
A identificação foi descrita por Freud desde muito cedo em relação aos seus 
casos de histeria, percorrendo toda a sua obra e também a de seus seguidores, 
“como um ingrediente indispensável da teoria psicanalítica” (Etchegoyen, 
1985, p. 11).

Conforme as palavras de Grinberg (1985, p. 7), “o conceito de identifica-
ção é central e básico para a compreensão do desenvolvimento e organização 
da personalidade, intervindo como processo fundamental na formação do 
ego, do superego, do ideal do ego, do caráter e da identidade”.

No capítulo VII de “Psicologia de grupo e análise do ego”, Freud (1976s, 
p. 133) refere que “a identificação é a mais remota expressão de um laço 
emocional com outra pessoa”, acrescentando que a identificação se comporta 
como um derivado da fase oral da organização da libido e que, sendo ambi-
valente desde o início, pode se tornar expressão tanto de ternura quanto de 
desejo de afastamento de alguém.

Em certas situações, especialmente as que envolvem perdas, o desejo 
de ter o objeto pode se transformar no anseio de ser o objeto. Nesse caso, 
conforme Freud (1976s, p. 135), “a escolha de objeto regride para a identi-
ficação”. De acordo com Quinodoz (1993), quando o investimento objetal é 
frágil e previamente estabelecido em uma base narcísica, a escolha de objeto 
regride para a identificação narcísica. Nesse tipo de identificação, conforme 
já acentuara Freud (1974m), em “Totem e tabu”, a libido retrocede ao estágio 
oral canibalístico, no qual impera o narcisismo primário. Winnicott (1956), 
Sandler (1960) e Meissner (1971) consideram a “identificação primária” a 
união simbólica indiferenciada com o objeto.

Uma fonte de identificação histérica encontramos no “sonho do interna-
to” (Freud, 1976s), que se estabelece em uma situação afetiva compartilhada 
com outra pessoa que não é o objeto do impulso sexual.
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estudo clínico sobre a histeria como ela se apresenta na atualidade, enfatizando o caráter defensivo 
da identificação nessa patologia para lidar com a angústia resultante de experiências precoces de 
separação e perda do objeto.
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A identificação também pode representar uma forma de merecer o amor 
do objeto valorizado e desejado no inconsciente. Um exemplo é o Caso Dora, 
publicado no artigo “Fragmentos da análise de um caso de histeria” (Freud, 
1972c), que, ao se identificar com o pai, procurou despertar o amor que tinha 
por ele mulher que representava a sua mãe. No famoso “sonho do salmão 
defumado”, Freud (1972a, p. 160) diz que “a paciente se colocou no lugar 
de sua amiga porque desejava se apropriar da posição que esta ocupava na 
estima de seu marido”. De acordo com Widlöcher (1985, p. 71), “gozar se 
identificando com o outro é buscar aquilo de que goza o outro”.

Não obstante, o aspecto que desejamos destacar é o das vicissitudes das 
identificações em situações precoces de separação e perda do objeto, obser-
vadas em um número grande de casos de histeria. De acordo com Quinodoz 
(1993, p. 24), a angústia de separação “é uma emoção estruturante para o 
ego, porque sentir a dor da solidão nos faz tomar consciência de que existi-
mos como ser só e único em relação ao outro”. No entanto, quando a angústia 
de separação é excessiva o indivíduo pode experimentá-la como um temor 
trágico de se ver abandonado pelo objeto, fonte primária da dor psíquica e do 
sentimento de luto.

Ao longo de sua obra, a partir de “Luto e melancolia” (1974e), Freud, 
aos poucos, foi construindo a ideia de que o ego se defende dos sentimentos 
penosos despertados pela perda do objeto através da cisão, uma parte se 
identificando com o objeto perdido e negando a realidade da perda, enquan-
to a outra parte reconhece a realidade da perda. A negação da realidade, 
através da cisão do ego, representando uma forma de se defrontar com a 
perda do objeto, foi descrita por Freud (1976s), inicialmente, como uma de-
fesa específica das psicoses, mas logo ampliada para as neuroses em “Feti-
chismo” (1974d), onde afirma que a negação da realidade pode ser apenas 
parcial, afetando apenas a parte do ego para qual a perda do objeto é negada 
na realidade e, com mais precisão, em “A divisão do ego no processo de defe-
sa” (1975a) e no “Esboço” (1975b).

