
// por Scott O. Lilienfeld e Hal Arkowitz a série de TV United States ofTara (no Brasil, 
O mundo de Tara), a atriz australiana Toni 
Collette faz o papel de Tara Gregson, uma 
mãe de família do Kansas, Estados Unidos, 
que sofre de transtorno dissociativo de 

identidade (DID, na sigla em inglês), conhecido até alguns 
anos como transtorno de múltipla personalidade. A cada 
episódio surgem, imprevisivelmente, as várias identidades 
(com nomes, objetivos, características, idades, preferências, 
histórias de vida e desejos próprios) sobre as quais Tara 
não tem controle - geralmente chamadas alter ego ou "as 
outras". Entre as seis personalidades apresentadas até o fim 
da segunda temporada estão uma adolescente extravagante 
e sedutora, uma dona de casa tradicional dos anos 50 e um 
intempestivo veterano da Guerra do Vietnã. 

Muitos filmes, como As três máscaras de Eva (1957) e Eu, eu 
mesmo e Irene (2000), retratam pessoas com o mesmo proble-
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ma. O fascínio que o assunto exerce contribuiu para que linhas 
gerais do quadro fossem bastante difundidas entre o público 
leigo, e muitas pessoas terminaram realmente convencidas de 
que possuem mais de uma identidade-e, não raro, arcam com 
o ônus de ser acusadas de estar fingindo seu estado. 

SPOCK E A NOIVA DE SATÃ 
Algumas vezes, o DID chega a ser confundido com esqui
zofrenia. Até a quarta edição revisada do Manual diagnós
tico e estatístico de transtornos mentais (DSM-IV), publicado 
pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, são 
descritas características básicas do distúrbio, como "pre
sença de duas ou mais identidades ou estados distintos de 
personalidade". Apesar de alguns psiquiatras contestarem 
que mais de uma mente possa habitar a mesma cabeça, 
nos últimos anos têm aparecido evidências do contrário. 
Há até mesmo indícios de que, às vezes, diversos "eus" 

convivam internamente de forma pacífica e consciente. 
Os estudos, contudo, revelam resultados controversos. 

Numa pesquisa realizada em 1989, o psiquiatra Colin Ross, 
então do Hospital Charter de Dallas, "encontrou", em média, 
16 personalidades em pacientes com esse tipo de queixa. 
Curiosamente, é o mesmo número de identidades que Shirley 
Ardell Mason supostamente tinha. Ela ficou conhecida como 
Sybil no best-seller homônimo lançado em 1973 e em dois 
filmes produzidos para a TV que popularizaram o diagnós
tico do transtorno (veja quadro na pág. 48). Posteriormente, 
surgiram evidências sugerindo que um dos psicoterapeutas 
de Sybil a havia encorajado a apresentar personalidades 
múltiplas, criando assim grande sensacionalismo. Há profis
sionais que defendem, porém, que em casos raros o número 
de identidades pode chegar a centenas. 

Diferenças entre personalidades de um mesmo paciente 
podem ser bastante surpreendentes, com idade, gênero, etnia 
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relataram em extenso 

samentos ou estados 
emocionais. É quase 
certo que pessoas com 
DID sofram mudanças 
psicológicas críticas 
no momento da "tro
ca" de personalidade, 
por isso seria de admi
rar que não sofressem 
alterações. 

Se os "eus" são re
almente distintos, eles 
devem ter pelo menos 
algumas lembranças 
inacessíveis aos ou
tros. No entanto, Allen 
e o psicólogo William 
G. lacono, da Univer
sidade de Minnesota, 
trabalho de 2001 que a maioria dos testes 
diretos de memória - como pedir que os pa
cientes se lembrem de uma lista de palavras 
que receberam quando estavam em estado 
anterior diferente - revela falta de transferên
cia de memória entre as identidades. Testes 
mais refinados geralmente indicam que as 
lembranças mantidas por uma personalidade 
são acessíveis a outras. Nos experimentos mais 
sutis, normalmente menos propensos à mani
pulação intencional das respostas, é possível 
pedir que as pessoas, por exemplo, completem 
uma sílaba como "zan", para que se forme uma 
palavra, depois de ter sido apresentado a elas 
um vocábulo relacionado, como "abelha". A 
maioria dos estudos posteriores confirma essa 
conclusão, sugerindo que as personalidades 
não são entidades assim tão distintas. 

Mas, então, como esses estados podem ser 
entendidos? Uma possibilidade é que pessoas 
que desenvolveram DID em geral também 
apresentam quadros clínicos como transtorno 
de personalidade limítrofe, transtorno bipolar 
e outras condições marcadas por instabilidade. 
Na verdade, um extenso artigo publicado em 
1999 por um de nós (Lilienfeld) e seus colegas 
mostrou que entre 35% e 71% dos pacientes 
com DID também tinham transtorno de perso
nalidade limítrofe. É compreensível que muitas 
pessoas com tendência a DID fiquem total
mente confusas com as mudanças de humor e 
apresentem comportamentos autodestrutivos, 

impulsividade e rela
cionamentos casuais 
- não raro, "se desco
nhecem" em suas pró
prias ações e buscam 
explicação para seus 
comportamentos. Se 
especialistas formula
rem questões sugesti
vas-como: "É possível 
que uma parte de você, 
sem que você tenha 
consciência dela, o es
teja levando a sentir 
e agir de forma estra
nha?" -, os pacientes 
poderão assimilar me
lhor a ideia de que sua 

mente abriga múltiplas identidades. 
Já o tratamento com técnicas que não im

plicam a pessoa com suas questões, como a 
hipnose, pode dificultar que esses pacientes 
distingam a fantasia da realidade. Nesse sen
tido, o Dl D pode ser reflexo do esforço que as 
pessoas fazem para dar sentido aos próprios 
comportamentos e sentimentos extremamen
te enigmáticos, segundo hipótese levantada 
pelo falecido psicólogo Nicholas Spanos, da 
Universidade Carleton. 

Se isso for verdade, as técnicas utilizadas 
para estabelecer a comunicação entre as iden
tidades podem ser um "tiro no pé", uma vez 
que, de certa forma, encorajam os pacientes 
a acreditar erradamente que o que sentem e 
pensam - e lhes parece estranho - está em 
compartimentos estanques em sua mente, 
geralmente dificultando a integração. Uma 
paciente pode, por exemplo, estar convencida 
de que uma de suas personalidades é res
ponsável por sua violenta raiva contra o ma
rido, fazendo-a desconsiderar seus próprios 
sentimentos. Nesse caso, uma abordagem 
mais adequada talvez ajudasse os pacientes 
a entender que suas sofridas experiências 
psicológicas são criadas não por diferentes 
personalidades, mas por vários aspectos de 
uma mesma personalidade perturbada. Dessa 
forma, eles poderiam começar a se distanciar 
dessas experiências, propondo-se a elabora
das e a reconhecer que seus pensamentos e 
sentimentos são verdadeiramente seus. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 232, p. 46-49, maio 2012.




