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PREFÁCIO 

Terezinha de Camargo Viana & Isabel Leal 

 

 

Com o objetivo de reunir em uma mesma obra trabalhos de 

pesquisadores brasileiros e portugueses de diferentes universidades e 

instituições acadêmicas que se dedicam ao estudo de 

comportamentos e sintomas associados à alimentação e buscar 

compreender tais fenômenos como resultantes da intersecção de 

fatores biológicos, culturais, relacionais, comportamentais e 

intrapsíquicos, Sintomas alimentares, cultura, corpo e obesidade: 

questões clínicas e de avaliação vem suprir a carência de uma 

publicação que aborde a temática dos sintomas alimentares como 

uma área de conhecimento interdisciplinar.  

Este livro responde, também, ao desafio de articular diferentes níveis 

de análise e intervenções clínicas colocados na atualidade: como 

avaliar e tratar dos múltiplos sintomas alimentares e corporais? Como 

entender psicodinamicamente tais sintomas? Como contribuir para a 

implementação de políticas sociais relacionadas à prevenção e 

tratamento visando o bem-estar físico e psicológico da população? 

Inicialmente pensado para responder a indagações relacionadas à 

obesidade, o livro extrapola esse limite e trata de outros aspectos que 

contornam esse e outros sintomas alimentares. É consabido o alto 

impacto da temática na cultura contemporânea. Não só a obesidade e 

outros distúrbios alimentares vêm sendo tratados no bojo de políticas 

de saúde pública, por organismos nacionais e internacionais, a 

demandar estratégias específicas de atendimento clínico e 

psicológico, mas também outras dimensões se imbricam na 



8 

 

discussão: a corporeidade, a valorização social do corpo magro, a 

biopolítica, a dietética, a nutrição, o desenvolvimento econômico, o 

papel dos meios de comunicação e a emergência de novos ideais 

estéticos, as contraposições a essa idealização cultural, os distúrbios 

relacionados ao excesso e à recusa ao alimentar-se, a demanda de 

novos instrumentos e referenciais de avaliação, a delimitação dos 

diagnósticos, as dimensões intrapsíquicas. As questões são muitas.  

Os capítulos que compõem o livro Sintomas alimentares,cultura  

corpo e obesidade: questões clínicas e de avaliação refletem 

precisamente a multiplicidade de aspectos implicados na análise. Se 

até recentemente, a ênfase recaia sobre os fatores fisiológicos e 

neuroquímicos para explicar os comportamentos relacionados ao 

alimentar-se, com o avanço da ciência psicológica, ressalta-se o 

entendimento de que outras dimensões estão intrinsecamente ligadas 

e mesmo se justapõem - motivação, desejo, emoção, constituição 

psíquica, afeto, aprendizagem, percepção sensorial, apetite e 

saciedade. Isso evidencia que esta é, por excelência, uma área 

multidisciplinar e, sobretudo, uma área do conhecimento 

interdisciplinar, em que relação entre as disciplinas se impõe como 

necessária para um melhor desenvolvimento.  

Face à diversidade de campos e contextos em que a temática da 

obesidade e corporeidade se dissemina e tece conexões disciplinares, 

face à diversidade de perspectivas dos autores deste livro, permeadas 

por ênfases culturais e acadêmicas diferenciadas, não causa 

admiração que as teorizações não tenham um caráter homogêneo. É 

precisamente essa não homogeneidade que confere a este livro 

particular interesse.  

A uma primeira vista, pode-se identificar que a forma de trabalhar a 

temática tem uma matriz cultural - as características dos artigos de 
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autores brasileiros e de autores portugueses são diferenciadas. Não é 

somente uma questão de linguagem, mas também o conferir ênfases - 

avaliação, instrumentos de avaliação, encaminhamentos clínicos, 

permeiam a maioria das análises dos autores portugueses; o 

privilegiar enfoques metapsicológicos e a clínica psicanalítica parece 

ser a tônica dos escritos brasileiros. A uma segunda visada, vemos 

que as coisas não são bem assim - os temas se cruzam, as análises 

se complementam. 

Em Sintomas alimentares, cultura, corpo e obesidade: questões 

clínicas e de avaliação as coautorias e as autorias binacionais 

indicam que pensar as múltiplas articulações entre a clínica e a cultura 

exige abertura para diálogos que revelem o encontro de distintas 

estratégias metodológicas e perspectivas dentro do campo do saber e 

do fazer clínico. Esperamos que os vários textos apresentados nesse 

livro fomentem reflexões que tenham o potencial de mobilizar novas 

interlocuções entre o grupo de autores e outros colegas de diversos 

campos de produção do conhecimento e de atuação. Ousamos 

desejar frutos desse diálogo ampliado.  
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OBESIDADE: PREVALÊNCIA, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

Patrícia Ferreira, Filipa Pimenta, Mafalda Leitão, Adriana Bernardino 

& Isabel Leal 

 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a obesidade como uma 

doença em que o excesso de gordura acumulada pode atingir graus 

capazes de prejudicar a saúde, resultando este excesso de gordura de 

consecutivos balanços energéticos positivos em que a quantidade de 

energia ingerida é maior do que a quantidade de energia gasta; os 

factores que determinam este equilíbrio são de natureza genética, 

metabólica, ambiental e comportamental (Direção Geral de Saúde, 

2005). 

A obesidade constitui um fator de risco para o desenvolvimento de 

múltiplas doenças que incluem a hipertensão arterial, a doença 

coronária, a diabetes tipo II e determinados tipos de cancro (Kruger, 

Ham, & Prohaska, 2009). Sendo considerada a epidemia global do 

século XXI, prevê-se atingir até 50% da população, em 2025, se não 

forem tomadas medidas de prevenção (WHO, 2010). 

Esta condição clínica pode tipificar-se atendendo às zonas do corpo onde 

a gordura se acumula; assim, salienta-se a obesidade ginóide 

(característica do sexo feminino), cuja gordura se distribui sobretudo nas 

regiões das coxas, ancas e nádegas, e a obesidade andróide (mais 

comum no sexo masculino), na qual se verifica uma acumulação de 

gordura no abdómen (Amaral & Pereira, 2008).  

Para alguns autores, a obesidade também pode ser classificada como 

endógena ou exógena. A obesidade exógena resulta de uma ingestão 
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excessiva de calorias ou gastos reduzidos, e está associada a factores 

dietéticos, educacionais, sociais e ecológicos. A obesidade endógena 

está relacionada com alterações endocrinometabólicas, hipotalâmicas, 

genéticas, neuropsicológicas e pode ser influenciada por ação 

farmacológica (Wesser & Young, 1983). 

O diagnóstico da obesidade é realizado a partir do parâmetro estipulado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) - índice de massa corporal 

(IMC), obtido a partir da relação entre peso corpóreo (dada em quilos – 

kg) e altura (dada em metros – m²) dos indivíduos. Através deste 

parâmetro, é considerado excesso de peso um IMC entre 25 e 29,9 

kg/m² e obesidade um IMC igual ou superior a 30 kg/m² (Ferreira & 

Wanderley, 2010). O IMC permite, deste modo, a classificação da 

obesidade em quatro níveis: grau I (IMC entre 30 e 34,9 kg/m²); grau II 

(IMC entre 35 e 39,9 kg/m²); grau III, considerada grave ou mórbida (IMC 

entre 40 e 49,9 kg/m²) e, por último, o grau IV ou super-obesidade (IMC 

superior a 50 kg/m²) (Santo & Cecconello, 2008). Atualmente, a nível 

mundial, estima-se que 250 milhões de pessoas tenham um IMC acima 

dos 30 kg/m², ou seja, 7% da população adulta apresenta obesidade 

(Antipatis & Gill, 2001).  

No entanto, é de salientar que a interpretação do IMC deverá comportar 

cuidado dado esta medida poder não corresponder ao mesmo nível de 

gordura em todas as populações e grupos étnicos e ser pouco 

informativa do estado de saúde; isto porque a relação entre o IMC e a 

gordura corporal varia de acordo com a constituição física e proporção 

corporal (Antipatis & Gill, 2001). Paradigmático disto é um estudo 

recente, com uma amostra etnicamente uniforme, onde foi demonstrado 

que 9% dos participantes com um IMC saudável apresentava níveis 

excessivos de gordura, aferidos pelo método de bio-impedância; o 

contrário também se verificou, isto é, pessoas com um IMC superior a 25 

kg/m2 e que revelavam uma percentagem de gordura dentro do intervalo 
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normativo (Herédia, Pimenta, Lima, Bernarda, & Simões, 2012). 

Adicionalmente, uma investigação conduzida por Antipatis e Gill (2001), 

com diferentes grupos étnicos, mostrou que para o mesmo nível de 

gordura corporal, idade e sexo (e usando como termo de comparação 

uma amostra caucasiana), indivíduos afro-americanos e polinésios 

revelavam um IMC superior, 1,3 kg/m² e 4,5 kg/m² respetivamente. Em 

contraste, os participantes chineses, etíopes e indonésios deste estudo 

manifestaram um IMC mais baixo em 1,9, 4,6 e 3,2 kg/m², 

respetivamente, em comparação com os indivíduos caucasianos.  

 

Prevalência da obesidade 

Verifica-se a nível mundial uma grande variação da prevalência de 

obesidade entre os diversos países e regiões. Os dados relativos à 

obesidade nos países da América do Norte são semelhantes aos da 

Europa: 20% dos homens e 25% das mulheres sofrem desta condição 

(Antipatis & Gill, 2001; Ministério da Saúde, 2008). Os países do Médio 

Oriente, nomeadamente os exportadores de petróleo, debatem-se com 

um sério problema de obesidade na população adulta, principalmente 

nas mulheres (taxas acima de 25% de obesidade). Nas zonas urbanas 

da Índia, principalmente na classe económica média-alta, o excesso de 

peso começa a tornar-se um sério problema. Nos países da América 

Central e do Sul, a obesidade começa a emergir. O México e o Brasil já 

vivenciam altos níveis de obesidade, principalmente entre populações de 

baixos rendimentos e de zonas urbanas (Antipatis & Gill, 2001). 

O Japão é um dos países industrializados com mais baixa taxa de 

obesidade, inferior a 3%. As taxas mais altas de obesidade no mundo 

encontram-se nas populações das ilhas do Pacífico da Melanésia, 

Polinésia e Micronésia. Em África, as taxas de obesidade são 
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extremamente altas entre as mulheres no Cabo da Península, e baixas 

entre as mulheres na Tanzânia (Antipatis & Gill, 2001).  

 Em Portugal, e de acordo com os dados da OMS, 50% da população 

sofre de excesso de peso e de obesidade, estando classificado como um 

dos países com uma taxa de obesidade mais alta da Europa (Berghofer 

et al., 2008). Estima-se que, em muitos países europeus, a prevalência 

desta doença tenha triplicado desde 1980 (Ministério da Saúde, 2008).  

Num estudo realizado por Carmo et al. (2007) sobre a prevalência da 

obesidade na população portuguesa entre 2003 e 2005, e utilizando os 

valores do IMC e do perímetro da cintura e da anca, constatou-se que de 

8.116 participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, 

2,4% apresentava baixo peso (IMC < 18,5 kg/m2), 39,4% excesso de 

peso (IMC entre 25 e 29,9 kg/m2) e 14,2% da amostra manifestava 

obesidade (IMC ˃ 30 kg/m2). Relativamente ao perímetro da cintura, 

constataram que 45,6% da amostra manifesta um risco aumentado para 

a saúde cardiovascular, associado a altos valores do perímetro de 

cintura. Neste estudo, era mais frequente os sujeitos com IMC acima de 

30 kg/m2 serem do género feminino que do masculino. Constataram 

também que as crianças portuguesas têm uma alta incidência de 

excesso de peso e de obesidade (31,6%). 

Num outro estudo chegou-se à conclusão que aproximadamente 30% de 

indivíduos caucasianos não hispânicos eram obesos, bem como 45% de 

sujeitos negros não hispânicos e 36% de americanos de descendência 

mexicana. Relativamente às idades, observou-se que na faixa etária dos 

20 aos 30 anos, a prevalência de obesidade era de 28,5%; nas idades 

compreendidas entre 40 e 59 era igual a 36,8% e 31% para os indivíduos 

com idades iguais ou acima dos 60 anos (Ogden et al., 2006). 
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A obesidade é considerada a segunda causa de morte passível de 

prevenção e estima-se que em Portugal este problema equivalha a 3,5% 

dos custos relacionados com a saúde (Direção Geral de Saúde, 2005).  

Assim, sendo um cenário comum em países desenvolvidos, estes dados 

epidemiológicos revelam que existe uma necessidade urgente de definir 

estratégias preventivas e eficazes (Carmo et al., 2007). 

 

Causas da Obesidade 

Todos os indivíduos estão suscetíveis a esta doença, no entanto, 

determinadas características genéticas, pessoais, familiares e ambientais 

poderão influenciar o grau de vulnerabilidade. Os determinantes em 

causa prendem-se com uma maior suscetibilidade genética para o 

desenvolvimento de obesidade (Pinheiro et al., 2004); mudanças nos 

padrões de alimentação e de atividade física (Ferreira & Wanderley, 

2010); uma desnutrição energético-proteica precoce, ou seja, a 

obesidade ocorreria como uma consequência da desnutrição (Pinheiro et 

al., 2004) e, por último, variáveis ambientais, psicológicas (Quaioti & 

Almeida, 2006), sociais e económicas (Siroski et al., 2011). 