Refere Quinodoz (1993, p. 72-73): “Na minha opinião, é descrita uma 
terceira teoria da angústia em Freud, quando, em 1938, ele declara que a 
angústia aparece quando o ego se sente ameaçado em sua integridade, em 
outras palavras, que o ego faz uso da negação e da cisão diante do perigo que 
ameaça sua própria integridade”. Seguindo essa linha, afirma Beres (1980, 
p. 9): “A conversão cedeu lugar a uma renovada insistência na ideia de que o 
objetivo primário da histeria é o manejo e a evitação da angústia”, que, para 
Brenman (1980, 1985), é de nível psicótico, do tipo descrito por Bion (1962), 
ou seja, “catastrófica”.

Uma contribuição importante ao tema se encontra em Klein (1975b), 
fundamentalmente, em seu conceito de “identificação projetiva”, ao mesmo 
tempo uma relação de objeto e uma identificação, através da qual o ego, 
conforme Etchegoyen (1985, p. 25), “obtém aquelas duas ambições que as-
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sinalou Freud: ser o objeto e tê-lo”. Em 1935, Klein descreveu novas defesas 
diante da separação e perda do objeto, as quais denominou de “defesas ma-
níacas”, caracterizadas pela tendência a negar a realidade psíquica da dor 
depressiva através do controle, do triunfo e do desprezo do objeto. Diz Melt-
zer (1989, p. 125): “A mania é uma forma de se libertar de um objeto que 
originalmente era tão importante que impunha ser amado, mas que depois 
decepcionou e feriu a tal ponto que suscitou raiva e ódio terríveis”.

Enfatiza Green (1980) que o objetivo da histeria é travar uma luta 
enérgica contra a ferida narcísica que leva à depressão, uma depressão em 
que a autoestima se encontra bastante diminuída e associada a uma escassa 
capacidade de tolerar a culpa. Para os kleinianos, acentua Laplanche (1980), 
a histeria só pode se definir como um método para se defender contra angús-
tias que são arcaicas e psicóticas, enfatizando que “a cena primária, através 
das primeiras experiências sexuais infantis, constitui o núcleo da histeria” (p. 
19), no qual se enraíza sua problemática narcísica e se vincula ao seu aspecto 
“traumático”: o sentimento de exclusão da cena primária.

CLíNiCA

Amália, 29 anos, procurou tratamento por se encontrar muito angus-
tiada e deprimida. Ela informou ter apenas um irmão, um ano e meio mais 
jovem. Não chegou a ser amamentada e, segundo suas palavras, teve uma 
infância muito triste por se sentir abandonada pela mãe, que pouco se ocu-
pava dela, e pelo pai, militar de profissão, que trabalhava muito e raramente 
estava em casa. A paciente o descreveu como uma pessoa austera, de poucas 
palavras, moralista e que evitava demonstrar seus sentimentos. A mãe, ao 
contrário, era infantil e dada a manifestações exageradas: tanto de alegria 
quanto de tristeza.

Desde pequena, experimentava intensa raiva e rechaço com relação à 
mãe, ao mesmo tempo em que idealizava o pai. Assim como este, desvalo-
rizava a mãe, considerando-a, sempre em comparação ao pai, uma pessoa 
ignorante, sem gosto para se vestir e imbuída de “pensamentos sujos”, ou 
seja, de conotação sexual. Amália referiu que, quando atingiu a adolescência, 
a mãe passou a competir com ela em relação ao pai, fazendo queixas sobre o 
seu comportamento para que este a repreendesse e, certa vez, cancelasse uma 
almejada e programada viagem para a Disney.

