramente se importar com ela. Esta inabilidade de
se sentir segura com outros, seja intimamente ou no mundo, cria um senso profundo de isolamento
emocional, mesmo que ela tenha aprendido adaptativamente a ser a “rainha do baile”. A solidão
interna da sobrevivente de incesto é o aspecto mais doloroso de sua vida e o qual, quando trazido e
abordado em terapia, a proporciona uma poderosa motivação para mudar. 

Por conta da inabilidade para confiar no outro, ou deixar que alguém seja importante para
ela, a sobrevivente frequentemente usa desapego defensivo, entorpecimento ou dissociação, ideação
suicida, auto-mutilação e falsa identidade própria como adaptações para preservar o máximo de
autonomia  e  dignidade  face  ao  maciço  abandono  e  abuso.  Tais  defesas  também  encobrem  o
sentimento fundamental de fúria impotente tanto pelo pai quanto pela mãe, e ironicamente é preciso
confiança para expressar a raiva.

O dano ao laço maternal,  com ou sem o complexo de Perséfone,  é o dano primário no
incesto. Através dos efeitos curativos da transferência, a terapeuta deve estabelecer um reparo do
dano deste laço como parte integral da terapia.

Na transferência, a cliente pode comumente desligar-se da terapeuta ou de outras pessoas
quando  se  sentir  ameaçada  pela  proximidade.  Ela  pode mutilar  ou  machucar  a  si  mesma para
proteger a si e à sua “mãe”/terapeuta de sua fúria ao tirá-la da dormência, e apresentar-se de forma a
tentar  agradar  ou  provocar  a  terapeuta  como um objeto  de  transferência,  mas  escondendo  seu
verdadeiro eu. A terapeuta deve estar ciente dessas tendências, observando e interpretando-as a fim
de ajudar a cliente a compreender suas próprias reações temerosas. É importante, também, que a
terapeuta não seja manipulada por tal expressão de raiva e impotência, encorajando a cliente a falar
ativamente sobre os sentimentos que tais comportamentos estão demonstrando. 

Aprender a expressar os sentimentos em palavras é uma forma de domínio e controle que a
cliente precisa aprender. Uma sobrevivente de incesto tem medo de falar sobre sua raiva, sua inveja
dos  outros,  suas  manipulações  poderosas  para  controlar  pessoas  significativas  em  sua  vida
(incluindo a terapeuta), sua alienação raivosa daqueles que se importam genuinamente com ela, e
sua tendência a sexualizar relações (o que a amedronta porque se sente suja e parecida com seu pai
quando  isso  acontece).  Quando a  terapeuta  pode prover  uma experiência  corretiva  envolvendo
aceitação do aspecto odiado do eu, a cliente será capaz de separar-se desta poderosa ligação/relação
negativa  com  sua  mãe.  Para  tanto,  a  terapeuta  precisa  primeiramente  trabalhar  abordando  os
mesmos sentimentos de raiva, inveja, impotência, sexualização e alienação em si mesma para que
possa aceitá-los na cliente. 

Por conta da falta de confiança, a cliente sobrevivente de incesto tem um medo desgastante
da proximidade. Em sua vida e na transferência, ela se protege dos sentimentos de raiva, abandono
e humilhação expressando suas percepções sobre intimidade e amor como eles se relacionam com o
dilema de sua infância. É particularmente perturbador para a maioria das sobreviventes de incesto o
medo de que a proximidade com alguém resultará em interação sexual, ou intrusão do outro ou de
si. Proximidade e sexualidade nunca foram diferenciados no lar da sobrevivente, e esta associação
em sua vida adulta a leva a defender-se contra a proximidade constantemente ou a sexualizá-la com
frequência num esforço de lidar com este sentimento ameaçador de perigo extremo. É da mais
elevada  importância  que  a  terapeuta  converse  sobre  proximidade,  incluindo  sua  associação
aprendida com sexualidade, como normal para sobreviventes de incesto e que encontre uma forma
de dizer à cliente que esta só quer estar próxima quando isso acontece. A terapeuta nunca pode
tornar-se parte da projeção sedutora, porque isso confirmaria para a cliente sua crença distorcida de
que toda intimidade deve ser obtida através de sexo e da troca, ao invés das reais qualidades que ela
possui. 