Fatores Genéticos  

A obesidade é uma doença resultante do conflito entre herança genética 

e a vida moderna (Halpern, 1999) e, neste sentido, as teorias genéticas 

apontam para o peso como sendo uma característica familiar, que se 

manifesta por alterações no apetite (por exemplo, na determinação de 

preferências alimentares ou na ingestão de alimentos), no gasto 

energético e no nível metabólico basal (Quaioti & Almeida, 2006). 

Estima-se que entre 40% e 70% da variação no fenótipo associado à 

obesidade tenha um carácter hereditário e que existem, pelo menos, 30 

genes envolvidos na obesidade (Marques-Lopes, Marti, Moreno-Aliaga, & 
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Martínez, 2004). Estudos de segregação de núcleos familiares, de 

adoções, com gémeos, assim como de associação genética, confirmam 

a tese de que o risco de obesidade é superior nos descendentes de 

pessoas com esta doença (Marques-Lopes et al., 2004). Por exemplo, há 

40% de probabilidade de uma criança vir a manifestar obesidade, se tiver 

uma mãe ou pai obesos; no entanto, se ambos sofrerem de obesidade, a 

probabilidade é de 80% (Garn, Bailey, Solomon, & Hopkins, 1981). 

Guenter (2000) reforça o anterior ao constar que das quarenta mulheres 

com obesidade que participaram no seu estudo, 82,5% tiveram mães 

obesas e 15% tiveram pais obesos.  

Como salientado anteriormente, os indivíduos estão também sujeitos a 

uma influência genética aquando da escolha do tipo de alimentos e da 

quantidade consumida dos mesmos. Desta forma, relações genes-

ambiente determinarão, em parte, os itens alimentares normalmente 

procurados e consumidos, isto é, o hábito alimentar (Quaioti & Almeida, 

2006). Contudo, as interações entre pais e filhos são também relevantes 

na formação dos padrões de consumo e preferências das crianças 

(Birch, 1999). 

Tem-se demonstrado, tanto em modelos animais como em humanos, 

que a progénie tende a preferir alimentos que foram consumidos pela 

mãe durante a gestação e lactação. Contudo, a observação dos 

progenitores pode ser também relevante a este nível: num estudo levado 

a cabo com ratos, verificou-se que estes escolhiam o alimento por 

observação do comportamento alimentar dos adultos (Galef, 1982).  

A tendência genética para ter obesidade revela-se ainda através do 

número de células gordas do indivíduo: um sujeito com peso médio 

possui cerca de 25 a 35 milhões de células gordas e um indivíduo obeso 

possui de 100 a 125 mil milhões; e segundo a investigação, depois de 

formadas, estas células não desaparecem (Sjostrom, 1980).  
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Hábitos Alimentares e de Atividade Física 

A obesidade pode ainda ser explicada devido à industrialização dos 

países (que observaram a passagem das sociedades agrícolas a 

sociedades industrializadas) e às alterações dos estilos de vida e dos 

hábitos nutricionais decorrentes desta mudança. É notável a 

transformação no sistema alimentar, que está a modificar o consumo 

energético, e a construção de ambientes eficientes, que estão a reduzir 

os níveis de atividade física (Sobal, 2001).  

As mudanças nos padrões de alimentação e o aumento do consumo 

energético estão relacionados com uma dieta rica em gordura 

(principalmente as de origem animal), açúcares e alimentos refinados 

(Ferreira & Wanderley, 2010) e sendo pobre em fibras (Vieira & Sichieri, 

2008). Isto acontece também devido à maior capacidade económica de 

aquisição de alimentos (Halpern, 1999). Para além disto, há um aumento 

do consumo de fast-food (Amaral & Pereira, 2008) e uma diminuição do 

consumo de frutas e vegetais (Hurson & Corish, 1997). Por exemplo, nos 

EUA existem atualmente cerca de 3.800 Kcal disponíveis per capita, o 

que constitui quase o dobro do necessário para um adulto (Sobal, 2001). 

Outros estudos mostraram que os adolescentes não ingerem certas 

refeições, apresentando como razões: “a falta de tempo”, “a falta de 

apetite” e “o medo de engordar”, sendo o pequeno-almoço a refeição 

menos praticada (Fonseca, Sichieri, & Veiga, 1998). O comportamento 

de comer entre as refeições é um hábito muito frequente nos 

adolescentes e constata-se que estas pequenas refeições (ou snacks) 

estão associadas à ingestão de grandes quantidades de açúcares, 

gorduras e bebidas gaseificadas (Hurson & Corish, 1997).  

A urbanização tem também um impacto no nível de atividade física 

(Antipatis & Gill, 2001), predominando o estilo de vida sedentário, devido 

a alterações na esfera do trabalho (que conta com empregos 
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essencialmente inativos) e à melhoria das redes de transporte, 

decorrentes do processo de modernização mundial (Ferreira & 

Wanderley, 2010). Há, deste modo, um declínio de gasto energético dos 

indivíduos, que tem origem no predomínio crescente de ocupações que 

demandam um menor esforço físico e na redução da atividade física 

associada ao lazer (Pinheiro et al., 2004).  

De salientar ainda duas mudanças fulcrais no ambiente que, 

consequentemente, levam a uma redução da atividade física: o 

automóvel e a televisão (Antipatis & Gill, 2001). Deste modo, a 

caminhada com objetivos definidos tornou-se pouco usual para a maioria 

das pessoas, sendo a energia pessoal despendida em deslocações a pé 

rapidamente minimizada (Sobal, 2001). Por exemplo, nas cidades 

asiáticas, as então habituais bicicletas foram substituídas pelas atuais 

motas e pelos automóveis (Antipatis & Gill, 2001). 

As oportunidades de jogo ativo e de atividade física têm vindo a tornar-se 

mais raras nas últimas décadas, tendo sido o ato de brincar no exterior 

progressivamente substituído por comportamentos sedentários no interior 

das habitações (Neto, 2006), durante os quais a criança passa a ser um 

mero espectador (Sobal, 2001). Pesquisas têm revelado que as crianças 

entre os 8 e os 16 anos passam várias horas diárias em frente à 

televisão, o que está relacionado com a obesidade infantil, já que são 

diminuídos os exercícios físicos com dispêndio significativo de energia. O 

sedentarismo não é apenas causa da obesidade, podendo ser 

igualmente uma consequência: à medida que se verifica um progressivo 

aumento de peso na criança, esta poderá aumentar a inatividade diária 

decorrente do acréscimo de peso corporal (Bayer, Vasco, Lopes, & 

Teixeira, 2010).  

Fatores Ambientais, Sociais e Demográficas 
Pelo fato de o aumento da prevalência da obesidade ter sido tão rápido 

nos últimos anos e pela constatação de que populações etnicamente 
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semelhantes, vivendo em condições ambientais diferentes, têm 

prevalências diferentes, conclui-se que o ambiente desempenha um 

papel privilegiado na obesidade (Filho, 2004).  

Sobal (2001) salienta que a obesidade e o excesso de peso são 

considerados um fenómeno biopsicossocial complexo, que tem origem 

em diversos fatores sociais e culturais. A cultura onde o indivíduo está 

inserido exerce grande influência sobre os seus próprios padrões 

alimentares, os seus níveis de atividade física e de gordura ou magreza 

desejáveis (Sobal, 2001). Deste modo, a obesidade, enquanto atributo 

físico, é interpretada consoante o sistema social onde se enquadra, 

existindo um sistema de códigos para viver um corpo, que é interiorizado 

e manifestado por um determinado grupo social. Contudo, em geral, 

dentro da esfera social, a obesidade recebe usualmente a designação de 

um estado desviante dos padrões de normalidade na cultura ou de um 

estado patológico (Ferreira & Wanderley, 2010). 

A publicidade alimentar dirigida às crianças e jovens, como existe 

atualmente, é igualmente um fator que auxilia na incrementação da 

obesidade. Por exemplo, nos EUA são gastos anualmente 1,6 biliões de 

dólares no marketing direto à camada mais jovem, tendo a maioria dos 

produtos publicitados um elevado nível de calorias, açúcar, gordura e/ou 

sódio, incluindo cerais altamente açucarados, fast food, refrigerantes, 

doces e snacks (Almeida, Nascimento & Quaioti, 2002; Harris, 

Pomeranz, Lobstein, & Brownell, 2009). É importante considerar que uma 

criança vê aproximadamente 15 anúncios de comida por dia e é exposta 

a estes conteúdos não apenas via televisão, mas igualmente nas escolas 

e suas imediações, na internet e nos videojogos. Nestes anúncios, as 

mensagens passadas encorajam as crianças a insistir com os pais para a 

compra do produto, promovem a ingestão de comida pouco saudável 

entre refeições e associam o consumo de comida altamente calórica e 

baixa em nutrientes a resultados e situações positivas e facilmente 



20 

 

cobiçadas pela criança. Assim, este marketing específico vai influenciar 

diretamente as preferências e comportamento nutricional das crianças e 

adolescentes, em prejuízo da saúde, de um comportamento nutricional 

adequado e de um peso apropriado. E, devido à sua globalização 

progressiva, torna-se de difícil regulamentação individual por parte de 

cada país (Harris, Pomeranz, Lobstein, & Brownell, 2009). 

A literatura aborda também a relação existente entre obesidade e o tipo 

de residência (rural, suburbana ou urbana). Há uma tendência para as 

populações das zonas rurais terem maior peso corporal (Sobal, 2001); 

todavia, outros autores defendem a ideia contrária, salientando que são 

as populações urbanas que tendem a ter maiores índices de obesidade, 

principalmente nos países menos desenvolvidos (Antipatis & Gill, 2001). 

Deste modo, rapidamente se constata que o local onde a pessoa vive é 

fortemente influenciado pelas questões económicas associadas a esse 

lugar que, por sua vez, parecem influenciar a dieta alimentar, atividade 

física e peso corporal (Sobal, 2001).  

Também o tamanho do agregado familiar (número de pessoas que reside 

na mesma casa) contribui para a obesidade, sendo um potencial 

influenciador da energia consumida, exercício físico e valores do peso 

corporal, principalmente entre as faixas etárias da população mais 

envelhecida. Neste contexto, viver sozinho poderá ser um fator de risco. 

Contudo, outras investigações demonstram que os indivíduos casados e 

com filhos têm maior tendência para apresentarem excesso de peso. 

Existe ainda a evidência de que quantas mais pessoas viverem numa 

casa, maior o número de calorias que cada uma vai consumir, sugerindo 

que existe uma relação direta entre o número de pessoas presentes à 

refeição e energia consumida (Sobal, 2001). 

A idade pode ser igualmente um fator pertinente a considerar no âmbito 

da obesidade, pois consoante a idade e a fase desenvolvimental em que 
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um indivíduo se encontra, este poderá estar mais suscetível a ganhar 

peso. Assim, os indivíduos mais jovens e os mais idosos têm tendência a 

serem mais magros e a serem menos propensos a sofrerem de 

obesidade (Antipatis & Gill, 2001). Os mecanismos desta relação 

envolvem a combinação de mudanças fisiológicas, níveis de atividade e 

calorias ingeridas (Sobal, 2001). 

Outra variável de referência na etiologia da obesidade é o género, dado o 

dimorfismo sexual ter influência no peso do corpo: as mulheres, de uma 

maneira geral, têm mais gordura armazenada no corpo (mais gordura 

corporal periférica nas pernas e nas ancas) que os homens, logo têm 

maior probabilidade do que os homens de vir a desenvolver obesidade; 

no entanto, são os homens que apresentam mais facilmente excesso de 

peso. Esta diferença nos depósitos de gordura pode relacionar-se com a 

capacidade de reprodução nas mulheres (Antipatis & Gill, 2001). 

O nível educacional tem sido também apontado como um fator de 

influência no contexto da obesidade (Gigante, Barros, Post, & Olinto, 

1997), visto que uma maior formação académica está associada a um 

conhecimento mais amplo sobre nutrição, exercício físico, saúde e peso, 

que poderá ser usado para avaliar as escolhas alimentares, o estilo de 

vida praticado e a gestão do peso corporal (Sobal, 2001). Os indivíduos 

que possuem menos formação escolar são mais suscetíveis a consumir 

maior quantidade de comida com gorduras e menor de fruta e vegetais; 

assim, as pessoas com maior grau académico têm tendência para serem 

mais magras (Sobal, 2001). Concretamente nos países desenvolvidos 

existe uma associação inversa entre nível de instrução académica e a o 

nível de obesidade, com maior expressão nas mulheres: um baixo grau 

escolar correlaciona-se com um IMC mais alto em quase todas as 

mulheres e em metade dos homens (Antipatis & Gill, 2001). Contudo, 

esta conclusão não é unânime. Em Portugal, o aumento médio anual dos 

níveis do IMC foi semelhante em indivíduos com escolaridade básica e 
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com curso universitário; por sua vez os sujeitos com o ensino secundário 

tenderam a apresentar um menor aumento anual do IMC, contrariamente 

ao que é observado noutros países (Marques-Vidal et al., 2011). 

