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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva discutir a experiência das mulheres que amam demais sob a ótica da 

teoria psicanalítica que aborda a compulsão e a dependência química, questionando os padrões de 

comportamento e a técnica do espelhamento utilizada nas reuniões do MADA. Essa experiência 

nos conduz a questionamentos e reflexões sobre nossa atuação prática enquanto psicólogos, no 

como e quanto podemos intervir na condução desses casos, considerando as subjetividades, 

levando essas pessoas a refletirem sobre seus padrões de comportamento, questioná-los e 

buscarem em co-construção psicoterapêutica uma ressignificação e uma reconstrução desses 

mesmos padrões, o que poderá levá-las a mudanças significativas em suas vidas. Desta forma 

buscamos discutir as possibilidades de mudanças subjetivas dessas mulheres, utilizando suas 

narrativas para reconstruírem suas histórias de vida. 

 

Palavras-Chave: Dependência, compulsão, comportamento, reconstrução, ressignificação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A coordenadora de um grupo MADA organiza a sala e anota num quadro o tema, o lema, a 

reflexão e a tradição do dia. Aguarda as integrantes que não tardam a chegarem. Como de hábito, 

a reunião é aberta com a leitura da Oração da Serenidade, quando, elas reconhecem a ação de um 

Poder Superior sobre suas vidas, buscando inspiração e colocando-se nas mãos desse Poder 

Superior, para a condução de suas ações. Em seguida, a coordenadora recepciona as novatas, 

dando-lhes as boas vindas e dizendo-lhes que “hoje elas são as pessoas mais importantes da 
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reunião, e que não estão mais sozinhas” de modo a fazê-las se sentirem acolhidas e queridas e 

desta forma, também lhes pedem que deem a chance ao grupo de acolhê-las e se deem a chance 

de serem acolhidas. Em seguida é feita a leitura do tema (um dos doze passos da filosofia do 

A.A. adaptado ao MADA) e aprofundada o passo do dia. Após esta, é feita a leitura do lema, em 

seguida a leitura da meditação ou reflexão do dia e por último a litura da tradição.  

Algumas das orientações do MADA são encontradas no livro de Robin Norwood 

“Mulheres que amam demais.” O grupo MADA não possui uma coordenadora especifica, assim 

sendo, qualquer integrante mais experiente e serena, coordena a reunião. A única exigência é que 

tenha pelo menos três meses acompanhando o trabalho do grupo. Assim, é função desta realizar o 

roteiro da sessão. São realizadas reuniões intergrupais mensalmente. Além da coordenadora, há 

uma tesoureira, que se responsabiliza pelo lanche e pagamentos das contas, já que sendo um 

grupo autônomo, se auto gerenciam, sem receberem ajuda externa para não exporem as 

companheiras e não criarem relações de poder com pessoas externas ao grupo. Desta forma 

aprendem a gerenciar a própria vida sem dependências.  

 Dizem que a cura entra pelo ouvido e sai pela boca e que a maioria das integrantes têm 

dificuldades na relação conjugal. Chegam ao grupo em situações limites, “no fundo do poço”, 

quando querem controlar desesperadamente e não conseguem. Assim a rejeição e o abandono, 

ameaças diariamente presentes nas suas vidas, as levam ao desespero. Fazem-nas aceitarem 

migalhas para não perderem o outro. Possuem as mesmas sensações de um adicto. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DO MADA  

 

O MADA (Mulheres que Amam Demais) é um grupo anônimo de ajuda mútua, que não 

possui metas a curto, médio ou longo prazo, requerendo apenas seja realizado um inventário 

moral, que é pessoal e cotidiano, e cujo programa de recuperação é direcionado para mulheres 

que possuem vínculos que as unem: sofreram abandono ou violência dos pais na infância, e por 

não terem conseguido controlar esses pais e seus atos ou não terem recebido um olhar mais 

significativo de suas mães, na vida adulta tentam controlar seus companheiros, amando-os 

demais, além de si mesmas. Essas mulheres buscam no outro (seus parceiros – as), sejam eles 

companheiros (as), irmãos (ãs), filhos (as), amigos (as) este olhar, esta atenção, de modo que a 

projeção de seu amor é tão intensa e desequilibrada que causa no outro o que mais temem, que é 

a rejeição e o abandono. Possuem tendência a atrair pessoas iguais a elas, já que o que está fora, 

