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A questão da formação do psiquismo é central para os estudos de psicologia, uma vez
que é no modo como se compreende o psiquismo que se amparam as intervenções do
psicólogo nos diferentes campos de atuação deste profissional. Assim, a compreensão do
processo de formação do psiquismo humano impõe-se como exigência para a psicologia.
Entre concepções mais biológicas e as predominantemente sociológicas sabe-se da influência
do outro para a construção daquilo que costuma-se denominar subjetividade ou personalidade,
o mecanismo de identificação é uma das formas de explicar como isso ocorre. O conceito de
identificação é central na concepção psicanalítica de psiquismo, pois implica em assimilar
características de outras pessoas, tomando-as para si. Isso quer dizer que a constituição da
personalidade seria de autoria pessoal, mas partes dos elementos nela contidos teriam a ver
com outros. Este conceito foi desenvolvido ao longo de toda a obra de Freud, sem nunca ser
completamente delineado. Para compreender melhor o caminho percorrido por Freud é
necessário revisitar as obras em que a identificação é mencionada, e nessa tarefa a revisão
bibliográfica em ordem cronológica pode auxiliar na compreensão do processo.
O objetivo desta pesquisa é compreender o papel do outro no processo de formação do
psiquismo humano, a partir do estudo do mecanismo psíquico de identificação, com base na
revisão bibliográfica da obra de Freud. Os textos utilizados na revisão bibliográfica foram
selecionados por meio dos índices presentes em Freud Online (www.freudonline.com.br) e do
volume 24 da Coleção Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund
Freud (Imago). Além disso, foram consultados livros, periódicos e estudos de casos de outros
autores para auxiliar na compreensão do problema.
Na obra de Freud, o termo identificação aparece pela primeira vez em uma carta
destinada a Wilhelm Fliess em 17 de dezembro de 1896. Nesta carta, Freud discorre sobre a
análise de algumas fobias em mulheres e relaciona o mecanismo da fobia às prostitutas,
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explicando que a compulsão de ir às ruas e envolver-se sexualmente com o primeiro homem a
aparecer demonstra ciúme das prostitutas e identificação com elas, ou seja, assinala o desejo
de agir e/ou ser como alguém. Em 2 de maio de 1897, aparece no manuscrito L, igualmente
enviado a Fliess, no qual Freud (2009a) explica que a pluralidade de personalidades psíquicas
presentes na elaboração dos sonhos se deve ao processo de identificação.
No capítulo IV da obra A interpretação dos sonhos (FREUD, 2009b), a identificação
está presente na segunda interpretação do sonho da esposa do açougueiro, a qual não quer que
o desejo de engordar de sua amiga se realize, pois deste modo ela ficaria mais atraente para o
açougueiro. O sentido de identificação neste sonho refere-se à identificação histérica, um fator
que possibilitaria aos histéricos expressarem os sintomas de outras pessoas em suas próprias
experiências, podendo, no limite, sofrer por várias pessoas.
No capítulo Trabalho do sonho o conceito aparece novamente nos processos oníricos
de figuração, no qual a representação de caracteres semelhantes tem sua expressão facilitada
pelo mecanismo de condensação; tal semelhança aparece de forma aproximada ou sofre fusão.
A aproximação pode ser descrita como identificação e faz referência a pessoas; a fusão, como
composição, e refere-se às coisas que servem de material para a unificação (FREUD, 2009b;
ROUDINESCO & PLON, 1998). Portanto, o conceito de identificação referente ao trabalho
do sonho possui outro sentido, ele refere-se aos casos em que uma única pessoa representa um
grupo, ou seja, ela é uma “pessoa compósita”, que escapa da censura porque não representa
uma pessoa específica.
Até então, a identificação estava atrelada a uma diversidade de contextos, nos quais
não é possível compreender claramente sobre quais condições ela ocorre. Porém, a análise do
conteúdo explicita que a identificação implica na introjeção de aspectos do outro, o que é
mais bem explicado a partir do caso Dora, de 1905, a qual incorpora elementos de outros
indivíduos em seu comportamento, reproduzindo sintomas que pertencem a pessoas com as
quais ela convive e adoecendo no momento determinado por meio da identificação com estes.
O texto Totem e Tabu, de 1913, também trata do assunto, ele descreve o mito pelo qual
estabeleceu-se o contrato social, no qual os filhos devoram o pai, ato que remete ao desejo de
incorporação da fase oral, precursor do complexo de Édipo.
No texto Luto e melancolia, de 1915, Freud (2011a) isola o mecanismo de
identificação e coloca-o como um aspecto desta psicopatologia. Na melancolia, a libido
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investida no objeto perdido não foi deslocada para outro, mas recuada para o Eu, contribuindo
para o estabelecimento da identificação do Eu com o objeto abandonado. A sombra do objeto
cai sobre o eu, transformando a perda dele na perda do Eu. Um dos pré-requisitos para que
isso ocorra é que a escolha objetal tenha base narcísica, ou seja, a escolha do objeto de amor
teria sido feita de acordo com sua semelhança a quem o escolheu. Assim, a identificação
narcísica se instalaria para substituir o investimento amoroso, já que a identificação costuma
preceder a escolha amorosa. Em consequência disso, podemos inferir que um dos aspectos
centrais da melancolia é a regressão à fase oral da libido, a qual pertence ao narcisismo.