A situação profissional poderá constituir igualmente um fator de risco: 

vários estudos em países industrializados descobriram que as mulheres 

que não têm um emprego estão mais vulneráveis a desenvolver 

obesidade do que as suas congéneres profissionalmente ativas (Sobal, 

2001). 

Fatores Económicos 

O nível socioeconómico é um fator fulcral para o entendimento deste 

processo, pois influencia, entre outros aspetos, a possibilidade de acesso 

a alimentos saudáveis e a oportunidade da prática de atividade física 

(Vieira & Sichieri, 2008). A associação entre o excesso de adiposidade e 

as condições de privação alimentar são fortemente influenciadas por 

fatores socioeconómicos; a insegurança na obtenção contínua e estável 

de alimentos pode gerar comportamentos de risco para o aumento da 

reserva energética corporal (Bernard, Cichelero, & Vitolo, 2005). 

A relação entre o nível socioeconómico e a obesidade difere entre 

sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento e, dentro das 

sociedades desenvolvidas, entre homens e mulheres (Sobal & Stunkard, 

1989). Nos países desenvolvidos, a pertença a uma classe 

socioeconómica mais alta tem uma relação negativa com a obesidade 

infantil (particularmente entre as mulheres), mas apresenta uma 

correlação positiva nos países em desenvolvimento (Antipatis & Gill, 

2001). Também Sobal e Stunkard (1989) referem que a obesidade tende 

a ser mais frequente nos países desenvolvidos, nos estratos da 

população com menor rendimento, sendo particularmente evidente nas 

mulheres adultas, reforçando as conclusões de um estudo de Fernandes, 

Leme, Yamada e Sollero (2005) com mulheres. Uma possível explicação 
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para a alta incidência de excesso de peso e obesidade entre mulheres de 

baixa condição socioeconómica, é o ciclo instável de aquisição de 

alimentos, ou seja, períodos de abundância alimentar seguidos de 

períodos de restrição (Bernard et al., 2005). Também Viana (2002) refere 

que nas regiões mais pobres assiste-se a um incremento no consumo de 

gorduras e açúcares, pela facilidade de acesso a estes produtos e pelos 

baixos preços praticados. 

Não obstante o anterior, Bernard et al. (2005) defendem que é fulcral ter 

presente que, hoje em dia, a obesidade atinge todos os níveis 

socioeconómicos, apesar do comportamento distinto entre países com 

diferentes graus de desenvolvimento - nos países desenvolvidos, além 

da educação, também o trabalho apresenta-se como um dos principais 

determinantes da obesidade e, nos países em desenvolvimento, são 

encontradas associações entre o salário e os bens materiais, e a 

obesidade (Vieira & Sichieri, 2008).  

O rendimento auferido, e que fornece os recursos que podem influenciar 

a energia consumida e gasta, relaciona-se com o peso corporal (Sobal, 

2001). Tem-se genericamente verificado que as populações que veem os 

seus rendimentos aumentar, e se tornam mais urbanas, adotam um 

regime alimentar rico em gorduras saturadas e açúcar (Antipatis & Gill, 

2001). 

Fatores Psicológicos e Comportamentais 

Nas primeiras seis décadas do século XX, a obesidade era entendida 

como resultante de défices morais e/ou problemas psíquicos. Hoje em 

dia, sabe-se que a população geral que sofre de obesidade não 

apresenta maiores níveis de psicopatologia, quando comparada à 

população geral não obesa. Alguns autores salientam ainda que nem 

todas as pessoas com obesidade têm sentimentos negativos sobre o seu 

corpo e, quando tal acontece, é mais comuns em pessoas com o início 
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da obesidade na infância, cujos pais e amigos depreciam o seu corpo 

(Stunkard & Wadden, 1992). 

Tal como anteriormente referido, as interações que se desenvolvem 

entre crianças e respetivos cuidadores serão importantes na formação 

dos padrões de consumo e preferências alimentares (Birch, 1999). 

Guenter (2000) verificou-se que a satisfação das necessidades físicas 

era o tema central da vinculação pais-filhos, em caso de adultos obesos. 

O mesmo autor refere que numa investigação com 40 mulheres com 

obesidade, 15% das mesmas já apresentava um peso excessivo em 

bebé, o que sugere que a obesidade dessas mulheres poderá estar 

relacionada com a hiperalimentação por parte das mães ou cuidadores, 

que poderão ter sobrevalorizado a sensação de fome em detrimento das 

demais necessidades (Guenter, 2000).  

Por outro lado, numa amostra juvenil, o baixo conhecimento sobre a 

composição nutricional dos alimentos consumidos foi identificado como 

um dos principais obstáculos à implementação de uma alimentação 

equilibrada (Milligan et al., 1997). 

Num estudo longitudinal com adolescentes, o início da obesidade foi 

associado à existência de restrição alimentar, comportamentos 

disfuncionais de controlo de peso (ou seja, o recurso a laxantes e ao 

vómito induzido, que irão conduzir a uma desregulação fisiológica que, 

por sua vez, irá promover um ganho de peso), perceção de obesidade 

parental e sintomas depressivos (Stice, Presnell, Shaw, & Rohde, 2005). 

Os autores propõem que uma má regulação dos afetos possa estar na 

origem da obesidade: indivíduos que apresentam um humor disfórico 

utilizariam a comida como forma de distração ou compensação para as 

emoções negativas. Para além do humor, Baker e Brownell (2000) 

identificam a autoeficácia e o autoconceito como importantes mediadores 

da ingestão excessiva de comida. 
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Níveis elevados de ansiedade podem também ter como consequência a 

obesidade; neste contexto, Kahtalian (1992) considera que o ato de 

comer é tido como tranquilizador, como uma forma de localizar a 

ansiedade e a angústia no corpo; dificuldades em lidar com a frustração 

e com os limites poderão igualmente estar presentes. 

A ambivalência foi também evidenciada como um processo psicológico 

importante na não implementação de comportamentos de saúde, 

especialmente relacionados com o exercício e alimentação. A maior 

parte das pessoas experimenta sensações agradáveis ao comer 

alimentos com gordura, sal ou açúcar, e associam dificuldades à prática 

de exercício físico. A ambivalência surge da constatação de que a 

atividade física é boa e a ingestão de comida excessivamente calórica é 

má para a saúde. A manutenção da ambivalência vai constituir um 

obstáculo persistente à realização de ações protetoras em relação ao 

desenvolvimento de obesidade (Maio, Haddock, & Jarman, 2007). 

No contexto da contribuição dos fatores psicológicos para a etiologia da 

obesidade, deverá ser considerada uma variedade de fenómenos 

psicológicos que incluem o padrões de alimentação praticados e as 

escolhas nutricionais, a presença de perturbações emocionais, o 

comportamento de restrição alimentar e de compulsão alimentar, o 

desenvolvimento de adição alimentar e a insatisfação com o corpo 

(Wardle, 1999). 

 

Consequências da obesidade 

O impacto que esta condição clínica tem nos indivíduos é de natureza 

variada, sendo de índole pessoal (incluindo o desenvolvimento de 

condições clínicas como a hipertensão, a diabetes e a depressão), 

económica e social, envolvendo o encurtamento da esperança média de 
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vida, uma diminuição da produtividade e do rendimento (Wyatt, Winters, 

& Dubbert, 2006). 

Consequências Psicológicas e Físicas 

A obesidade acarreta uma série de consequências psicológicas, 

acrescidas ao fato destes indivíduos estarem ainda sujeitos a uma 

grande discriminação, por parte da sociedade, apesar do aumento da 

consciência populacional relativamente à aceitação desta doença (Siroski 

et al., 2011).  

Existe alguma evidência que sustenta que a obesidade cria uma carga 

psicológica significativa em termos de sofrimento (Stunkard & Wadden, 

1992). O indivíduo com obesidade pode apresentar um sofrimento 

psicológico decorrente tanto dos problemas relacionados com o 

preconceito social e com discriminação contra a obesidade, como das 

características do seu comportamento alimentar (Bernard et al., 2005). A 

obesidade pode facilitar a emergência de uma baixa autoconfiança, uma 

sensação de isolamento (atribuída ao fracasso da família e dos amigos 

em entender o problema) e sentimentos de humilhação (Bernard et. al, 

2005); a pessoa com obesidade pode ainda ser caracterizada como 

sendo impulsiva e hipersensível (Rebelo & Leal, 2007). É frequente estes 

indivíduos não apreciarem o seu corpo, podendo apresentar uma 

distorção em relação ao mesmo (Candy & Fee, 1998).  

Além disto, segundo um estudo com 75 pessoas com obesidade e 69 

sem obesidade de Silva e Maia (2007), verificou-se que as experiências 

de adversidade, principalmente a nível familiar, são mais frequentes nos 

casos de obesidade mórbida e, por outro lado, observa-se uma grande 

representatividade das formas de abuso voltadas para o sujeito (abuso 

físico, emocional e sexual). No caso dos indivíduos com obesidade, o 

abuso físico é o mais relatado, no entanto, há uma elevada prevalência 

de situações de abuso emocional, frequentemente associadas a 
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situações de abuso físico. No que se reporta às queixas físicas, estas 

também são mais frequentes em sujeitos que sofrem de obesidade do 

que nos sujeitos com um peso normal. Os sujeitos com obesidade 

percecionam-se como tendo menos saúde e um nível de stress bastante 

superior ao dos sujeitos sem obesidade.  

Os indivíduos em tratamento apresentam maiores níveis de sintomas 

depressivos, ansiedade, transtornos alimentares, de personalidade e 

distúrbios da imagem corporal (Ferreira & Wanderley, 2010). Os dados 

demonstram também que, quanto maior o nível de obesidade, mais 

exacerbados são sintomas psicológicos (Tosetto & Júnior, 2008). 

A obesidade é considerada hoje uma doença crónica que provoca ou 

acelera o desenvolvimento de muitas outras doenças (Bayer et al., 2010), 

nomeadamente dislipidémias, doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo II (63,5%), certos tipos de cancro (por exemplo, cancro da 

mama feminino) (Pereira & Mateus, 2003) e infertilidade (Antipatis & Gill, 

2001). Os cálculos sugerem ainda que, em Portugal, elevadas 

percentagens da morbilidade por doenças da vesícula (50%), 

hipertensão (27%) e doenças do sistema circulatório (20%) decorrem da 

obesidade (Pereira & Mateus, 2003). Além disso, esta condição parecer 

ser ainda responsável por dificuldades respiratórias, problemas 

dermatológicos e distúrbios do aparelho locomotor (Pinheiro et al., 2004). 

Adicionalmente, segundo um estudo realizado com mulheres não 

fumadoras sobre o risco de morte prematura com o aumento do IMC, 

quanto mais alto é este índice, maior é o risco de morte precoce; 

concluiu-se também que este risco aumentava com a progressão da 

idade (Antipatis & Gill, 2001). 

A mortalidade e morbilidade associadas à obesidade (Pereira & Mateus, 

2003), bem como a presença de depressão e de outras experiências 

psicológicas negativas, conduzem a uma diminuição significativa da 
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qualidade de vida nas pessoas com obesidade (Guenter, 2000). No seu 

estudo, Guenter (2000) concluiu que todas as mulheres com obesidade 

tinham depressão; este humor disfórico evidenciava-se quando estavam 

sozinhas e não tinham nada para fazer (o que poderá revelar uma 

dificuldade em permanecerem sós, consigo mesmas), frequentemente ao 

final do dia, momento em que ocorria uma ingestão maior de comida. 

Embora nem todos os obesos adultos tenham-no sido na infância, está 

demonstrado que muitos adolescentes e crianças com obesidade 

poderão tornar-se adultos obesos. Além disso, observa-se na infância, 

com principal destaque para a adolescência, problemas relacionados 

com a obesidade (tais como, alterações metabólicas, doença 

cardiovascular, diabetes, dislipidemia e apneia do sono) que antes só 

eram observados na idade adulta (Filho, 2004).  

Consequências Económicas 

Aliado a todos estes problemas que a obesidade acarreta, do ponto de 

vista da sociedade, manifestam-se dois principais tipos de custo 

económico - os custos diretos, relacionados com as despesas do sistema 

de saúde; dos pacientes e dos seus familiares com o tratamento, 

prevenção e diagnóstico; e ainda despesas com reabilitação, 

investigação, formação e investimento em saúde. Um outro tipo de 

custos económicos reporta-se aos custos indiretos, que representam o 

valor da produção perdida devido à doença (que reduz a produtividade 

económica da população) e à morte prematura (que diminui o número de 

pessoas com capacidade produtiva), podendo ainda compreender, 

adicionalmente, o tempo de lazer e de trabalho perdido, sacrificado pelos 

familiares e amigos para acompanharem os doentes (Pereira & Mateus, 

2003). 