Particularmente para uma lésbica sobrevivente de incesto, a terapia deve envolver o trabalho
com a forte ambivalência sobre sua mãe. Por conta dos sentimentos de rejeição pela mãe quando ela
era  criança,  ela  deve  lidar  com o desejo  de  rejeitar,  punir  e  humilhar  a  mãe  que  ela  também



necessitou e amou. Este conflito central é refletido na transferência e também nas relações amorosas
da cliente, o que pode sabotar sua vida adulta. Ela se sente extremamente carente por um lado, e
humilhada pelo que parece ser sua “fraqueza” com suas parceiras (mãe),  por outro.  Ao mesmo
passo, ela é intensamente enraivecida pela humilhação da carência frente à resposta inadequada, e
inconscientemente ela não quer, nunca mais, precisar de outra mulher novamente. 

Para muitas terapeutas, há um medo de que a extrema carência de uma cliente possa se
tornar uma demanda tão grande por ajuda que elas se sentiriam sufocadas e drenadas. Essa reação
contra-transferencial  à  carência  deve  ser  cuidadosamente  controlada,  porque  a  terapeuta  deve
fornecer uma experiência corretiva para a cliente que tantas vezes recebeu a mensagem da mãe:
“você necessita demais e você é repugnante”. Para oferecer tal experiência corretiva à sobrevivente
de incesto, portanto, as terapeutas devem lidar com as próprias aversões à carência em si mesmas e
na outra, fortalecendo os próprios limites face à intensa carência transferencial. Deve-se aprender a
eventualmente validar o direito a oferecer o possível, mas não além do próprio limite. 

Questões sobre controle também são centrais na psicologia das sobreviventes de incesto.
Perfeccionismo,  formas  variadas  de  controle  alimentar  (obesidade,  anorexia,  bulimia),  questões
financeiras, e esforço excessivo por sucesso ou realização são defesas contra a humilhação de não
ter tido controle sobre os pais dos quais ela uma vez precisou e pelos quais ela foi machucada.

A sobrevivente  de incesto  também tem uma necessidade  de controlar  a  proximidade de
forma a proteger a si e a outros dos sentimentos sexuais superficiais que são fortemente associados
à  proximidade.  Ao  invés  dum  medo  da  fusão,  o  controle  pode  indicar  o  medo  da  maldade
(sexualidade) na sobrevivente de incesto, que quer muito ser “boa” e tem pouca estrutura na qual
conceber a bondade.

A falta de confiança e a necessidade de controle levam a sobrevivente a um isolamento
emocional que é reforçado por seus sentimentos de que ela deveria ter controlado o incesto, e por
vezes o prazer relacionado a ele. Ela se sente culpada por não tê-lo feito, e que o que aconteceu com
ela é tão ruim que ela está separada do resto da humanidade. Ela se sente estranha a outras pessoas e
que o mundo normal, com alegria e suficiência nas vidas dos outros, não pertence a ela. 

Sem  controle,  e  acerca  das  questões  de  proximidade,  a  cliente  acredita  que  ela  será
humilhada. A reação da cliente à humilhação é de defesa e raiva. Eventualmente, a raiva deverá ser
experienciada e superada. Para clientes lésbicas, a raiva contra a mãe é alvo de mais defesa do que
para clientes heterossexuais, porque lésbicas consideram-se mulher-centradas, e os esforços para ser
politicamente correta podem impedir a livre expressão da raiva contra a mãe. A terapeuta precisa
elucidar e encorajar sua cliente lésbica a não carregar toda a raiva dentro de si e deixá-la existir em
relação a ambos os pais, porque ambos a machucaram.

Todas as questões discutidas atuam no medo da sexualidade, que é muito comum depois do
incesto para lésbicas e mulheres heterossexuais também. Para uma sobrevivente de incesto, sexo
nunca é apenas sexo, e é raro experienciar prazer, sentimentos bons e a vulnerabilidade do orgasmo.
Ao invés, o sexo torna-se o foco de dificuldades com a confiança e uma luta para acreditar que
deixar alguém se aproximar não resultará em humilhação, degradação, traição e rejeição, bem como
recapitulação do sentimento original de impotência e ruindade.  Num esforço para não repetir  o
trauma da falta de conexão com a mãe e do abuso sexual do pai, a sobrevivente usa o sexo como
controle contra os sentimentos de maldade e impotência que são, para ela, intensificados no sexo.
Ela pode, por vezes, tentar superar tais medos retirando-se de forma extrema e, por outras, tentará
render-se  ao  sentimento  de  “promiscuidade”  se  entregando.  Ambos  os  comportamentos  são
tentativas de lidar com as mensagens duplas que lhe foram dadas sobre sexualidade.