O capítulo A identificação de Psicologia das massas e análise do Eu (Freud, 2011b),
de 1921, o autor esclarece que antes de individual, a psicologia é social. Pois, o outro atua
como modelo, objeto, auxiliador e adversário, exercendo influência e sendo influenciado por
aqueles com os quais está ligado. Os indivíduos permanecem juntos devido à identificação
com os ideais do líder e com a figura dele. A influência é forte o suficiente para levar à
intensificação da emoção e reduzir o discernimento, fazendo com que as inibições
desapareçam e em seu lugar surjam os instintos mais brutais e agressivos. Neste capítulo,
também são retomados alguns dos processos dos quais a identificação faz parte, dentre os
quais: o complexo de Édipo, influenciando na escolha do objeto; a formação dos sintomas
neuróticos; a gênese da homossexualidade e; a introjeção do objeto no Eu do melancólico.
Para se compreender em termos psicanalíticos como o outro entra na constituição do
psiquismo é necessário conhecer como ele se forma e qual a função do mecanismo de
identificação neste processo. O id é inconsciente, ele abarca a herança arcaica e os instintos. A
partir dos estímulos provenientes do mundo externo, o Eu desenvolve-se sobre a superfície do
Id. O Eu tenta passar a influência do mundo externo para o Id, substituindo o princípio de
prazer pelo de realidade. O Supereu começa a se formar quando o Eu toma conhecimento dos
investimentos objetais e aprova-os ou tenta afastá-los com o auxílio da repressão, esta
alteração do Eu tem o poder de controlar o Id e relacionar-se com ela. Este Eu assume traços
do objeto e se oferece ao Id tentando compensá-lo pela sua perda, ele apresenta-se como
semelhante ao objeto. Com isso, a libido objetal transforma-se em libido narcísica, levando o
sujeito a abandonar suas metas sexuais (FREUD, 2011c).
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De acordo com Freud (2011c), apesar de abandonar os investimentos objetais, os
efeitos das identificações iniciais se perpetuam. O ideal do Eu está apoiado sobre a primeira e
mais significativa identificação do indivíduo, a qual ocorre com o pai da pré-história pessoal,
antes mesmo do investimento objetal (identificação primária). As escolhas objetais do
primeiro período sexual resultam na identificação com os pais, endossando a identificação
primária. A identificação com os pais auxilia a superar a bissexualidade psíquica, indicando a
posição sexual que será adotada pelo sujeito. No entanto, o Supereu não contém apenas as
instruções sobre como o sujeito deve ser – “assim (como o pai) você deve ser” (p. 42) –, mas
também a formação reativa, a proibição – “assim (como o pai) você não pode ser, isto é, não
pode fazer tudo o que ele faz” (p. 43) –; porque o ideal do Eu também se empenhou na
repressão do complexo de Édipo. Por isso, ressalta-se que quanto mais forte o complexo de
Édipo, mas rápida a sua repressão e, mais severo o domínio do Supereu sobre o Eu, em busca
de remediar o sentimento de culpa.
O ideal de Eu é responsável pelo sentimento social, pelo comportamento moral e
religioso, ou seja, o que é elevado no ser humano. Segundo a tese sugerida por Freud em
Totem e Tabu, estes conteúdos foram adquiridos filogeneticamente por meio do pai: a religião
e a ética têm origem na dissolução do complexo de Édipo; os sentimentos sociais provêm da
obrigação de superar a rivalidade entre os irmãos. Quando repetidas frequentemente e durante
gerações, as vivências do Eu se transformam em vivências do Id, as quais são transmitidas
hereditariamente (FREUD, 2011c).
Como consequência da dissolução complexo de Édipo, o Supereu contém marcas das
relações objetais e das influências do mundo externo. Ele atua intermediando os conflitos
entre as outras instâncias psíquicas e o mundo externo, utilizando-se das forças provenientes
do investimento libidinal recalcado para fazê-lo. O sucesso do Supereu na imposição do
comportamento ético e moral vai ao encontro da tese defendida em Totem e Tabu, visto que,
assim como o pai morto é mais forte devido ao sentimento de culpa que resulta no totemismo,
a culpa proveniente do complexo de Édipo é imperativa para estabelecer tais comportamentos.
A partir dos resultados preliminares apresentados, pode-se concluir que a convivência
e as experiências são os fatores decisivos para a formação daquilo que se convencionou a
denominar personalidade. A identificação é a base da formação do Supereu e, esta instância
exerce forças sobre as outras duas, repercutindo diretamente sobre o comportamento do
sujeito. Assim, a identificação dissocia-se das psicopatologias e passa a ser um mecanismo
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típico, o qual está inserido na formação do ideal de Eu e é responsável pelo sentimento de
massa.
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