Somando as estimativas de custos diretos e indiretos, juntam-se 

consideráveis perdas económicas para o país, devido ao impacto da 
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obesidade e doenças associadas. Deste modo, estima-se que cerca de 2 

a 8% dos custos totais com a saúde nos países ocidentais possam ser 

atribuídos à obesidade (Ministério da Saúde, 2008). De forma 

semelhante, Antipatis e Gill (2001) apontam que os gastos no tratamento 

da obesidade, nos países desenvolvidos, rondarem os 6% do orçamento 

total. 

Como exemplo, no ano de 2002, calcula-se que o custo tenha ascendido, 

em Portugal, a praticamente 500 milhões de euros, repartidos entre 82,3 

milhões de euros para o tratamento em ambulatório da obesidade e 

comorbilidades; 87 milhões de euros para o internamento; 128 milhões 

de euros para o consumo de medicamentos; 83 milhões de euros em 

perdas de produtividade associadas à incapacidade temporária e, por 

último, 116,6 milhões de euros em perdas económicas relacionadas com 

a mortalidade prematura (Pereira & Mateus, 2003). 

 Com valores desta dimensão, torna-se claro aquilo a que diversos 

autores têm vindo a chamar a “epidemia da obesidade” (OMS, 2008). 

 

Considerações Finais 

Até ao século XIX, a beleza do corpo estava ligada a formas 

arredondadas, e a obesidade era sinónimo de bem-estar, felicidade, 

abundância e poder. Considerando que o peso corporal é regulado por 

vários mecanismos que visam um equilíbrio entre a energia ingerida e a 

despendida, no início deste século este equilíbrio passou a ter uma maior 

atenção pública, constatando-se que a restrição alimentar está 

fortemente associada à saúde (Stenzel, 2002). Qualquer fator que possa 

interferir nesses mecanismos (levando a um aumento da ingestão 

energética ou à diminuição do seu gasto) pode levar à obesidade a longo 

prazo (Filho, 2004); por isso mesmo, é de crucial importância a 

exploração de todas as variáveis que causam e mantêm uma taxa de 
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gordura corporal inadequada, quer no contexto clínico, quer no científico. 

Neste âmbito, novas abordagens preventivas e terapêuticas, que 

agreguem diferentes disciplinas com poder de ação no campo, aliadas a 

mudanças sociais, para a gestão desta epidemia (Wyatt, Winters, & 

Dubbert, 2006) são necessárias; salienta-se ainda que é apenas na 

interação entre fatores genéticos, fisiológicos, ambientais, sociais, 

económicos, culturais e psicológicos é possível encontrar uma ampla 

compreensão da obesidade. 
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Apesar da obesidade não ser considerada uma psicopatologia de 

acordo com o DSM IV propomos, contudo, designá-la como uma 

condição (psico) patológica devido à sua grande prevalência e 

expansão no mundo contemporâneo como algo que afeta o sujeito e 

se insere na cultura. 

O fenômeno da obesidade sempre existiu, mas tem crescido de forma 

alarmante no mundo todo. Antes vista como forma e aparência de 

sucesso ou riqueza, hoje a obesidade está mais associada à falta de 

recursos e ao adoecimento e pode se manifestar em qualquer faixa 

etária e classe socioeconômica. Assume ainda caráter endêmico 

causando preocupação nos meios que lidam com saúde e o bem 

estar dos homens de maneira geral. Em função disto, todas as suas 

causas – orgânicas, psíquicas e sociais - devem ser estudadas de 

modo a garantir controle sobre o fenômeno. No âmbito das adições, a 

qual o fenômeno da obesidade muitas vezes está referenciado, a 

natureza do ato alimentar perde o seu caráter de mantenedor da vida 

e adquire o de efeito calmante e defensivo contra as constantes 

solicitações a que o sujeito é exposto. Não devemos deixar de notar 

com isto a complexidade do fenômeno. 

Desde as décadas de 60 e 70, e até mesmo antes disso, as pessoas 

já estavam preocupadas com a questão do peso e havia um 

prenuncio significativo de seu aumento na população, principalmente 

nos países ditos ocidentais. Neste período de pós-guerra, com o 
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rápido processo de urbanização e industrialização, principalmente nos 

países da Europa Ocidental e América do Norte, a questão do corpo, 

peso e dietas se instalou de forma mais ou menos significativa.  

Se em séculos anteriores ter as formas arredondas, principalmente 

nas mulheres mais maduras, era natural, satisfatório e considerado 

belo, hoje o obeso, e notadamente o obeso mórbido1, não passa 

despercebido, mas é referenciado, sobretudo pelo grotesco de suas 

formas que segue em direção contrária a todos os ideais estéticos 

preconizados pela cultura ocidental. Além disto, o obeso tem sua 

imagem associada ao desleixo e ao descuidado, não só com a 

aparência, mas também com a saúde física. Muitas vezes é taxado de 

fraco, sem coragem, e sua imagem denotando uma ideia de 

impotência e infelicidade. A palavra “gordo” em muitos idiomas é até 

considerada xingamento.  

Coupry (1990) faz notar que na propalada sustentabilidade do mundo 

de hoje os excessos individualistas ou coletivistas são renegados: o 

cidadão tem que ser regrado, comer sensatamente o que seu 

organismo utiliza, ser lúcido, não armazenar. Neste sentido, “a 

imagem do anoréxico brando é o que mais se aproxima da imagem 

ideal, enquanto a do bulímico perturba a ordem. Ele come inutilmente. 

Esperdiça. É menos comedido. Mostra-se sem limites, não pensa no 

outro, na sociedade, só em si mesmo. O obeso, então, passa a ser 

                                                           

1  A obesidade é classificada, de acordo com padrões internacionais, segundo o Índice de Massa 

Corporal (IMC) do paciente. Tal índice é obtido dividindo-se o peso (em Kg) pela altura ao quadrado 

(em m). A obesidade grau I é considerada em indivíduos com IMC entre 30,0 - 34,9; a obesidade 

grau II para IMC entre 35 – 39,9kg e a obesidade grau III para indivíduos com IMC maior que 40kg. 

(Fonte: ABESO) 
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aquele que não somente tem a gordura, mas é um marginal que 

coloca em perigo a harmonia física e social” (Coupry, 1990, pag. 143).  

O obeso é, portanto aquele que contraria todos os ditames de um 

mundo moderno sustentável e não é bem visto.  A glutonaria, a qual o 

obeso está referenciado, é a imagem bíblica do pecado original e um 

dos sete pecados capitais em oposição aos méritos e as virtudes que 

em todas as religiões, são esperados do jejum:  

“Derivando de goela em latim, o termo gula designa o pecado da gula 

para a Igreja. Este vício surge na história do cristianismo num 

contexto geográfico e humano bem particular, aquele dos Padres do 

deserto, ermitãos que fundaram as primeiras comunidades de monges 

estabelecidas no deserto egípcio. A fim de não impedir a elevação de 

suas almas a Deus, esses religiosos infligiam a seus corpos uma 

ascese rigorosa” (Quelier , 2010, pag. 17). 

O obeso tende a proporcionar uma visão do excesso: excesso de 

corpo, excesso de alimento, voracidade. Ele estaria na contramão por 

revelar uma direção própria, um gozo sem limite, mesmo que sob 

pressão de toda uma sociedade que lhe diz o quanto é grotesca sua 

presença como massa, e que procura ignorá-lo na maior parte dos 

seus dispositivos. Raras vezes se dá conta do próprio corpo e é muito 

frequente não ter a noção de seu tamanho se surpreendendo com o 

olhar e a crítica do outro.  

O ideal de corpo contemporâneo é o corpo mais etéreo que denota o 

conhecimento e a união com o divino. A bulimia e a obesidade 

estariam do lado oposto a este ideal de corpo. A imagem cultural do 

excesso alimentar está associada a do excesso sexual, a da orgia e 

desta forma a certas qualificações ansiógenas da sexualidade, 

principalmente a sexualidade feminina, como insaciável, devoradora, 

etc. (Brusset, 1999).  
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É senso comum que todo indivíduo deve cuidar de seu corpo, saber o 

que vai ingerir, quanto e como. O obeso parece não se dar conta 

deste contrato com seu corpo, come o quanto seu impulso mandar 

dando vazão ao seu ímpeto: Eu sei tudo sobre dieta, diz a paciente 

obesa2, já fiz dezenas delas, mas diante de um pedaço de torta eu 

caio. Apesar de tentar enfiar na cabeça que ser gordo é, como dizem, 

feio, imoral, não faz bem e não cai bem, eu digo, desta vez só mais 

um, e, sinceramente eu me sinto muito bem nisto. É só um 

pecadinho!” O drama parece ser não o de consumir, mas o de não 

poder consumir. Como parar, é a pergunta, diante de algo que está 

disponível, causa tanto prazer e vai, pelo menos durante algum tempo 

aplacar a angústia do sujeito e dar a ele um valor de viver. 

Há por parte dos profissionais que acompanham pacientes obesos 

uma expectativa e uma preocupação de que os obesos “querem” 

emagrecer porque ser magro é ser mais saudável, mais bonito, mais 

desejável. Contudo, seria interessante esclarecer o grau de 

concordância “real” que há entre o que o obeso e o profissional de 

saúde querem alcançar quanto aos resultados esperados e a forma 

destes resultados que muitas vezes caminham para lados opostos.   

O obeso tende a negar sua realidade bem como sua responsabilidade 

sobre sua situação. Isto revela uma dificuldade com relação aos 

processos psíquicos aos quais o obeso está referenciado. Ele é 

                                                           
2 Referência a uma paciente do grupo de psicoterapia para pacientes obesos por nós dirigido na 

Clínica de Atendimentos e Estudos Psicológicos – CAEP, do Instituto de Psicologia da Universidade de 

Brasília dentro do projeto Psicopatologia narcísica e obesidade. Atendimento grupal por uma equipe 

terapêutica constituída por duas psicólogas especialistas em psicoterapia de grupo. Os grupos são abertos 

e contínuos e a participação voluntária. O requisito para o atendimento no projeto é de que o paciente 

apresente um sobrepeso acentuado, não necessariamente característico de obesidade mórbida. O número 

de participantes no grupo é de oito pessoas em média, de ambos os sexos e realizados semanalmente. 
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aquele que se encontra num círculo vicioso em que por um lado é 

renegado pelo seu modo de vida porque não consegue seguir as 

normas vigentes de saúde, estética e bem estar e se angustia por isto, 

por outro, se angustiando corre para o consumo, utiliza a ingestão da 

comida como ferramenta de enfrentamento do mundo. Suas razões 

por mais inconscientes que sejam o levam a este movimento, o que 

não deixa de lhe causar um grande sofrimento.       

O obeso quando procura tratamento, o faz pelo pretexto de pedir 

ajuda para poder cumprir um plano dietético, de regramento. Mas 

raramente consegue cumprir tal plano. O relato da grande maioria dos 

pacientes obesos, aos quais tivemos contato, diz da incapacidade de 

cumprir a meta, ou seja, de conseguir perseverar. A maior parte não 

revela um plano pessoal a seguir, porque simplesmente não tem um. 

A dieta é algo que não consta de seus objetivos primários. Esperam e 

procuram uma salvação pelo plano do outro, do profissional, e assim 

tentam (mas raramente conseguem) seguir algo que é distante de si. 

Nesse funcionamento vão em busca da pílula mágica, na esperança 

de que algo que venha de fora possa conter seu impulso.  

É muito frequente o abandono precoce do tratamento, seja ele 

médico, médico- nutricional ou clínico, porque em sua argumentação 

o paciente obeso diz que tudo é sempre da ordem do impessoal. 

Calorias, triglicérides, taxas de colesterol são elementos alheios ao 

sujeito e a imagem de seu corpo. Relatam uma falta de condição de 

assimilar a dieta porquanto se refere a coisas muito distantes, que não 

tem relação direta com seu estado emocional e são sem sentido para 

ele: “O que é que este pequeno doce vai fazer de mal? Ele é tão 

pequeno e bom; não é possível que vá se transformar naquela 

horrenda parte de gordura do corpo”, relata uma paciente3, refletindo 

                                                           
3
 idem 
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toda a perplexidade diante do non sense (no seu modo de ver) da 

prescrição dietética. Outra paciente4: “Como acabar logo com uma 

dieta para perda de peso? Simples, basta começar a fazer a dieta e 

ver que não diz nada para mim, não tem nada mesmo a ver comigo”. 

Ainda outra relata5 “Abandonei a visita ao programa de nutrição. Para 

que vou lá, só para levar bronca? Eles querem sempre o cumprimento 

de metas e mais metas. Acreditam em absurdos. Por acaso me 

perguntaram o que eu quero? Por acaso me perguntaram em que 

acredito?  