ou seja, o que atraímos, está também dentro de nós. Os seus parceiros, geralmente são pessoas 

com baixa autoestima, que também precisam do olhar do outro para existir, atraindo mulheres 

ciumentas, possessivas, controladoras ou histéricas, para afirmar ou reafirmar sua condição 

existencial. 
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As mulheres que frequentam o MADA objetivam se recuperar da dependência de seus 

relacionamentos destrutivos, onde irão aprender a se relacionarem de modo saudável consigo 

mesma e com os outros, libertando-se do padrão obsessivo, que pode ter sido iniciado na 

infância, mas se prolonga pela vida adulta. Disto compreendemos que o que sentem não é amor 

demais, mas baixa autoestima e necessidade de valorização através do olhar do outro, sobre si 

mesmas, por isso tentam se fazerem necessárias, buscando controlar seus afetos mais 

significativos. 

Isso nos leva a reflexões sobre nossa atuação enquanto psicólogos, no como e quanto 

podemos intervir para conduzir o outro (no caso essas mulheres) a refletirem sobre seus padrões 

de comportamento, questioná-los e buscarem em co-construção psicoterapêutica uma 

ressignificação e uma reconstrução desses mesmos padrões, o que poderá levá-las a mudanças 

significativas em suas vidas. 

O trabalho no MADA consiste em depoimentos livres de cada participante, que ao narrarem 

sobre suas experiências particulares, irão poder se espelhar nas vivências uma das outras, no 

modo de se relacionarem e de se recuperarem, sem julgamentos, sem conselhos, apenas com a 

escuta leiga das experiências compartilhada por pares ou iguais. Percebo pela fala da 

coordenadora que os depoimentos trazem um elemento comum, muito presente nas narrativas: a 

compulsão e o fato desta interferir na vida social e cotidiana dessas mulheres. Compulsão essa 

que a psicanálise explica através do elemento simbólico. 

Apesar do comportamento pós-moderno da mulher, engajado em trabalhos que 

anteriormente somente os homens desenvolviam, esta ainda se encontra forte e 

inconscientemente ligada aos valores e pensamentos tradicionais do significante mulher, cujas 

funções e sentimentos femininos lhe são naturais: aquela que acolhe e é mais afetiva, que é 

ansiosa, que deve ser perfeita, sofre angústias e que é responsável pelo bem-estar físico e 

emocional da família. 

Essas mulheres apresentam em suas falas aspectos presentes em suas relações, tais como, 

grande necessidade de controlar, ajudar e apoiar seus companheiros, ciúmes exagerados, perda de 

controle das emoções e atitudes, enorme sofrimento e imensurável tristeza. Diante disso 

questiono que feridas possuem essas mulheres para sofrerem tanto na relação com seus parceiros 

ou familiares, levando-as a distorcerem sua autoimagem, sua identidade de modo a prejudicarem 

sua relação com o masculino e o feminino e com o seu funcionamento, deixando de serem elas 

mesmas para focarem suas vidas no outro, seja quem for o envolvido na relação amorosa, 

vivendo em função dos mesmos, do bem-estar e satisfação deles, se esquecendo de sua auto-

realização e identidade, na vivência de um amor incondicional, numa necessidade de se doarem 

sem limites, cuja busca de realização está sempre na satisfação do outro. 
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A prática do MADA focalizada no espelhamento poderá levar essas mulheres a 

compreenderem que não estão a sós nos seus sofrimentos psíquicos, todavia questiono se essa 

prática irá conduzi-las a uma mudança subjetiva. Acredito que essa prática possa apontar 

inicialmente, apenas para as possibilidades de mudança subjetiva a partir de um 

acompanhamento psicoterápico, pois ao narrarem suas experiências estarão apenas 

compartilhando e espelhando-se em outras experiências, sem contudo conduzi-las a reflexões 

mais profundas de acordo com a necessidade emocional de cada sujeito. Ao levar a narrativa para 

o setting terapêutico, terão mais possibilidades de refletirem sobre seus padrões de 

comportamento e sobre as possibilidades de mudanças. 