A paciente considerava a mãe como sendo a fonte de todas as desgraças 
da família, responsável, inclusive, pelas frequentes e violentas agressões físicas 
por parte do marido, porque “ela incomodava o pai falando bobagens e exi-
gindo dele atenção e carinho”. Irritava-se com o fato de que, após essas cenas 
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de violência, “os pais se trancavam no quarto por várias horas e depois saíam 
alegres e felizes como se nada tivesse ocorrido”. Seus ressentimentos com a 
mãe eram agravados pela suspeita de que ela não teria ficado satisfeita com o 
seu nascimento, desejando um filho homem em seu lugar. Uma nova gravidez 
da mãe antes que completasse um ano, aparentemente, reforçou essa supo-
sição.

Os melhores anos de sua vida foram quando, aos 18 anos, veio com uma 
amiga do interior, onde vivem seus pais, para estudar em Porto Alegre. Após 
um período de festas e descontração, correspondente aos primeiros anos de 
faculdade, teve o primeiro namorado de quem realmente gostou. Contudo, 
passados alguns meses, Amália o encontrou em uma boate dançando e bei-
jando outra jovem. Decepcionada, sentou-se em um degrau de uma escada e 
se pôs a chorar, oportunidade em que foi abordada por Afonso, um homem 
imaturo, que costumava se embriagar, ficando às vezes violento, mas “rico e 
poderoso”. Segundo suas palavras, “bem ao gosto do meu pai”. Casou-se com 
Afonso seis meses depois de conhecê-lo, abandonando o curso superior que 
havia iniciado.

Após o nascimento da filha, atualmente com 5 anos, Amália “esfriou” 
sexualmente, passando a se sentir infeliz em seu relacionamento com o ma-
rido, do qual reclamava ausência, desinteresse e maus-tratos, uma evidente 
repetição do relacionamento dos pais que ela tanto deplorara. A busca do 
tratamento se deu logo após o marido deixá-la sozinha na fazenda por duas 
semanas, período em que teria realizado uma viagem pelo exterior, pelo que 
disse, sozinho. Suas primeiras palavras foram: “Chorei muito nessas duas se-
manas, voltei para Porto Alegre decidida a me analisar, ainda que isso possa 
representar o término do meu casamento”.

Já nas primeiras sessões foi possível constatar que Amália se encontra-
va presa à lembrança de cenas de violência que representavam o coito dos 
pais, imaginado a partir de intoleráveis sentimentos de frustração. Contou: 
“Sonhei que o porão estava cheio de ratos que faziam ruídos, os quais não me 
deixavam dormir. Sentia nojo e tentava matar dois deles com um pau. Eles 
já estavam meio tontos e não faziam mais ruídos, mas bati até matá-los. Eles 
ficaram esmigalhados”.

Esses sentimentos, vividos ora como exclusão, ora como desprezo, 
abandono e iminência de morte, mobilizavam na paciente fantasias agres-
sivas de nível oral, anal, fálico e edípico, conforme evidencia o material 
onírico relatado um dia após a amiga com quem morara no tempo de fa-
culdade, e a quem ela considerava vulgar, ter-lhe dito que o seu analista 
era divorciado e que, em uma festa, “havia dado em cima dela”, surpreen-
dendo-se por considerá-lo, assim como o pai, “um homem sério, dedicado 
ao trabalho”.
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S

onho nº 1
era um casamento. uma pessoa me diz que estou com cheiro de beterraba. vou ao 
banheiro. volto abaixada para não atrapalhar. o meu pai grita: “olha aí, atrapalhando 
a festa!”. eu respondo com raiva: “vai tomar no cu!”. depois, me encontro no quarto 
dos meus pais, deitada com eles. A cama estava cheia de porcarias. quando meu pai 
chegava de viagem, esparramava em cima da cama aquele monte de bugigangas que 
trazia. A mãe dava muito valor para aquilo. eu achava uma merda. no sonho fiquei 
deprimida por estar deitada naquela cama e pensei: “eu não quero saber desta escu-
lhambação”.

onho nº 2
Alguém de cabelo bem preto quer me matar. uma pessoa veio por trás e me fincou 
uma faca nos seios. logo estou no pátio da casa em que eu morava na infância. entra 
um marido correndo atrás da mulher e dá um tiro. ficou um monte de sangue no chão. 
ela era médica e sabia que o marido tinha outra.