Geralmente a argumentação do paciente obeso gira em torno da 

busca por uma prova irrefutável de que sua obesidade é causada por 

um fator atenuante outro, como alterações nas taxas hormonais, 

hipotereoidismo funcional causador de um metabolismo mais lento, 

tendência genética a engordar, etc. A regulação física e orgânica de 

todos estes elementos, de fato, é altamente relevante para a 

manutenção ou a perda de peso do obeso, mas algo que é da ordem 

do funcionamento psíquico também está muito presente e via de regra 

sabota este processo. Ele também tenta provar compulsivamente que 

o que come não está relacionado com sua obesidade e busca 

encontrar no profissional que o acompanha um cúmplice para refutar 

esta prova. Em sua fala6: Não pode haver relação, pois este bem tão 

precioso, uma coisa que aquece por dentro e dá prazer não pode ser 

o causador disto tudo que falam, desta gordura e peso. Pensando 

bem, talvez só um pouco. O obeso tende a comer em demasia, muitas 

vezes impulsionado pela ansiedade e descontrole na ingestão da 

comida e quase nunca por um processo natural de fome e saciedade. 

                                                           
4
 Idem 

5
 idem 

6
 Idem 
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Justifica a grande ingestão de alimentos, e o consequente ganho de 

peso também, com razões de ordens diversas: sensação de vazio, 

sensação difusa de buraco no estômago, exclusão social, depressão, 

maneira de lidar com o social mais amplo. 

Sem um conteúdo interno ancorado, sem um “corpo psíquico” que 

esteja conjugado ao corpo físico, esses sujeitos tornam-se, muitas 

vezes, reféns deste tipo de discurso externo que não consegue lhes 

conceder atributos que os organize minimamente. A ingestão abusiva 

de comida deve ser considerada neste cenário, pois é coadjuvante 

poderoso usado para lidar com tensões emocionais, para aplacar o 

stress ou para suprir falhas de ordem emocional. O alimento é 

utilizado muitas vezes como uma gratificação substituta, um 

equivalente do afeto, compensação ou recompensa e sua ausência ou 

restrição um sinal para o sujeito de desamparo ou abandono.  

Diante da possibilidade de desencadeamento de algum conflito o ato 

de comer pode se apresentar para o obeso como um recurso capaz 

de contornar o conflito. Uma paciente obesa diz7: “Eu costumo me 

alimentar mais quando estou mal, deprimida, ansiosa ou me sentindo 

sozinha... Quando estou ocupada com alguma atividade, me sentindo 

produtiva, esqueço até de comer”.  

Assim como o drogadicto, há aqui uma tentativa psicossomática de 

superar algo que é de outra ordem, de ordem psíquica, pela utilização 

de um recurso a substâncias externas concretas que tem como 

função apaziguar emocionalmente o sujeito. Ou seja, o conflito não é 

resolvido, mas se obtém um certo alívio, mesmo que momentâneo. A 

comida pode assim representar, para alguns obesos, algo semelhante 

a droga para o drogadicto, tendo até o mesmo inconveniente do vício, 

ou seja, o de ser repetido sempre que houver a necessidade de 
                                                           
7
 Idem 
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aplacar o conflito. O conflito não se resolve, visto que se trata de lidar 

com algo que é da ordem do psíquico e, portanto deveria ser 

acessado pela palavra e não sedado pela comida. O obeso observa 

um sentimento de estranheza com relação às suas sensações e 

percepções corporais, e até mesmo, em alguns casos, uma negação 

da realidade objetiva desse corpo.  

Como temos ouvido esta argumentação em nossa prática clínica, nos 

perguntamos o que os obesos buscam com seu apetite voraz, sua 

gula que nunca cessa e seu modo de se relacionar com a comida e 

com seu corpo?   

 

Subjetividade contemporânea e obesidade 

Como ressaltado acima, é esperado que todos tenhamos a 

capacidade do cuidado de si para cuidar e zelar pelo nosso corpo e 

mente, nos sentindo responsável por isto, buscando bem estar, 

unidade e equilíbrio. Ou seja, tratar a si e a seu corpo como bem 

maior a ser preservado. Quando nos desviamos desta norma 

geralmente adoecemos.  

No plano maior da cultura e sociedade atual vivemos momentos de 

indefinição, mudança com relação a valores e papéis sociais e temos 

nos sentido sobrecarregados e constantemente expostos à angústia e 

ao mal estar. Com isto o cuidado de si fica prejudicado contribuindo 

para o adoecimento do sujeito se traduzindo em novas formas de 

subjetivação. 

Em um artigo intitulado Dor e sofrimento num mundo sem mediação 

de Joel Birman (2003) diz que no cotidiano as pessoas se apresentam 

cada vez mais com queixas difusas localizadas sempre no corpo, que 

vão desde dores diversas e inespecíficas até sensações de completo 



42 

 

esgotamento. Queixam-se também de um stress constante e uma 

dificuldade de limitar a carga física ou emocional que podem suportar. 

Birman enfatiza a incapacidade crescente dos sujeitos de lidar de 

forma produtiva com suas dores e sofrimentos sendo constantemente 

assolados por dores corporais e incapazes lidar com elas e subjetivá-

las. Para o autor a importância da dor psíquica é fundamental 

ressaltando que antes de tudo é necessário sofrê-la e aprender com 

as experiências emocionais.  

Neste cenário, que conjuga o social e o individual, sujeito e cultura, o 

corpo tem adquirido mais destaque surgindo efeitos que o abatem por 

via da doença, da fragilidade, do stress. Observa Roudinesco (1999) 

que a depressão, como sintoma, domina a cena contemporânea 

assim como as patologias que tem o corpo como referência, aí 

inseridas as toxicomanias e também os transtornos alimentares 

(anorexia, bulimia, obesidade) formas de lidar com o excessivo 

pulsional contemporâneo  

Nesta perspectiva de adoecimento a concretude do corpo aparece 

como uma das certezas que o sujeito possui. De tal forma que se não 

conseguir fazer uma avaliação crítica de suas experiências, nem uma 

leitura de sua presença na vida, o sujeito pode não conseguir dizer 

algo a respeito de seu sofrimento, passando apenas a sintomatizar e 

a se queixar de seus incômodos e dores corporais. Em contrapartida, 

o registro metafórico da linguagem se faz cada vez mais pobre, na 

medida em que o discurso fica esvaziado em sua dimensão simbólica 

(Lazzarini, 2006).  

 

Questões corporais e psíquicas: espelho e imagem corporal 

Este preâmbulo nos auxilia a articular a questão psíquica do obeso. A 

psicanálise procura dar voz ao sujeito e a seu corpo em sua 
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singularidade, para além das demandas corporais. Trata de lidar com 

um corpo diferente do corpo biológico puro e dar voz a um outro corpo 

que é conjugado e atravessado pela linguagem e marcado por 

vivências do sujeito em sua constituição psíquica. 

Em nossos atendimentos aos pacientes obesos sua fala relativa aos 

aspectos do peso, às dietas, ao mal estar corporal são acolhidas, mas 

o interesse maior recai sobre a dinâmica psíquica e a função do 

acúmulo de peso, e a consequente dificuldade do paciente de lidar 

com isto.  

Além das questões relativas ao peso, a fala do paciente obeso gira 

em torno de um mal estar localizado no corpo (dores e sensações 

corporais desagradáveis) e desencontros afetivos, ou seja, uma 

dificuldade de lidar com seus laços de afeto. Sua fala diz ainda de 

uma condição de imobilidade, de impedimento á ação seja ela 

causada por um outro que lhe impõe limites, seja por sua própria auto 

limitação e que caracteriza um estado de inércia, um falta de vontade 

ou incapacidade para agir, de fazer a vida andar e de se sentir 

presente nesta vida: Eu sinto meus pés muito duros e muito doloridos, 

grudados no chão e sem condições de segurar este corpo grande, me 

canso muito, prefiro ficar sentada, diz uma paciente8. Outra relata seu 

sofrimento com uma artrose no joelho agravada pelo excesso de 

peso9: Para chegar aqui eu preciso vir parando: ando, paro e sento 

neste banquinho que carrego. O médico disse que emagrecer é 

fundamental para eu melhorar, pois se continuar engordando meu 

joelho não vai mais aguentar. Tais falas assemelham-se a um estado 

alienado, de não comprometimento com os cuidados necessários 

principalmente relacionados com a prática de uma vida saudável.  

                                                           
8
 Idem 

9
 Idem 
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Apesar de ser um dos temas centrais de seu discurso, o corpo é 

pouco nomeado, ou melhor dizendo, quase nunca é nomeado por 

inteiro. Fala-se muito mais das dores e incômodos do que do próprio 

corpo como unidade e pertencimento. Apesar de ser um corpo grande 

parece não ter um contorno, uma delimitação e fica mais referenciado 

a uma massa disforme. Há uma oscilação entre se sentir cheio e se 

sentir vazio e esta é a referência corporal mais comum que 

apresentam.  

Este quadro nos remete ao que é considerado por alguns autores 

como casos-limite, ou estados-limite nos quais o que parece estar em 

jogo é a problemática dos limites e das fronteiras da vida psíquica 

(Cardoso, 2004; Figueiredo,2003): a delimitação entre o eu e o outro, 

o dentro e o fora, incluindo aí também os limites da própria 

simbolização que parece, nestes casos, ser sempre precária.  

Green (2001) descreve tais sujeitos como sendo aqueles cuja 

capacidade de fantasiar é muito mais utilizada como forma de 

preenchimento do vazio. São pessoas que possuem um retardo 

afetivo acentuado assim como uma incapacidade de lidar com seu 

corpo. Para Anzieu (2000) trata-se de pessoas com experiências ruins 

de separação e que, possivelmente, violentaram seu eu corporal e/ou 

seu eu psíquico decorrendo daí certas características de 

funcionamento psíquico: são pessoas que se sentem inseguras, vivem 

no aqui e agora e que não conseguem aprender pela experiência 

vivida pessoal. São muito grudadas aos outros ou excessivamente 

afastadas.  

Nessa configuração subjetiva o corpo é sentido como um peso e não 

como unidade e posse sendo então qualquer sensação aí localizada 

um enigma a ser decifrado, um acontecimento para o qual não estão 

preparados para lidar. Não se observa um estado de desintegração 
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corporal, como visto na psicose, pois há nestes sujeitos uma ideia 

mínima de unidade corporal. Todavia, essa unificação é frágil e 

provisória. O que se constata é que o sujeito convive com certo 

evanescimento da própria imagem corporal, marcada por um 

equilíbrio precário, prestes a desmontar o que é gerador de muita 

angústia. Constata-se, ainda quando apresentam um certo senso de 

corpo, não é nessa totalidade que se reconhecem. Embora o corpo 

seja reconhecido como corpo próprio, pouca relação de intimidade ou 

privacidade é estabelecida com ele.  

Há um sentimento de estranheza com relação às sensações e 

percepções corporais, e até mesmo, em alguns casos, uma negação 

da realidade objetiva desse corpo verificando-se a alteração na 

capacidade de nomeação das sensações corporais: o que vê ou sente 

não é suficiente para conferir uma certeza de si.  

 Como consequência disto, surge o aspecto relevante da imagem 

corporal. Os pacientes obesos parecem não ter uma noção mínima de 

sua imagem, seu contorno. O espelho, como refletor desta imagem, é 

o objeto temido e quase sempre mantido à distância em razão do mal 

estar que provoca. Tirei todos os espelhos grandes de minha casa, 

relata uma paciente10, só ficaram os espelhos pequenos. Assim há 

muito tempo eu não me vejo por inteiro. Eu nem sei de que tamanho 

estou agora, só imagino.  

Falar da imagem corporal e do espelho nos remete à questão do 

olhar.  O obeso fica sem condição de traçar uma imagem de si, pois 

não se fixa nela. Seu olhar poderia auxiliá-lo a formar uma imagem 

psíquica mais sólida e consistente, mas é um olhar que se desvia. 

Com isto perde a possibilidade de se ver com seus contornos, seu 

tamanho real passando só a imaginá-los. A negação em traçar uma 
                                                           
10

 Idem 
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imagem de si pode reforçar o comportamento de comer cada vez 

mais, mesmo sendo descoberto e delatado pelo olhar do outro, o que 

é frequente, sendo aliás, uma de suas queixas mais comuns: a de se 

sentir mal ao ver que chama a atenção do outro. Em seu relato o 

paciente obeso traz uma sensação desagradável de se sentir 

devassado pelo olhar do outro, uma sensação de insegurança quando 

observa que não passa despercebido, o que é paradoxal, pois como 

não ser visto neste tamanho?  

Para a psicanálise a função constituinte do espelho para a criança 

muito pequena, no início de sua vida é dada pelo olhar do outro mãe.  

Lacan (1998) considera a imagem especular fundadora do eu 

mostrando como nessa etapa do desenvolvimento, há o encontro do 

corpo da criança com o corpo do outro (a mãe ou seu substituto) 

sendo que sua imagem vai lhe garantir a realidade de seu corpo 

inteiro e independente. Lacan mostra como a alegria da criança diante 

da aparição da imagem está ligada a uma identificação:  

“A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser ainda 

mergulhado na impotência motora e na dependência da 

amamentação que é o filhote do homem nesse estágio de infans 

parecer-nos-á, pois, manifestar numa situação exemplar, a matriz 

simbólica em que o eu se precipita numa forma primordial antes de se 

objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a 

linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito” (l988, 

p.97).  