 

Discussão sobre a temática: mulheres que amam demais anônimas - aprofundamento 

e pesquisa dos sintomas observados  

Partindo da premissa que diz que a relação do sujeito adicto com a droga se dá a partir do 

lugar que esta ocupa na vida do mesmo (NERY FILHO, 2010), observo ser importante discutir 

sob o mesmo aspecto a relação das mulheres que amam demais, quando essas mulheres 

apresentam uma compulsão ou obsessão nesse comportamento, ou ainda um comportamento 

patológico. “Considerando o amor como um fenômeno que promove o crescimento do indivíduo 

em uma relação de intimidade e investimento no outro,” cuja intimidade “possui como condição 

o reconhecimento da alteridade do outro” quando este amor se transforma numa “relação de 

dependência mútua, de desejo de confluência, negando o outro como um ser discriminado”, 

pode-se entender esse como sendo um amor patológico (DE LIMA, 2006, p. 7). Diante disto, 

questionamos que lugar esse “amor” ocupa na vida dessas mulheres. 

Segundo Norwood (2005 apud DE LIMA, 2006, p. 10), amar demais significa ficar 

obcecada pelo parceiro e chamar isso de amor, consentindo que esse sentimento comande suas 

emoções e boa parte do seu comportamento, ainda que perceba que o mesmo influencie 

negativamente sobre sua saúde e bem estar de modo a não se sentir capaz de resistir ao mesmo, 

medindo a intensidade deste sentimento pela quantidade de sofrimento. Essas mulheres possuem 

baixa estima, além de desvalorização por sua integridade pessoal na relação amorosa. Demonstra 

ainda concentrar toda sua energia na tentativa desesperada de manipulação para mudar o 

comportamento e o sentimento de outras pessoas em relação a elas mesmas. Assim, como foram 

frustradas em transformar os pais da infância, buscam oportunidades de transformar alguém em 

seus relacionamentos amorosos. Percebo então, que esse amor ocupa o lugar da afetividade 

desejada que fosse doada pelos pais, e que não ocorreu.  

Observo que esse grupo de mulheres apresenta como sintoma, além da compulsão e da 

obsessão, a rejeição e o abandono traduzidos na dor de amar demais, que chega a ser física, além 

de psíquica. Como diz a depoente, é a mesma relação do adicto com a droga: precisa dessa 
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relação destrutiva e patológica para substituir algo que lhes falta: aceitação e presença, causada 

pela rejeição e abandono da infância. 

Mas, por que o amor dessas mulheres dói tanto? Amar dói? Por que dói se é amor? Se é 

amor não deveria doer. Mas, afinal, por que dói? De onde vem essa dor que é quase física, e que 

muitas vezes é física? A dor de um ferimento é a resposta da condução neuronal, das sinapses 

nervosas, do SN Periférico e deste ao SNC, a grosso modo. Mas, seria a dor de amar demais uma 

dor psíquica? Por que sentem dor quando um relacionamento é rompido inesperadamente: 

quando alguém que lhes é caro morre, ou quando se afasta e as deixam? Se não é um rompimento 

físico, pois que não há rompimento de tecidos, vasos, ossos ou órgãos, então por que dói tanto? 

Nasio (2007) em seu livro “A dor de amar”, diz que essa dor é a dor do laço que se rompe. 

Nasio ainda diz que as imagens principais que possuímos são as que fazem nascer um 

sentimento. Às vezes só percebemos uma imagem exaltante de nós mesmos que reforça o nosso 

amor narcísico. Outras vezes uma imagem decepcionante que alimenta a repulsa por nós 

mesmos, é frequentemente uma imagem de submissão e de dependência em relação ao amado, o 

que nos provoca angústia. A metáfora do espelho estilhaçado tem o defeito de sugerir que a 

presença imaginária do outro seria inteiramente visual, embora saibamos que ela pode também 

ser olfativa, auditiva, tátil e cinestésica. Às vezes, sem saber, atribuímos diversos ideais à pessoa 

do eleito. Ancoramos e desenvolvemos nosso apego conservando no horizonte esses ideais 

implícitos, muitas vezes exagerados, infantis e reajustados pelas limitações inerentes às 

necessidades (corpo), à demanda (neurose) e ao desejo do outro: meu eleito deve ser – único, 

insubstituível, invariável, resistir e sobreviver, inalterável à minha paixão devoradora ou ódio 

destruidor, dependente de mim, submisso aos meus caprichos. 