No sonho nº 1, Amália reproduziu o rebaixamento e a raiva que ex-
perimentou por se sentir excluída da cena primária revivida pelo suposto 
relacionamento do analista (pai) com a amiga vulgar (mãe). Referiu que se 
encontrava menstruada e se lembrou de ter lido em uma revista um estudo 
que mostrava que as mulheres, durante o período menstrual, provocavam 
mais acidentes de trânsito e cometiam mais crimes.

No sonho nº 2, Amália ataca e é atacada com violência pelos participan-
tes da cena primária, mobilizada pela revelação da amiga na véspera.

Ameaçada internamente por essas fantasias, defensivamente lançou 
mão, maciça e indiscriminadamente, da cisão e da identificação projetiva. 
Como resultado desses mecanismos, estabeleceu em seu mundo interno um 
objeto idealizado, representado pelo pai, com o qual procurou se identificar, e 
um objeto mau, desvalorizado e persecutório, representado pela mãe, o qual 
se empenhava para manter afastado. Em uma sessão, comentou: “O meu cor-
po é a minha mãe, e a cabeça o meu pai. Corpo e cabeça estão separados. O 
meu corpo não tem identidade. Por isso, não estou podendo ser uma mulher. 
Estou sendo um homem igual ao meu pai”. Ao se igualar ao pai, Amália tinha 
em mente excluir a mãe, pela qual havia se sentido excluída na infância, e 
também desvalorizá-la, uma forma de negar a sua dependência. Como resul-
tado, desde muito cedo fantasiou compensar, através de seu relacionamento 
com o pai, as frustrações experimentadas com a mãe, caracterizando essa 
situação um Édipo no nível oral.

S
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Mais tarde, mesmo se dando conta da falsidade do pai, um homem que 
reconhecidamente vivia de aparências, Amália procurou negar essa realidade 
para manter a mãe afastada, desvalorizada, empobrecida e culpada de tudo. 
Na verdade, embora bastante imatura e dependente, um caráter marcada-
mente masoquista, a mãe de Amália era mais humana e afetiva com os filhos 
do que o pai. Não obstante, a evolução da análise revelou que tanto o objeto 
supervalorizado quanto o objeto denegrido eram aspectos do objeto único 
“mãe”, um objeto predominantemente supridor de necessidades orais. Certa 
vez, Amália disse:

não consigo me imaginar separada. Apavora-me a ideia de me encontrar com uma 
amiga e dizer que não sou mais K. [inicial do sobrenome do marido]. A dificuldade de 
me separar do Afonso é que ele está dentro de mim. não consigo nem pensar nesse 
assunto. estes dias fui a uma mercearia comprar pão e leite e me veio a ideia de me se-
parar do Afonso. fiquei tonta, quase desmaiei. sinto medo de ficar sem o Afonso e não 
ter condições de comprar o pão e o leite para a minha filha. Por isso é que aguento o 
que ele me diz quando não lhe satisfaço alguma vontade: “sua cadela sem-vergonha! 
vai atrás da tua mãe [que aconselhava a paciente a não se submeter ao marido] que eu 
vou te deixar na merda. não vais ter o que comer!”.

A relação com os objetos externos supridores de necessidades infantis 
não satisfeitas estabeleceu na paciente um traço de caráter, de acordo com 
Brenman (1980), do tipo histérico: a identificação com um objeto fantástico. 
Afonso era esse objeto todo-poderoso “não marcado pela castração”. Assim 
como ocorrera com o pai, Amália havia colocado no marido a imagem da mãe 
idealizada com a qual se identificava e, quando pensava em se separar, entra-
va em uma crise de identidade. Nessas ocasiões, quase desmaiava, reprodu-
zindo uma situação infantil de ganho secundário: “Quando eu caía e chorava, 
a mãe me colocava no colo e me afagava”. Através dessa defesa, ela procurava 
evitar a realidade psíquica, principalmente a culpa e a depressão, por ter, na 
fantasia, atacado e destruído a mãe e seu conteúdo. Disse: “Às vezes, me vem 
a ideia de que fiz algo que me levou a ser rejeitada”.