O que consideramos importante sublinhar é que a imagem do espelho 

diz respeito à criança e ao investimento que o outro (o olhar da mãe) 

vai depositar nessa imagem. Lacan atribui muita importância à 

presença do outro que participaria assim da erotização da imagem da 
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criança, dando-lhe seu aval. Lacan reconhece a função primordial do 

outro como sendo aquele que colocará em jogo a dialética do desejo.  

O obeso se sente incomodado pela visão de seu próprio corpo e por 

sentir-se devassado pelo olhar do outro. Pensamos então que o 

obeso pode ser aquele em que, por alguma razão, houve uma falha 

no estabelecimento da função especular. Um “olhar” que poderia ter 

auxiliado na formação de uma base psíquica mais consistente em 

relação ao seu mundo emocional, e que tivesse lhe dado a segurança 

de uma imagem mais sólida. Parece que isto ou não ocorreu, ou 

ocorreu de forma precária, pois este processo quando respaldado por 

uma mãe mais presente e mais capacitada a colocar limites, 

colocando-se na relação com autenticidade e respeito pode ajudar a 

criança a integrar-se psiquicamente de forma mais consistente.  

 

Os valores e significados da comida 

Chamamos aqui a atenção ainda para o comportamento hiperfágico 

do obeso procurando situá-lo como uma conduta adicta, em que estão 

presente a avidez e a necessidade de satisfação por um objeto que 

tem as mesmas características da droga para o drogadicto. A comida 

representando este objeto que as pessoas colocam para dentro sem 

controle, sem discernimento com a única função de lidar com a 

angústia que o vazio interno parece despertar. O obeso, ao contrário 

do anoréxico ou da bulímica, não tem o ideal de ser auto suficiente. 

Ao contrário sua dependência é ativa, principalmente dependência do 

objeto comida.  

Coupry (1990) observa que faz muito tempo que os alimentos se 

dividem entre o Bem e o Mal. A dietética desde sempre variou, de 

acordo com o autor, segundo as crenças, as magias, as evoluções 

científicas dos componentes dos alimentos, mas a noção de 
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alimentação equilibrada é relativamente recente e tal qual a 

conhecemos, é datada do início do século passado. A novidade no 

momento atual é quando se entra em contato com uma dieta tendo 

por base um fim em si mesmo, ou seja, segue-se uma dieta alimentar 

para emagrecer fazer frente a uma demanda social, ou por não estar 

a vontade com a auto imagem corporal, ou porque esta é muito 

discrepante dos valores vigentes ou porque supostamente pode fazer 

a pessoa adoecer. Sai então da medicina e volta para o âmbito da 

moral: “Para tanto a penitência é obrigatória. O caminho do Bem é o 

do equilíbrio. Equilíbrio dado por um regime e não esqueçamos que 

regime significa ordem, constituição...” (Coupry, 1990, pag. 125).  

Callegari e Scaparra (2000) relatam que desde o início dos tempos, e 

devido ao seu papel fundamental na sobrevivência dos indivíduos, o 

alimento se revestiu de valores que estavam muito além de sua 

simples função vital.  Temas como abstinência, excesso alimentar, 

escassez de alimentos, mitos e lendas sobre a produção, 

armazenamento, comercialização sempre estiveram presentes.   

Para a psicanálise o objeto comida estaria referido a etapas anteriores 

e mais primitivas do sujeito. O excesso de seu consumo parece dizer 

de uma forma do sujeito de domar a ansiedade, aplacar a angustia e 

preencher o vazio interior, uma maneira precária de lidar com seus 

desejos primitivos. O corpo é assim solicitado a definir pela sua 

concretude algo que seria da ordem do psíquico, ou seja, o sujeito 

poder assumir o lugar de ser desejante.  

 

O poder sedativo do alimento para o bebê 

Para o recém-nascido o limiar sensitivo para a fome é muito alto. As 

sensações são difusas e dispersas e só mais tarde tornam-se 

específicas e direcionadas. Uma das primeiras sensações que se 
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destaca, porém provém da zona localizada entre a boca e o 

estomago. Uma sensação que oscila entre o prazer e o desprazer 

relacionado respectivamente com a ingestão do alimento e com a 

passagem do tempo entre as mamadas, quanto mais se aproxima do 

momento da mamada mais há a tendência do pequeno ser se 

agitador com as sensações de desprazer. Portanto, quando a criança 

é alimentada esta sensação desprazerosa diminui de intensidade e 

ela volta a um estado de calma.  

A criança, num primeiro momento não tem claramente a percepção de 

fome localizada, isto vai se dando paulatinamente pela experiência 

contínua. No início a sensação é global e generalizada. Com a 

passagem do tempo e com a estabilização da rotina das mamadas vai 

se tornando mais claro para o bebê a relação entre a oferta do seio e 

o desaparecimento da sensação interna desagradável.  

Tal experiência da criança com esta que a amamenta tende a se 

fortalecer, em primeiro lugar por ser muito intensa na medida que ao 

mesmo tempo em que a criança recebe o alimento ela também recebe 

um adjunto que seria o aplacamento da sensação dolorosa e o 

estabelecimento de uma sensação prazerosa; e em segundo lugar 

pelo estabelecimento de uma ligação com esta figura-mãe de efeito 

calmante e que vai se fortalecendo e se tornando com a passagem do 

tempo diferenciada do momento da mamada. 

O alimento assume, portanto funções distintas, qual sejam alimentar, 

acalmar, dar prazer e segurança ao mesmo tempo. Para o bebê, pela 

via da ingestão do alimento parece ir se estabelecendo um momento 

de entrega e de apaziguamento das sensações internas ou seja, 

acalmar a ansiedade, aplacar a angústia e preencher um vazio 

interior.  
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Com o passar do tempo, quando a criança está mais crescida, estas 

funções conjuntas do alimento a acompanham, mas nem sempre de 

forma conjunta e nem sempre tão clara. Fica, porém a marca de uma 

passagem que pode não estar tão claramente posta para o sujeito, 

uma ideia ou mesmo uma impressão de que algo foi apaziguado 

dentro de si, de que algo o preencheu (pelo menos temporariamente) 

ou uma ideia de que algo que vem de fora (o alimento) pode findar 

com uma sensação interna dolorosa (ansiedade, angustia) e ao 

mesmo tempo dar uma sensação de preenchimento.  

Ainda mais quando a mãe que alimenta o bebê consegue transmitir a 

este durante a mamada o estabelecimento de um contato a criança se 

vê envolta por uma sensação maior de aconchego. A criança 

consegue estabelecer uma ligação com o olhar desta mãe, com os 

sons que esta emite, com os cheiros exalados de seu corpo e, 

principalmente se isto denotar algo de vivo a criança tende a assimilar 

estas percepções que ficarão presentes como marcas em seu próprio 

corpo: saciar a fome fisiológica significa também saciar uma outra 

fome, ou seja a satisfação é antes de tudo inteira e globalizante. 

 

A comunicação  

O alimento nestes primórdios constitui um meio de comunicação e 

ligação com este outro - mãe. É precisamente a qualidade desta 

relação que permanece com o sujeito e o que vai determinar para ele 

a natureza do sentimento que passa de um para o outro. É por se 

tornar um outro significativo para a criança que a mãe passa a ser o 

primeiro objeto de amor para o bebê. A forma como a mãe o segura, 

os sons que balbucia, o olhar sempre vivo e presente e sempre de 

encontro e em contato com o olhar do bebê, vão dando a este um 

contorno deste outro que vai assim se diferenciando.  
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A mãe por seu turno também faz um movimento em direção ao bebê. 

Seus sons são  expressões de um estado emocional dirigidos ao 

bebê, que fazem, sobretudo, uma ligação com este. Esta forma de 

identificação da mãe à criança faz a ligação, estabelece um laço que 

une os dois seres. Um laço que se inicia com a amamentação, mas 

que aos poucos vai se desvencilhando desta. O alimento absorve 

assim uma significação para além de suas propriedades nutricionais 

de mantenedor de uma dimensão de vida orgânica e se estende para 

mantenedor de uma dimensão psíquica que ora se estabelece. Passa 

a carregar então significações diversas relacionados com a ligação, o 

laço e o amor, mas também com as regras, o desligamento e o 

suporte de um momento de separação que se faz necessário. 

Desta forma, aquilo que é posto para a criança junto com o alimento 

tende a ser identificado por esta com o próprio alimento, pelo que vai 

fazer com que a criança aceite ou rejeite o alimento, mas também o 

amor, as normas, a ligação, as regras, a educação, os limites, a 

solidão, e assim por diante por sua ligação intrínseca a este. 

Torna-se evidente que estas ligações com este(s) outro(s), a mãe 

num primeiro momento e o pai posteriormente, são marcantes para a 

criança porque trazem expectativas afetivas que vão estar ligadas em 

sua equivalência ao alimento. A direção e a forma que tomam as 

relações futuras vão ter como pano de fundo tais experiências iniciais 

e também as subsequentes de satisfação e ou insatisfação com a 

incorporação de alimento quanto dos climas subjacentes à sua 

apreensão. 

Podemos a partir daí tentar compreender as razões que farão com 

que a alimentação se revista de significados que pouco tem a ver com 

a função alimentar, ou seja, para além da sobrevivência do indivíduo o 

alimento se reveste de algo mais do que sua simples função vital. 
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Desta forma estaremos autorizados a falar de uma vivência primitiva 

afetiva da nutrição que põe em evidência a relação do bebê com sua 

mãe, o que por si só já nos dá razões para compreender os 

significados aos quais a alimentação é revestida e o que resta que 

seja exclusivo da função alimentar propriamente dita. 

Quando o indivíduo, independente de ser obeso ou não, tem que se 

haver, de alguma forma com sua alimentação, ele estará de fato 

entrando em contato com sua vida afetiva dos primórdios. Ou seja, 

devido ao seu lugar fundamental na sobrevivência, tanto física quanto 

psíquica, o alimento se reveste de valores que vão muito além da sua 

simples função vital.  

Bruch (1973) afirma que o bebê, ao nascer, não possui uma 

consciência discriminatória sobre a fome. Essa se instala através das 

trocas recíprocas estabelecidas no relacionamento com a pessoa que 

dispensa os cuidados maternos e as respostas às demandas que 

ocorrem entre a criança e seu objeto. A obesidade pode ser assim 

caracterizada como um impulso a comer além da saciedade e que 

está relacionada com as experiências com as figuras parentais na 

infância.  

Desta forma para que haja um desenvolvimento satisfatório um bebê 

não pode vivenciar nem excessos de gratificação, nem ausência dos 

mesmos. Se na interação com a mãe a criança não recebeu o 

alimento e o afeto que precisava ou desejava, esse estágio ficará 

marcado como um momento de desprazer, insaciedade e frustração.  

Ainda mais, na experiência precoce do bebê, a erogeinização de seu 

corpo só pode ser realizada pela via de um outro,  em geral a mãe ou 

quem a substitua. Desta forma este pequeno corpo é então banhado 

pela linguagem, adquirindo o estatuto de um corpo erógeno – e não 

apenas um organismo biologicamente funcional. É pelo jogo entre 
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mãe e bebê que esse corpo irá estabelecendo limites e contornos, 

organizando as pulsões indo rumo a unificação. A oralidade, através 

da experiência da amamentação, tem um lugar fundamental neste 

processo (embora não seja a única). Uma das condições 

fundamentais para a constituição deste Eu a partir do corpo é o 

investimento materno, sua possibilidade de olhar para o bebê de 

modo a atribuir sentido à sua existência, a começar pelo seu corpo e 

sua progressiva libidinização. É neste “jogo” mãe/ bebê que a 

superfície corporal fica marcada por estas primeiras impressões, que 

passarão do campo das sensações ao dos sentidos. Queremos 

destacar a importância do ambiente deste primeiro adulto (em geral a 

mãe), capaz de olhar, tocar, investir e brincar com este bebê.  

Quando uma criança vive a fase oral de forma insatisfatória, frustrada 

em seus desejos, esta traz consigo uma lacuna na satisfação das 

suas necessidades básicas. Vive uma falta de confiança e uma atitude 

apreensiva durante a vida, na figura da mãe que não lhe proporcionou 

o afeto, o aconchego, o conforto que necessitava ou desejava. Nesse 

sentido os obesos tendem viver a vida numa busca inconsciente de 

tentar resgatar o momento de relação com a figura objetal, com o 

objeto, pelo estabelecimento de um jogo com o objeto concreto 

comida.  

 

O obeso e a clínica psicanalítica: considerações finais 

Em nosso texto fizemos referência à dor e ao sofrimento psíquico, à 

imagem corporal e a alimentação abusiva dos sujeitos obesos no 

sentido de ampliar nossa compreensão do fenômeno.  Observações a 

respeito da imagem, do olhar do outro e a identidade ganham um 

importante relevo nesta clínica, independentemente da organização 

subjetiva dos sujeitos. Procuramos, assim, pensar algumas 
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particularidades do discurso que este pacientes produzem sobre si 

pela via do inter relacionamento destes fatores na obesidade.  