Em  reação  ao  medo  da  sexualidade,  lésbicas  sobreviventes  de  incesto  vivenciam  uma
variedade  de  sintomas  desde  a  dormência  física,  falta  de  sensações  clitoridianas,  um senso  de
irrealidade, espaçamento, dissociação de seus corpos, e pensamentos indesejados que a distraem da
experiência  sexual.  Há  também  um  fenômeno  a  que  Meiselman  se  refere  como
“especificidade”(21), ou a crença da cliente, confirmada por algumas de suas experiências, que  se
ela pudesse ao menos ser tocada no “lugar certo” ou nas circunstâncias “certas”, ela poderia ter o
orgasmo. Essa projeção da inadequação na parceira protege a sobrevivente de incesto das questões



sexuais subjacentes e controla a quantidade de intimidade sexual que ela vivencia. Isso também
permite  que  a  sobrevivente  coloque os  maus  sentimentos  associados  ao  sexo em sua  parceira,
enquanto protege sua própria autoestima.

A mulher sobrevivente de incesto foi ensinada invariavelmente que ela deve ser boa e não-
sexual enquanto ela foi constantemente reforçada por comportar-se mal ou sexualmente. Esse tipo
de dupla ligação é impossível de lidar, então a criança desenvolveu padrões de comportamento para
gerir a situação na qual ela foi colocada e que ela vê recriada em suas relações sexuais adultas:
assexualidade, hipersexualidade e sexualidade condicional; o que pode ser experienciado separada
ou alternadamente pela mesma pessoa em ocasiões diferentes.

Muito da dificuldade sexual vem com a forte associação de maldade que o incesto induziu
em  volta  de  gostar  do  prazer,  mesmo  que  apenas  o  prazer  pela  atenção.  Tais  associações
frequentemente  tornam  a  sobrevivente  de  incesto  hiper  vigilante  contra  respostas  sexuais
indesejadas nela mesmo. Ela é paranoica sobre ver uma resposta sexual em outros a ela, e por conta
da hipervigilância,  ela frequentemente o nota e foca nisso.  Ela está inapta a atenuar a resposta
sexual com outros qualificadores significativos e tende a sentir que ela fez algo de errado em elicitar
isto e consequentemente se afastar. A reação oposta, com resposta hipersexual ao estímulo, é uma
adaptação ao trauma original que envolve sentir-se desamparada contra o pai esmagador e reflete a
escolha original da criança de alinhar-se à vontade original do pai, ao invés de lutar contra ela.

Por baixo disso, a sobrevivente geralmente sente como se seu comportamento fosse ofensivo
e invasivo para si e para outros. Este é um exagero de seu poder sexual e parte da projeção do
incesto  de  que  ela  é  tão  poderosa  sexualmente.  É  também uma  inabilidade  de  acomodar-se  à
realidade das variáveis sexuais atuais e adultas, e uma defesa contra o impacto desorganizador do
trauma sexual infantil no desenvolvimento do ego. Por conta da precoce atenção sexualizada do pai
e  da  posterior  ação  sexual  invasiva,  a  criança  desenvolve  um  esquema  que  é  consolidado  e
estabilizado  pela  constante  influência  ambiental  de  uma  relação  familiar  super  estimulante
sexualmente(22).  A  representação  do  sexo,  por  conta  desta  influencia  ambiental,  torna-se
generalizada nos conceitos de proximidade, carinho, atenção, intrusão, falta de controle, humilhação
e maldade. A terapeuta deve ajudar a cliente a diferenciar o sexo destes outros vários sentimentos
para que todo o esquema de super estimulação sexual não seja engatilhado por um olhar ou gesto
que  a  cliente  interpreta  como  sexual  e  aos  quais  responde  de  sua  forma  condicionada.  Tal
diferenciação do sexo de toda a resposta condicionada é também um dos aspectos mais difíceis do
trabalho terapêutico, tanto por conta do poder do laço sexual quanto pela vergonha associada ao
falar sobre o sexo para ambas cliente e terapeuta. 