Na verdade, o relacionamento da paciente com a mãe era ambivalen-
te: o ódio escondia o amor e o rechaço escondia a dependência e o desejo. 
Contou que, ainda pequena, com 8 ou 9 anos, sentia-se intensamente atraída 
pela empregada, uma mulher robusta cujos seios enormes tinha prazer em 
tocar. Quando morava com a amiga que viera com ela do interior, algumas 
vezes, durante a noite, passou para a sua cama e acariciou e beijou os seus 
seios. “Para baixo – esclareceu – não houve nada”. Concluindo: “Acho que vou 
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precisar primeiro ter um orgasmo pela boca, para depois conseguir ter pela 
vagina. Eu não cresci, continuo criança. Falo em sexo, mas o que eu quero 
mesmo é carinho”.

O recalcamento (Verdrängung, em alemão; repression, em inglês; repre
sión, em espanhol) do amor pela mãe foi o mecanismo a que Amália recorreu 
para se defender da ferida narcísica que representou para ela o nascimento 
do irmão quando tinha, aproximadamente, 1 ano e meio. Outras frustrações, 
experimentadas ainda na infância, aumentaram suas dificuldades de rela-
cionamento com a mãe. Ela também recalcou a sua sexualidade para poder 
atacar a mãe, considerada por ela “uma mulher vulgar, com jeito de puta”, 
pelas duas gestações sucessivas. Dessa forma, ficou impedida de se identificar 
com a mãe tanto pelo afeto quanto pela sexualidade. Sua maior fonte de pra-
zer sexual com o marido era oral, confirmando as palavras de Mayer (1989a, 
p. 42) ao dizer que a histérica, “não podendo reconhecer sua vagina a não 
ser como uma ferida que deve ser ignorada, e conhecendo o prazer oral que 
experimentou com a mãe, procurará incorporar pela boca o pênis idealizado 
do pai”.

CArACterístiCAs DA trANsFerêNCiA

Inicialmente, Amália se empenhou em estabelecer na situação analí-
tica a configuração relacional defensiva que mantinha com seus objetos. 
Nesta, o analista deveria ocupar o papel de “pai-marido-objeto idealizado”, 
ou seja, alguém que iria, mágica e onipotentemente, poupá-la do sofrimento 
psíquico pela perda do objeto materno. Reclamou: “Eu imaginei uma vida 
sem sofrimentos, e agora tu queres que eu sofra? Eu tinha a ideia de que 
aqui se pagava para não sofrer, de que tu ias me dizer palavras para me 
acalmar...”.

Afora isso, deveria ser um aspecto dela mesma ou um aspecto “histe-
rogênico” da mãe que, em vez de ajudá-la a enfrentar e tolerar a angústia, 
deveria lhe dizer que “tudo estava bem com ela” e, dessa forma, reforçar sua 
negação da verdade psíquica, particularmente seus intensos sentimentos de 
culpa. Em uma sessão em que comentou o fato de a mãe ficar grávida do seu 
irmão quando ela tinha menos de 1 ano, referiu: “Sinto-me deixada, mas 
como se fosse por minha culpa, por ser péssima, má”.

O analista também deveria se submeter integralmente às suas necessi-
dades, algo que Brenman (1980) denomina de “dependência voraz e estéril”, 
ou seja, que não conduz a uma boa introjeção que assegure a dependência, o 
prazer e o reconhecimento. Vejamos uma situação: Amália faltara na primeira 
sessão da semana. No dia seguinte, reclamou:
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Aqui contigo é tudo cheio de horários. com os outros médicos eu escolho o dia e a 
hora em que eu quero ser atendida. se, por qualquer razão, eu não quero ir, peço para 
a minha empregada ligar dizendo que estou indisposta e o médico marca outro dia. 
Aqui, onde já se viu mandar a empregada ligar? É desconsideração! e no outro dia tem 
que analisar porque não veio. [Após um período de silêncio, continuou] quem sabe eu 
quisesse ter uma sessão no fim de semana e, como não era possível, fiquei com raiva 
porque não tenho essa onipotência que eu inventava que tinha para conseguir tudo o 
que eu quisesse? ocorre que não consigo respeitar as coisas como elas são.