Na clínica psicanalítica os casos de obesidade exigem paciência e um 

permanente investimento do analista, pois o paciente quase sempre 

se apresenta com uma queixa que não é bem especificada e que 

coloca a questão ao analista: o que fazer com essa pessoa que 

demanda uma cumplicidade, mas que não sabe bem o que pedir, um 

sujeito que não pode dizer quase nada de si, a não ser se mostrar 

pela expansão de seu corpo e pelo seu comportamento abusivo. Sabe 

que sofre porque o sente, mas a causa de seu sofrimento está muito 

distante. A angústia nestas pessoas obesas aparece de forma 

concreta – é sempre da ordem de um vazio a ser preenchido. A 

dinâmica de preenchimento que se instala vem em sua materialidade 

obturar a formulação da demanda clínica pela constatação de que 

algo falta, reduzindo toda demanda à satisfação de uma necessidade 

primordial, não permitindo o deslocamento desejante. Ancoram no 

objeto concreto algo que deveriam ancorar no psíquico.  

No tratamento psicanalítico do paciente obeso a cura não se traduz 

pela diminuição do peso (e é importante observar que muitas vezes os 

pacientes engordam durante o tratamento mostrando sua fragilidade 

para lidar com suas demandas internas) como é esperado no 

tratamento médico, mas busca-se principalmente resgatar para este 

sujeito o seu desejo, a marca de sua erogeneização. A prática clínica 

mostra que a angústia, no paciente obeso, emerge no momento em 

que a comida começa a perder o revestimento imaginário que a 

coloca na qualidade de objeto de satisfação. É o momento em que o 

paciente começa a elaborar sua relação com a comida e a não 

recorrer à ela, tão frequentemente, como recurso de contenção do 

sofrimento. A partir daí pode-se abrir um espaço para que a angústia 

seja introduzida no trabalho analítico.  
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Espera-se que a clínica possa ofertar um espaço de escuta que não 

se proponha a avaliar e julgar o obeso segundo suas atitudes 

alimentares. Desse modo o paciente pode levantar os 

questionamentos necessários sobre seu mal-estar e isso devendo ser 

autenticado e validado pelo analista na transferência. A resposta do 

analista, diferente da resposta do médico, visa à abertura para a 

paciente falar de sua dor e de seu sofrimento. Para tanto, a aposta do 

analista é a mesma que para qualquer sujeito: que se dê a elaboração 

de uma demanda que não seja de apaziguamento da dor, aquela que 

para os obesos se refere à uma  demanda de emagrecimento, de 

perda de massa corporal, mas uma demanda de análise na qual se 

articula sujeito e desejo. A libidinização do obeso e o consequente 

estabelecimento do movimento desejante constituem um trabalho 

fundamental, em análise, para o paciente obeso.   
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Depois da Segunda Guerra Mundial, as pesquisas sobre o perfil 

epidemiológico das doenças passaram a sustentar uma associação 

causal entre a alimentação e as doenças crónicas, provocando uma 

mudança na relação que as pessoas têm com a comida (Garcia, 

1997). A alimentação é um dos aspetos fundamentais para a 

promoção da saúde (Alves & Boog, 2007), sendo necessário 

compreender o comportamento e o compromisso de cada indivíduo 

neste âmbito (Viana, 2002).  

A alimentação está envolta nos mais diversos significados, sendo 

influenciada por uma multiplicidade de fatores que vão desde a cultura 

até às experiências pessoais. Há momentos mais propícios para o 

doce, o salgado, a bebida, a fartura ou a restrição alimentar, que são 

impregnados de significados culturalmente determinados. Nas 

práticas alimentares, que vão dos procedimentos relacionados à 

preparação do alimento ao seu consumo propriamente dito, a 

subjetividade veiculada inclui a identidade cultural, a condição social, 

a religião, a memória familiar ou a época histórica na qual decorre 

esta experiência diária (Garcia, 1994). Uma alimentação racional, que 

tenha em conta quais são as necessidades do organismo e quais as 

propriedades benéficas e protetoras de uma alimentação saudável, é 
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um aspeto determinante para a manutenção de estilo de vida 

saudável (Viana, 2002).  

Hamilton, McIlveen e Strugnell (2000) definem a escolha alimentar 

como um conjunto de decisões conscientes e inconscientes tomadas 

por um indivíduo no momento da compra, no momento do consumo 

ou em algum momento entre os dois. Deste modo, quando um 

indivíduo adquire hábitos alimentares é difícil conseguir modificá-los.  

Torna-se, portanto, necessário compreender o processo de ingestão 

do ponto de vista psicológico e sociocultural, e conhecer as atitudes, 

crenças e outros fatores psicossociais que influenciam este processo 

de decisão, com o objetivo de tornar as medidas de educação para a 

saúde mais eficazes e de melhorar os hábitos e os comportamentos 

alimentares (Viana, 2002). 

Deste modo, há que definir o que engloba o comportamento alimentar, 

onde o desejo e a realidade caminham paralela ou alternadamente 

(Garcia, 1997). Sucintamente, o comportamento alimentar envolve o 

ato de ingestão, assim como os fatores psicossociais relacionados 

com a seleção e a decisão dos alimentos a consumir (Viana & Sinde, 

2003).  

Tornou-se um marco teórico o conceito de comportamento alimentar 

de Diez Garcia, que o analisa como “procedimentos relacionados às 

práticas alimentares de grupos humanos (o que se come, quanto, 

como, quando, onde e com quem se come; a seleção de alimentos e 

os aspetos referentes ao preparo da comida) associados a atributos 

socioculturais, ou seja, aos aspetos subjetivos individuais e coletivos 

relacionados ao comer e à comida (alimentos e preparações 

apropriadas para situações diversas, escolhas alimentares, 

combinação de alimentos, comida desejada e apreciada, valores 
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atribuídos a alimentos e preparações, e aquilo que pensamos que 

comemos ou que gostaríamos de ter comido)” (Garcia, 1994, p. 13). 

Existem vários neurotransmissores e estruturas do sistema nervoso 

central que participam na regulação do comportamento alimentar. O 

comportamento alimentar, como outros comportamentos complexos, 

permite que os animais mantenham a homeostasia, mesmo sob 

flutuações ambientais de curto prazo. Os pesquisadores reconhecem 

que a dieta tem um profundo efeito no cérebro e no sistema nervoso 

e, assim, nas condições mentais e emocionais (Cambraia, 2004). 

Hamilton et al. (2000) destacam três modelos teóricos que procuram 

categorizar as influências do indivíduo, do ambiente e dos próprios 

produtos alimentares na escolha dos alimentos. Primeiramente, 

destaca-se o modelo de Khan, em 1981, que valoriza, enquanto 

determinantes do comportamento alimentar os fatores intrínsecos 

(e.g. método de preparação, aspeto, textura, temperatura, cor, odor ou 

sabor); fatores pessoais (e.g. nível de expetativa, influência dos 

outros, personalidade, humor, apetite, emoções, família ou educação); 

fatores culturais e religiosos (e.g. restrições religiosas, tradições ou 

influências culturais); fatores biológicos (sexo e idade); fatores 

fisiológicos (mudanças ou doenças); fatores psicológicos; fatores 

extrínsecos (e.g. fatores ambientais, situacionais ou variações 

sazonais); e fatores socioeconómicos (e.g. condições 

socioeconómicas ou preço dos alimentos). 

Randall e Sanjur (1981; cit. por Hamilton et al., 2000) também 

procuraram categorizar os fatores que influenciam a seleção de 

alimentos pelo indivíduo. Estes fatores contemplam as características 

do indivíduo (e.g. idade, sexo, habilitações académicas, rendimento, 

conhecimentos de nutrição, competências/criatividade para cozinhar, 

atitudes em relação à saúde e o papel dessas crenças). Outras 
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variáveis relevantes prendem-se com as características dos alimentos 

e as características do ambiente (e.g. estação do ano, emprego, 

mobilidade, grau de urbanização, tamanho da casa e família) 

(Hamilton et al., 2000). 

Por último, Hamilton et al. (2000) salientam o modelo de seleção de 

alimentos desenvolvido, em 1988, por Boothe e Shepherd, que 

consideram constituir uma síntese eficaz dos dois modelos 

anteriormente apresentados. Neste modelo, são descritos fatores de 

influência externos e internos na seleção de alimentos; entre estes 

fatores destacam os próprios alimentos (os atributos relacionados com 

a marca e a composição, que  são influenciados por normas culturais, 

por padrões de compra da maioria das pessoas e por fatores 

económicos) e a perceção do indivíduo em relação ao momento da 

refeição (influenciada pela personalidade, valores, crenças, hábitos, 

emoções, gostos, fisiologia e regras pessoais) 

Um comportamento alimentar incorreto e uma má alimentação estão 

hoje relacionados com múltiplas doenças, associadas a elevada 

morbilidade e mortalidade; neste contexto, destaca-se a preocupante 

prevalência da obesidade infantil e juvenil (Moreira, 2007). Este 

comportamento alimentar é caracterizado, frequentemente, por um 

padrão de ingestão rico em lípidos e açúcar (Hamilton et al., 2000; 

Viana, 2002). A pressão da indústria alimentar e dos média leva a um 

consumo de alimentos desadequado e que vai ao encontro do padrão 

acima referido, com consequências preocupantes (Cambraia, 2004). 

Para um melhor entendimento do tema, é indispensável aprofundar o 

conhecimento dos determinantes do comportamento alimentar, 

referidos anteriormente. Além da idade, outras características 

sociodemográficas são consideradas condicionantes do 

comportamento alimentar, como por exemplo a escolaridade. Um 
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estudo realizado com 1.450 adultos americanos demonstrou que, 

tanto em homens quanto em mulheres, a escolaridade apresentava 

uma associação positiva com o consumo de frutas e hortaliças 

(Trudeau, Kristal, Li, & Patterson, 1998).  

O nível socioeconómico também interfere no comportamento 

alimentar. As dietas saudáveis, caracterizadas pelo maior consumo de 

frutas, hortaliças, grãos integrais e carnes magras, são mais caras do 

que as dietas características do padrão ocidental atual, ricas em 

alimentos gordurosos e doces (Drewnowski & Specter, 2004). 

Em relação aos determinantes sociais do comportamento alimentar, 

foi constatado que a presença de outras pessoas proporciona um 

aumento significativo da quantidade de alimentos consumida e do teor 

calórico total da refeição (Castro, 1997). Este autor levantou duas 

hipóteses para explicar este fato, denominado de “facilitação social”. 

Primeiro, a presença de amigos ou parentes, principalmente, poderia 

promover uma desinibição do indivíduo, levando-o a comer mais. Em 

segundo lugar, uma maior duração das refeições realizadas na 

presença de outros ocasionaria uma exposição mais prolongada do 

indivíduo aos alimentos, propiciando também a um maior consumo.  

Do mesmo modo, estão envolvidos nas práticas alimentares fatores 

culturais (como no caso do vegetarianismo) e fatores religiosos 

(refletidos, por exemplo, nas regras dietéticas judaicas), que 

preconizam a seleção de determinados alimentos para o consumo em 

detrimento de outros (Castro, 1997). 

Os pais também influenciam o estilo alimentar dos filhos, através do 

seu próprio comportamento e escolhas alimentares, que servirão de 

modelo, e por meio das atitudes face à alimentação dos filhos. Parece 

não haver dúvidas de que o comportamento alimentar que cada um 

desenvolve e que define as características da ingestão, 
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nomeadamente da gestão energética, é, em grande parte, 

apreendido. O padrão de ingestão traduz o estilo alimentar que 

implica, portanto, diferentes graus de capacidade de autorregulação 

da ingestão e controlo do tamanho, duração e frequência das 

refeições, tal como refere Viana (2002). 

Por último, torna-se evidente a interação existente entre as dimensões 

cognitivas e emocionais, que estão envolvidas no comportamento 

alimentar (Toral & Slater, 2007). 

Salientam-se três teorias para explicar o comportamento alimentar: a 

teoria psicossomática, a teoria da externalidade e a teoria da restrição 

(Whitaker & Speacker, 2006). Assim, os indivíduos poderão ingerir 

alimentos de uma forma abrupta e excessiva, como forma de 

responder a emoções negativas (teoria psicossomática – ingestão 

emocional); como resposta a fatores externos associados ao ato de 

ingestão alimentar (teoria da externalidade – ingestão externa); ou, 

poderão ingerir alimentos excessivamente, após um longo período de 

restrição alimentar (teoria da restrição alimentar). 

 

Ingestão emocional 

É do conhecimento geral que as emoções têm um poderoso efeito na 

escolha dos alimentos e, simultaneamente, nos hábitos alimentares 

de cada um, com o intuito da procura do bem-estar emocional (Faith, 

Allison, & Geliebter, 1997). 

O humor e as emoções podem influenciar a escolha dos alimentos, da 

mesma forma que o consumo de certos alimentos pode alterar o 

humor ou o estado emocional (Natacci & Júnior, 2011). A ingestão 

emocional traduz a perda de controlo da ingestão por exposição a 

fatores de stress, implicando desinibição alimentar nessa situação 

(Rebelo & Leal, 2007). Diante de conflitos e mal-estar, estes 
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indivíduos constituem a comida como uma forma de se acalmar ou 

resolver o problema (Guenter, 2000), contrariamente ao individuo não 

propenso para a ingestão emocional, que tende a apresentar o seu 

apetite diminuído (Viana & Sinde, 2003). 