É importante  que a terapeuta não responda sexualmente a tal  cliente,  porque ela poderá
interpretar como uma recriação de seu antigo poder/onipotência sobre o pai, como uma indicação de
sua ruindade ou feitiçaria em induzir respostas sexuais em alguém (papai), ou como um símbolo de
sua  excepcionalidade  com a terapeuta.  Tais  interpretações  podem iniciar  uma grandiosa  reação
negativa  que  impede  o  desenvolvimento  da  intimidade  terapêutica.  Por  conta  destas  questões
centrais, é melhor que a terapeuta retenha qualquer contato físico com esse tipo de cliente (porque é
mais  tardio  na  cura  terapêutica  até  que a  cliente  possa diferenciar  entre  proximidade segura  e
intrusividade sexual). Esta questão é tão central para a psicologia do incesto que uma terapeuta é
mais ética se ela resguardar a cliente como alguém cujo senso de segurança depende de mensagens
claramente não-sexuais e de limites, bem como fazer uma política de apenas oferecer afeto físico
com limites éticos que a cliente requer.

Aprender a confiar com uma terapeuta é como aprender a amar com uma família segura. Isto
estabelece o trabalho de base para uma cliente que pode então aprender a confiar sexualmente com
uma parceira apropriada, depois de ter internalizado que é seguro sair de sua cabeça, ser real, e
existir em seu corpo novamente. Talvez a questão mais central e a maior conquista que uma cliente
pode alcançar como resultado da terapia é o tipo de confiança sexual e intimidade que envolve
consciência, sensibilidade, abertura e uma relação íntegra com outra pessoa. Desta forma, uma total
experiência de confiança, incluindo eventual confiança sexual, pode abrir a porta para a alegria e a
brincadeira, e uma riqueza de viver que foi negada a esta mulher por toda a sua vida.



Conclusão: O Poder de Perséfone

Tentei reinterpretar as dinâmicas de desenvolvimento para lésbicas sobreviventes de incesto
pai-filha. Apresentei uma teoria (embasada no trabalho de Freud, Chorodow, Slipp e Kohut) que
sugere que lésbicas sobreviventes de incesto, por conta do laço paterno sedutor, desenvolvem uma
intensa ligação paternal para substituir a conexão materna rompida, que ocorre nas dinâmicas do
incesto. Este laço pai-filha estimula a reversão da energia sexual da garota para o primeiro amor, o
objeto maternal, que a garota recria no lesbianismo como adulta.

A ferida primária do incesto é a perda do laço materno, que é severamente prejudicado pela
apropriação sexual do pai e seu abuso contra a criança. Mas para lésbicas, a perda da mãe dá à
criança a vantagem de ser mais separada da mãe, o que a permite uma quantidade de poder pessoal
e  flexibilidade  criativa  em escolher  mais  livremente  a  relação pessoal  apropriada,  que mais  se
encontra com suas necessidades.

Eu trouxe a dinâmica original entre mãe e filha como um laço especificamente sexual – um
ao qual Freud se referiu muito claramente. A teoria de Freud sobre a bissexualidade inata de todas
as mulheres sublinha o fato de que, ao menos para elas, o primeiro laço sexual é com o mesmo
sexo, não com o sexo oposto. Este modelo fundamentalmente homossexual é uma parte inata da
psicologia das mulheres e o aspecto mais importante da adaptação das lésbicas depois do incesto
pai-filha.  Por  conta da psicologia da mulher,  pode ser  que tenhamos que repensar  a adaptação
lésbica  depois  do  incesto  pai-filha,  não  como um ajuste  à  patologia,  mas  como uma reversão
saudável para o modelo matrisexual original que é uma parte normal da psicologia feminina e uma
dinâmica normal no desenvolvimento dos homens.

No mito, Perséfone é condenada a retornar ao Hades e a seu abusador todo ano, trazendo o
inverno à Terra. O incesto é escondido sob o gelo da negação por toda a história,  parece.  Mas
Perséfone retorna como uma figura poderosa no mito,  e é em quebrar o padrão da negação (o
segredo  que  a  cliente  foi  ensinada  a  nunca  contar)  que  começamos  a  ver  Perséfone  emergir
vitoriosa.  Entendendo o incesto,  a cliente e a terapeuta podem começar a nutrir  a revelação de
Perséfone – essa mulher com uma abundância de força e poder, fúria e cura, amor e criatividade,
para compartilhar com um mundo que ela começa a gradualmente compreender como estando aí
para ela também. 
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