Essa onipotência declarada representava uma forma de enfrentar seus 
profundos sentimentos de desvalorização, decorrentes da realidade de a mãe 
tê-la colocado no mundo “castrada”. Reclamou: “Sinto-me prejudicada pela 
vida. Não consigo aceitá-la como ela é. Então me pergunto: o que fiz que não 
tenho o que quero? Aí vem toda a desvalorização que tu disseste, bem no 
início, que eu sentia”. Amália estendeu essa desvalorização a todas as mulhe-
res, particularmente à mãe.

Completando, o analista deveria manter atitudes que lhe proporcionas-
sem, como mais um traço do caráter histérico, fugir da responsabilidade da 
sua agressão, deixando-se persuadir a aceitar sua pretensa posição de vítima 
dos objetos. Queixou-se: “Sinto que ela [a mãe] me rejeitou. Ela queria um 
menino para agradar ao meu pai”.

No conjunto, mediante uma “pseudorrelação”, o analista deveria com-
partilhar com ela uma “mentira” – o seu modus vivendi –, a fim de se defender 
da “catástrofe interna”, sendo essa defesa, de acordo com Brenman (1985), 
outro traço marcante da personalidade histérica.

A “catástrofe”, ou seja, a fantasia de uma fragmentação psicótica do ego, 
tinha raízes e se relacionava com a sua própria agressão diante da frustração 
com o objeto, e dava-lhe a sensação de possuir no seu interior, de acordo com 
as suas próprias palavras, “uma bomba de grande poder destrutivo”.

Tanto quanto a “catástrofe interna”, Amália temia o colapso do self pela 
perda da identidade estabelecida através de “identificações vicariantes” com 
objetos idealizados (Brenman, 1985). Em uma sessão em que relatou um 
actingout de fim de semana relacionado com seus sentimentos irados de 
abandono por parte do analista, referiu que

É... casei e me compliquei. Abri mão de ter uma vida própria. Para me livrar da mãe, e 
nunca mais precisar dela, vendi minha alma ao diabo. Achei que com o Afonso eu teria 
toda a segurança. foi a necessidade de segurança que me fez negar a realidade de que 
eu não gostava do Afonso. mas quando me imagino separada dele, tenho a sensação 
de que vou cair como uma roupa vazia.
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Ao destituir a mãe de valores, a paciente se identificou com um objeto 
vazio, impedindo-a do sentimento de possuir uma identidade própria. A 
fim de obter, através do casamento, uma identidade emprestada, nas suas 
palavras, “vendeu a alma ao diabo”.

Quando, transferencialmente, coloca o analista no lugar do objeto ma-
terno, Amália o desvaloriza e denigre, manifestando temor e insegurança 
com essa aproximação. A integração com os aspectos agressivos dissociados e 
projetados desperta culpa e medo de enlouquecer. Como resultado, a relação 
de dependência que estabeleceu inicialmente com ele precisa ser maciçamen-
te negada. Disse:

quando tu passas do tempo com a paciente anterior, eu fico angustiada. eu penso que 
a pessoa pode enlouquecer aqui dentro. o Paulo [um funcionário do marido] disse que 
te conhece desde a infância. com essa informação, eu concluí que, como ele, deves 
ter uma origem muito simples, pobre mesmo! tenho dúvida se realmente vais poder 
me ajudar.

Tendo em vista que somente através do reconhecimento da dependên-
cia do processo analítico, mercê de uma verdadeira relação afetiva, pode se 
estabelecer e, no desenvolvimento do processo, elaborar a posição depressiva 
e reparar o objeto, esse aspecto – a negação da dependência – representa um 
dos alvos principais dessa análise. Recentemente, a paciente referiu: “Tu tens 
razão: eu preciso compreender a infância, não posso querer arrumar a minha 
vida só por fora. Eu era uma criança triste. É essa tristeza da infância que eu 
procurei evitar casando com o Afonso”.