Dessa forma o medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de perder o outro levam essas 

mulheres a vivenciarem essa perda diariamente, carga que o outro não suporta. E, se esse outro se 

distancia, então a pessoa encontra um meio de cercá-lo, de não deixá-lo escapar. Nasio (2007) diz 

que quando perdemos a pessoa do ser que amamos, perdemos o corpo vivo do outro, uma das 

fontes que alimenta a força do desejo que nos une, sem com isso perder o desejo da vida que nos 

habita (embora uma MADA às vezes tente o suicídio ao perder o desejo pela vida, ao se dar 

conta que perdeu seu objeto de amor). Perdemos a sua silhueta animada que, como um apoio, 

mantinha um espelho interior que refletia nossas imagens. Mas, perdendo a pessoa do amado, 

perdemos ainda o ritmo sob o qual vibra a força real do desejo. Perder o ritmo é perder o outro 

simbólico, o limite que torna consciente o inconsciente. Perdemos a fonte de alimento, o objeto 

de nossas projeções imaginárias e o ritmo de nosso desejo comum, ou seja, a coesão e a textura 

de uma fantasia indispensável à nossa estrutura. 

Assim, Nasio conclui que a dor do enlouquecimento pulsional não é a ausência do outro, 

mas os efeitos que esta provoca em nós, porque a força do nosso desejo fica privada de uma das 

suas fontes que era o corpo do nosso amado, ou sua presença constante, já que o ritmo dessa 
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força fica quebrado com o desaparecimento do compasso que os estímulos provenientes daquele 

corpo escondiam; e porque o espelho psíquico que refletia as nossas imagens desmoronou, por 

falta do apoio vivo em que a sua presença se transformara. Então, a lesão que provoca a dor 

psíquica é causada pelo transtorno interno gerado pela desarticulação da fantasia do amado. 

Já Nery Filho (2010, p. 16), nos conduz à reflexão de que essas mulheres utilizam desse 

comportamento “na medida de suas necessidades subjetivas e sociais,” quando ao fazerem desse 

comportamento “a falta que constitui a estrutura” de suas histórias, para “suportar o horror da 

exclusão” de não terem sido amada por seus pais.  

Mas, que compulsão é essa que impele essas mulheres a esse comportamento destrutivo? É 

possível que essas mulheres, como diz Tavares (2004, p. 1), “na ausência de recursos simbólicos 

que propiciariam a passagem da infância à idade adulta,” não consigam ainda simbolizar essa 

relação com os pais da infância, assim, como vão simbolizar e enfrentar as frustrações se não  

conseguem dar conta do real, se não simbolizaram a relação de seus pais com elas mesmas? 

Desta forma, não suportando a frustração de transformar esses pais, buscam continuamente 

transformar seus parceiros amorosos. Daí se compreende que a adição ao comportamento de 

amar compulsivamente ou a dependência aos parceiros amorosos “pode estar relacionado ao 

controle” da atenção do outro, do olhar do outro sobre si mesmo (BRASILIANO; HOCHGRAF, 

2006, p. 134), ou ainda como afirma Lombardi (2004, p. 18/19), a motivação psicológica que 

leva à adicta desse comportamento, possui causas biopsicossociais, e o seu efeito provocador de 

“submissão tirânica não nos permite restringir o problema somente a este aspecto”, mas ao 

referirmos aos aspectos psíquicos, devemos observar que “uma origem não vai determinar um 

único desfecho, levando-se em conta a singularidade das experiências de cada sujeito.” 

Se o sujeito consegue tolerar a frustração do objeto ausente, “é possível que esse espaço de 

falta se transforme num pensamento, e desenvolva-se em aparelho para pensá-lo.” (LOMBARDI, 

2004, p. 38). Todavia, 

 

“[...] se a capacidade de tolerar a frustração é pequena, a decisão pode ser a fuga, como 

uma forma de não sentir e reconhecer a dor que pode ser causada pela ausência do 

objeto. Nesse caso, não se desenvolve um pensamento, mas a percepção da realidade 

desprovida da experiência emocional correspondente, que se confunde com a coisa-

em-si. A vivência da ausência é o que permite a simbolização, a instalação do desejo, o 

objeto pode ser pensado mesmo estando ausente.” (LOMBARDI, 2004, p. 39). 

 

Se o sujeito não consegue suportar a ausência do objeto, não consegue simbolizar, então ele 

só terá condição para a ação. Desta forma o desenvolvimento do aparelho de pensar ficará 

perturbado e funcionará apenas para libertar a psique do acúmulo de objetos que são sentidos 

como maus. Como o adicto às drogas, as mulheres que amam demais se utilizam do recurso da 
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ação e não do pensamento, para solucionarem suas questões. Se o sujeito não consegue suportar a 

percepção interna da realidade, arrisca-se a alucinar, interrompendo o princípio da realidade. 