CoMeNtário

Ao se identificar com o pai na história primitiva do complexo de Édipo, 
representada pela cena primária, Amália o fez, aparentemente, para compen-
sar a perda da mãe. Ao mesmo tempo, uma identificação “desiderativa” (Mayer, 
1989b). Nesse processo, por um lado, desprezou e triunfou sobre o objeto e, 
por outro, tentou reavê-lo, dizendo: “Agora podes me amar; sou semelhante à 
pessoa que tu amas”. Portanto, conforme ela mesma declarou, não chegou a 
amar o pai, mas apenas procurou se identificar com ele. Para Lacan (1978), a 
histérica é alguém cujo objeto é homossexual e que aborda esse objeto por iden-
tificação com alguém de outro sexo. Portanto, seu objeto de amor continuou 
sendo a mãe, ao mesmo tempo por ela rechaçado e desvalorizado. De acordo 
com Mayer (1989a, p. 52), “a identificação histérica abandona, em parte, a 
pretensão de ser o objeto e se transforma em um meio de tê-lo”.
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Essa ambivalência de sentimentos originou a ambiguidade de seus re-
lacionamentos afetivos, tornando-se fonte de intensos sentimentos de culpa. 
O amor pela mãe foi reprimido, e, em seu lugar, nasceu o ódio (inversão do 
afeto). Freud (1972c), no pós-escrito do Caso Dora, chamou a atenção para 
a corrente homossexual de sentimentos nos psiconeuróticos, a qual permeou 
quase todos os relacionamentos de Amália, como se fossem um retorno do 
recalcado. Abadi (1986) e Mayer (1989a) destacam a dificuldade da histérica 
de abandonar a bissexualidade e a concomitância de identificações masculi-
nas e femininas nessas pacientes.

De acordo com o funcionamento do processo primário, diante de afe-
tos desagradáveis, o indivíduo procura encontrar em seus relacionamentos 
alguém que assuma o papel desempenhado pelos objetos no que diz respeito 
à remoção do desprazer. O resultado do fracasso defensivo é a formação de 
um traço de caráter. No caso de Amália, esse traço de caráter consistiu em 
uma permanente busca de objetos para se identificar. De acordo com Bren-
man (1985, p. 426), embora seja correta a afirmativa de que as identificações 
caracterizam os histéricos, deve-se observar que “não existe uma real iden-
tificação introjetiva de compartilhar ou de alguém compartilhar com eles. 
Em vez disso, ocorrem identificações projetivas geralmente do tipo ‘objeto 
inteiro’, não com um objeto real, mas com uma fantasia de objeto”, sendo 
essa, aparentemente, uma das características principais da histeria e também 
uma das razões das divergências observadas na literatura quanto ao nível de 
funcionamento mental dessas pacientes.

Diz o autor (1985, p. 426): “Os histéricos vivem vicariamente através 
dos outros. O que também se constata é a mínima importância do ‘self real’ 
na medida apropriada da negação da realidade psíquica e do uso excessivo 
de objetos inteiros, vivos e fantásticos – uma fantasia, mas ainda assim ligada 
com uma pessoa”. Para a paciente, essa “pessoa” era uma representação da 
mãe que, na fantasia inconsciente, idealizadamente desempenharia o seu 
papel na realidade, tornando-se, portanto, fonte de novas e sucessivas frus-
trações. Sendo o marido uma pessoa abastada, ela fantasiou que nada lhe 
faltaria, e que o dinheiro iria poupá-la de sofrer. De acordo com Fairbairn 
(1975), foi estabelecida uma relação assexuada com um objeto ideal cujo 
núcleo era a mãe.

A origem desse processo defensivo transformado em caráter, no caso 
em apreço, parece ter origem em situações depressivas não elaboradas, pro-
vavelmente como decorrência de uma culpa exagerada. A extrema dificuldade 
de Amália de lidar com experiências afetivas que envolvam sentimentos de 
abandono, depressão, sofrimento e morte, os quais, na maioria das vezes, são 
recalcados ou negados, remete-nos a uma vivência infantil de profunda triste-
za. De acordo com o seu relato, ela tinha aproximadamente 5 anos quando a 
mãe, devido ao rompimento do útero, perdeu um menino de 9 meses e quase 
morreu. Lembra-se a paciente da mãe em prantos, do ambiente de desolação e 
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do caixãozinho branco em que a criança foi enterrada. Por muito tempo a mãe 
ficou entristecida e chorava sempre que via um bebezinho em propaganda de 
revista ou TV. Ela não entendia porque a mãe sofria tanto, se tinha dois filhos. 
Pelo que a paciente se lembra, ela não chegou a chorar, e tem a impressão de 
que o pai se encontrava viajando e nem tomou conhecimento da situação. Para 
evitar o sofrimento e a culpa pela morte do irmãozinho, ela se identificou com 
o pai, que supostamente desconheceu o fato.

Sendo assim, cabe levantar a hipótese de que a morte do irmão pudesse 
representar, pelos sentimentos de culpa envolvidos, uma parte importante 
do núcleo depressivo da personalidade de Amália e também a origem da 
sua sensação de possuir algo ruim, desvalorizado e morto dentro de si. 
Outra hipótese relacionada com a reconstituição do seu desenvolvimento 
psicopatológico é que, onipotentemente, ela tenha fantasiado que o útero da 
mãe fora rompido pela sua agressão, uma poderosa “bomba” da qual teme se 
aproximar. Um dos seus comentários iniciais ao analista foi o seguinte: “Eu 
tenho a sensação de ter uma bomba dentro de mim que parece que vai explo-
dir. Por isso, tenho de fazer qualquer coisa. Eu te disse isso para saberes que, 
se me tomares em tratamento, vais pegar uma bomba”.

Nessa linha, surge como oportuna a relação que Brenman (1985), a 
partir de Freud (1974e) e Abraham (1959), estabelece entre a histeria e a de-
pressão. Nela, podemos postular a existência de uma defesa histérica contra 
a depressão, representando a negação da verdade e o momento da verdade, 
respectivamente. Segundo o autor, dois são os processos:

 1. a mentira histérica entra em colapso e o paciente cai em depressão;
 2. a fim de evitar a agonia desesperançada da depressão, o paciente 

lança mão dos dispositivos de projeção da culpa e da responsabilidade 
para se salvar.

A busca de tratamento por parte de Amália, após ser deixada sozinha 
na fazenda, parece caracterizar um momento de colapso dos mecanismos de 
projeção criados pela impossibilidade de continuar negando a sua realidade. 
Resnik (1992, p. 515), referindo-se às histéricas, diz: “Às vezes, essas pa-
cientes exibem uma extrema desilusão e uma profunda depressão, como se o 
objeto idealizado, o manto (protetor) criado em seu delírio, tivesse perdido o 
seu poder e se convertido em uma bola esvaziada. A esse fenômeno denomi-
nei esvaziamento do ego”.

Na infância, quando tinha apenas 5 anos, Amália pode ter desejado que 
a mãe explodisse com o bebê que gestava em seu ventre. Embora a mãe per-
maneça viva, a verdade é que o filho morreu e, na ocasião, ela quase também 
morreu. Assim como o personagem do romance Se eu fosse você, de Julian 
Green, a fim de obter as satisfações das quais se sentia privada, ao se casar, 
Amália fez um pacto com o diabo, mediante o qual concordou em abrir mão 
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da sua identidade. A cerimônia, realizada na religião do marido, para que a 
família dele aceitasse o casamento, simbolizou essa concordância. O marido 
representava o pai e também a mãe, e através deste ela fantasiava obter satis-
fações orais, anais, fálicas e edípicas.

É significativo que a primeira aproximação do personagem de Green 
com o demônio ocorre quando ele se sente intensamente frustrado: foi se 
encontrar com uma moça, e ela não apareceu. Amália, em condições seme-
lhantes, ou seja, frustrada pelo namorado, aproximou-se pela primeira vez 
do seu futuro marido. Nessa altura, já estava pactuada com o diabo, pois, 
conforme esclareceu, a decisão de casar com Afonso ocorreu juntamente com 
a sua aproximação. De acordo com Klein (1975c), o demônio, nesse caso, 
pode ser entendido como a personificação dos impulsos destrutivos e vorazes 
do bebê diante de frustrações orais em relação à mãe, cuja perda a paciente 
tentou compensar em sucessivas identificações.