Assim, o comportamento destrutivo de amar demais pode ser compreendido como a tentativa de 

negação das feridas expostas pela dor da falta, e toda a energia colocada nesse comportamento 

neutraliza as emoções, impedindo o processo de sentir, o que, através desse entorpecimento 

buscado repetidamente, leva a mulher a evitar olhar para si mesma, cujo efeito ao vivenciar esse 

prazer, provoca uma sensação de que a mulher encontrou recursos capazes de superação dos seus 

conflitos, proporcionando-lhe uma sensação de empoderamento, de onipotência ou megalomania, 

acompanhado de arrogância, de ter poder e controle sobre o outro. Ao perceber a clausura ou 

ilusão, angustia-se e repete o comportamento buscando o alívio de suas angústias.  

Mas, por que repetem o comportamento? “Muitas vezes”, nos diz a coordenadora que nos 

recebeu, “pensamos estar curadas, livres da dependência até que algum comportamento do nosso 

parceiro nos ameace, nos faça pensar que possamos perdê-lo, mesmo que tenhamos mudado de 

parceiro, que estejamos numa nova relação, então recaímos.” Isto nos conduz à compreensão do 

que afirmam Miranda e Faveret (2011, p. 148) “que a compulsão á repetição, mais do que uma 

mera repetição do sintoma, configura-se como algo da ordem do insuperável, já que se trata de 

um dado inerente à estrutura do sujeito.”  

Freud afirma no texto Recordar, repetir e elaborar que “podemos dizer que o paciente não 

recorda alguma coisa do que esqueceu ou recalcou, mas expressa-o pela atuação ou atua-o. Ele o 

reproduz não como lembrança, mas como ação; repete-o, sem naturalmente saber o que está 

repetindo.” (FREUD, 1914. P. 165 apud MIRANDA e FAVERET, 2011). Isto reforça a premissa 

de que o adicto é pura ação, que age sem reflexão, sem utilizar o pensamento, porque ao não 

conseguir suportar a ausência do objeto, não consegue simbolizar, deste modo, só terá condição 

para a ação. 

 

Conclusão e sugestão de tratamento  

O comportamento das mulheres que “amam demais” preenche a falta do amor dos pais da 

infância, na necessidade de controlar a vida outro, do afeto eleito, para que este outro a perceba e 

a ame, e sinta necessidade desse seu “amor.” E tal como o comportamento do adicto às drogas, se 

apresenta como um recurso que se utiliza da ação e não do pensamento. Assim, a adição deste 

comportamento pode ser entendida como um atalho para o prazer, e a compulsão da repetição, 

como ação. 

Desta forma, compreendo que o tratamento indicado é a psicoterapia, caminho para a 

construção e reconstrução das vidas dessas mulheres, de sua autoestima, de sua identidade, a 

partir da qual vão se tornando autoras de suas vidas, de sua própria história, construindo 

autoestima, e identidade própria, desvencilhando-se gradualmente da dependência emocional ou 
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psíquica de seus companheiros (as). Assim, através de sua linguagem, de suas narrativas, levá-las 

a refletirem sobre si mesmas, sobre suas ações, pensamentos e sentimentos, conduzindo-as a 

buscarem conectá-los (ações, pensamentos e sentimentos) de modo que lhes seja possível a cada 

dia, ressignificando as histórias do passado, construindo e reconstruindo novas histórias no 

presente, voltando o olhar para o futuro. Deste modo, construindo metas e perspectivas de vida 

relacional mais saudável, conduzindo-as à compreensão de que para isso, é necessário abdicar do 

controle e do poder sobre o outro, mesmo porque não possuímos esse poder, e que somos todos 

livres para as decisões sobre nossas condutas e escolhas, nos responsabilizando por elas, mesmo 

porque o amor está longe daquilo que idealizamos. Assim, aprendendo a simbolizar e a olhar 

para si mesmas como sujeitos mais importantes e capazes de enfrentarem as frustrações que se 

apresentam no mundo hodierno, sem sair de uma para outra ação, mas interagindo e integrando 

sentimento, pensamento e ação. 
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