Portanto, pessoas que sofrem de perturbações relacionadas com o 

comportamento alimentar (nomeadamente, bulimia nervosa ou 

perturbação de ingestão compulsiva), poderão evidenciar um 

comportamento de consumo excessivo de comida quando ficam 

ansiosas, quando algo não ocorre da forma que esperavam (Guenter, 

2000), ou quando se sentem solitárias e depressivas (Faith et al., 

1997). Frente à insegurança vivenciada no presente, lembram-se do 

objeto moderador, a comida. Podem assim apresentar uma carência 

afetiva confundida com a falta de comida (Guenter, 2000). 

Numa investigação com humanos e animais, Macht (2008) propôs um 

modelo comportamental para explicar o modo como as emoções 

podem determinar as escolhas e preferências alimentares, e os 

alimentos podem ser associados ao contexto emocional em que são 

habitualmente consumidos. De acordo com o autor, as emoções 

intensas podem suprimir o apetite; por outro lado, o mesmo autor 

refere que as emoções podem perturbar o controlo cognitivo, podendo 

ser reguladas pela ingestão (isto é, levar ao aumento do consumo de 

doces e alimentos muito energéticos). O investigador refere ainda que 

as emoções podem provocar uma apetência por alimentos com os 

quais são congruentes (por exemplo, em situações de alegria as 

pessoas tendem a comer mais os alimentos ligados ao prazer, como 

chocolates ou outros doces). 

Há várias teorias que explicam este mecanismo, no entanto o 

princípio é o mesmo. Estes indivíduos comem para resolver ou 

compensar problemas dos quais, por vezes, não têm consciência 
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(podem, por exemplo, apresentar dificuldades em obter prazer nas 

relações sociais, por se sentirem rejeitados ou discriminados) e, por 

outro lado, esses sentimentos contribuem para que pessoas com 

obesidade percecionem a comida como importante fonte de prazer 

(Ferreira & Wanderley, 2010).  

A par com as substâncias psicoativas encontram-se os alimentos, 

particularmente os nutrientes doces ou considerados saborosos. 

Assim, foi demonstrado que a alimentação e o abuso de substâncias 

químicas envolvem os mesmos sistemas de reforço e recompensa, 

não só comportamental como neurológico, mediante a interação com 

o sistema dopaminérgico (Hoebel, Rada, Mark, & Pothos, 1999). 

Outros autores referem que o ato de ingerir alimentos em grandes 

quantidades equivale a um ato autoagressivo, a uma autopunição, na 

medida em que, não conseguindo exprimir as emoções mais 

negativas, o indivíduo irá transpor a agressividade e/ou a cólera para 

si próprio (Apfeldorefer, 1995; Rebelo & Leal, 2007). 

 

Ingestão externa 

A Teoria da Externalidade baseia-se na dicotomia entre externalidade 

e internalidade. Esta teoria considera o processo de ingestão 

determinado por fatores extrínsecos aos alimentos como o aroma,o 

gosto e o estímulo visual (Viana, Santos, & Guimarães, 2008).  

Sublinha-se ainda que os indíviduos com obesidade são mais 

sensíveis aos indícios externos (Ogden, 2004).  

A ingestão externa diz respeito à desinibição ou perda do controlo que 

ocorre devido a fatores externos intrínsecos aos alimentos ou à 

situação social em que são ingeridos (Rebelo & Leal, 2007). 

Consequentemente, a maior sensibilidade do sujeito com obesidade 

aos estímulos do ambiente (ingestão externa), em comparação com 
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os internos, é resultante da restrição alimentar e do desejo ampliado 

pela carência não satisfeita (Viana & Sinde, 2003). Esta maior 

sensibilidade face aos estímulos externos é um dos fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento da obesidade. Assim, considera-

se que, para o indivíduo obeso, a visão, o olfato e o acesso fácil aos 

alimentos são aspetos relevantes para o desencadeamento deste tipo 

de ingestão alimentar (Apfeldorfer, 1995). Deste modo, a fome 

(sensação interna) não é corretamente interpretada (Viana, 2002; 

Viana & Sinde, 2003). Sabe-se, por último, que há uma relação entre 

ingestão externa e ingestão emocional (Viana & Sinde, 2003). 

Assim, o comportamento de ingestão externa também depende do 

contexto no qual a pessoa se encontra inserida, ou seja, se esta se 

encontrar num ambiente onde há escassez de alimentos ou/e se estes 

não forem apelativos, a pessoa não irá sentir uma necessidade de 

comer. Em contrapartida, se o indivíduo se encontrar num ambiente 

no qual há uma grande quantidade de alimentos apetecíveis, existe 

uma elevada probabilidade de a pessoa não resistir aos impulsos de 

ingestão (Apfeldorfer, 1995).  

A impulsividade está intrinsecamente relacionada à ingestão externa; 

a superação da ingestão externa passa pela capacidade do indivíduo 

de controlar essa impulsividade e de mudar do seu foco de atenção 

em relação aos alimentos/situação a que está exposto (Hou et al., 

2011). Segundo Apfeldorfer (1995), para se controlar eficazmente o 

comportamento externalista relativamente à ingestão excessiva de 

alimentos, deve-se estimular a sua resistência às tentações 

alimentares bem como impor regras rígidas de conduta (e.g. manter 

os alimentos fora de alcance, modificar a qualidade das compras, 

planear rigorosamente as refeições, contabilizar todas as refeições 

elaboradas durante o dia, entre outras). 
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Segundo um estudo de Almeida, Loureiro e Santos (2001), que 

comparava o estilo alimentar entre mulheres com obesidade e com 

peso normal, concluiu-se que a ingestão externa foi o comportamento 

alimentar predominante no grupo das participantes com obesidade. 

Segundo os mesmos autores, estes dados parecem ser concordantes 

com os de um estudo de Rodin, Schank e Striegel-Moore (1989), 

relativo aos estilos alimentares, onde se observou que os indivíduos 

com obesidade tenderam mais à ingestão externa e menos à ingestão 

emocional. Referem, desta forma, que a ingestão externa é uma 

característica geral e não exclusiva de pessoas com obesidade, já que 

parece ser manifestada por indivíduos com diferentes categorias de 

peso e que respondem ao ambiente externo com consumo de comida. 

Ou seja, parecem existir outras variáveis que influenciam o 

desenvolvimento de obesidade, já que nem todos os sujeitos que 

manifestam uma ingestão externa se tornam obesos. Supõe-se que 

os diferentes estilos de comportamento alimentar apenas contribuem 

para explicar a dificuldade no controlo do consumo de alimentos - 

emocional ou externo - sem, contudo, explicarem exclusivamente o 

desenvolvimento ou manutenção da obesidade (Almeida et al., 2001). 

Ainda assim torna-se relevante considerar a importância do aumento 

do autocontrolo, com maior ênfase no controle externo, como um dos 

elementos de reeducação de hábitos alimentares (Almeida et al., 

2001). 

Segundo a literatura, a subestimação da ingestão alimentar é 

particularmente predominante entre indivíduos com obesidade ou 

dieters (pessoas que fazem dieta frequentemente), os quais tentam 

impor algum controle sobre o próprio padrão alimentar e seleção de 

alimentos, influenciados pela pressão social adversa ao ganho de 

peso e à obesidade. Esta atitude é, comummente, denominada 

restrição alimentar e, geralmente, vem seguida pela desinibição 
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(tendência dos indivíduos, que reprimem frequentemente um tipo de 

consumo alimentar, de liberar a ingestão energética, em resposta a 

determinados estímulos) (Bernard, Cichelero, & Vitolo, 2005).  

 

Restrição alimentar 

O peso e a imagem corporal do indivíduo são fatores que influenciam 

o seu comportamento alimentar. Isso porque tanto o excesso de peso 

como a insatisfação com o próprio corpo podem motivar a restrição 

alimentar (Toral & Slater, 2007). 

A restrição alimentar refere-se ao esforço que o sujeito exerce, 

regularmente, para controlar o seu apetite e a ingestão de alimentos 

conscientemente, envolvendo-se em dietas (Rebelo & Leal, 2007), a 

fim de prevenir o ganho de peso ou promover sua perda (Bernard et 

al., 2005).  

Os sujeitos com obesidade, insatisfeitos com o seu corpo e peso, 

travam uma luta interna constante, no sentido de controlar a ingestão, 

independentemente da fome que sentem, visando manter um 

determinado peso ou diminuí-lo. Deste modo, as pessoas têm uma 

constante preocupação com o que comem, resistindo a comer aquilo 

que desejam (Viana & Sinde, 2003). 

Há diferenças significativas relativamente aos níveis de restrição, 

sendo mais elevados nos sujeitos com obesidade do que nos sujeitos 

eutróficos (sujeitos bem nutridos e com um peso saudável), onde a 

maior sensibilidade aos estímulos do ambiente pode ser um resultado 

da restrição alimentar e do desejo da carência não satisfeita (Rebelo 

& Leal, 2007). De salientar ainda que estes sujeitos diferenciam-se no 

modo como reagem após uma primeira ingestão de alimentos, 

considerada exagerada: as pessoas restritivas, depois de ingerirem 

uma refeição e serem apresentados novamente alimentos, tendem a 
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comer em demasia – contrarregulação. Elas tendem a ingerir mais 

quando acreditam que ingeriram alimentos muito calóricos (Viana & 

Sinde, 2003). Bernard et al. (2005) também confirmam esta hipótese, 

relatando que pessoas que restringem o consumo alimentar, comem 

mais depois de um lanche altamente energético. Este comportamento 

é explicado pela desinibição do controlo cognitivo, uma vez que 

acreditam ter excedido o consumo alimentar permitido com a ingestão 

do lanche energético.  

Nesta teoria, se a privação de alimentos for parcial, a fome mantém-

se. Esta fome irá assumir um sofrimento físico e psicológico, 

traduzindo-se em irritabilidade, ansiedade ou humor deprimido e, 

consequentemente, o humor eutímico e o desejo sexual ficam mais 

reduzidos. Assim, o sujeito associa emoções positivas apenas à 

comida, sendo mais um fator predisponente para o agravamento da 

obesidade (Apfeldorfer, 1995). 

Segundo um estudo com 1.320 indivíduos franceses, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 65 anos, verificou-se que a restrição 

alimentar estava significativamente relacionada com o excesso de 

peso e com uma menor ingestão energética em homens e mulheres. 

Em mulheres, foi associada à menor ingestão de proteínas e 

carboidratos (Lluch, Herbeth, Méjean, & Siest, 2000).  

Calderon, Yu e Jambazian (2004) verificaram que 41,3% dos 

adolescentes de uma escola pública americana afirmaram comer 

menos do que gostariam de forma consciente para controlar o peso. 

Destaca-se que o início de tais práticas é observado cada vez mais 

precocemente. No mesmo estudo, constataram que 15% dos 

participantes relataram ter aderido a dietas restritivas antes dos 11 

anos e 84% aos 14 anos. 
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Também foram encontradas diferenças fisiológicas no comportamento 

de restrição alimentar. A perceção do sabor diferiu entre os indivíduos 

famintos, as pessoas com anorexia nervosa e as que fazem dieta. 

Adicionalmente, as qualidades sensoriais (paladar, olfato, textura e 

aparência) constituem fortes determinantes do comportamento 

alimentar (Bernard et al., 2005). 

Percebe-se assim a importância da restrição alimentar, e também dos 

fatores emocionais e externalidade (estes mais no género feminino), 

enquanto determinantes do índice de massa corporal (Viana & Sinde, 

2003).  

 

Conclusão 

A literatura suporta que os estilos alimentares adquiridos na infância e 

na adolescência tendem a manter-se na vida adulta (Harris, 2008). 

Cada idade ou cada fase do desenvolvimento psicossocial, pelas suas 

características e pelas tarefas desenvolvimentais que implicam, 

constitui uma oportunidade para influenciar atitudes e ensinar 

comportamentos saudáveis. Sabe-se também que não bastam 

campanhas preventivas, pois a informação existente não é um 

elemento preponderante na determinação do comportamento 

alimentar (Garcia, 1997). Ou seja, mesmo detendo os conhecimentos 

necessários acerca de hábitos nutricionais adequados, isso não 

parece ser o suficiente para impedir uma ingestão excessiva por parte 

das mulheres com obesidade (Almeida et al., 2001). Deste modo, 

pode-se afirmar que a obesidade deve ser considerada uma condição 

crónica, que requer apoio de profissionais de saúde e reeducação em 

aspetos comportamentais (associados à nutrição e exercício físico). 

Vários estudos comprovam que a alteração dos comportamentos 

alimentares inadequados, bem como de fatores cognitivos e 
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emocionais relacionados com o excesso de peso, pode ser auxiliada, 

entre outros tratamentos, pela terapia cognitivo-comportamental 

(Pimenta, Leal, Branco, & Maroco, 2009). Uma intervenção 

multidisciplinar torna-se crucial considerando que os frequentes ciclos 

de perda e recuperação de peso constituem um fator de risco para a 

saúde (Bernard et al., 2005). 

Concluindo, o comportamento alimentar é um dos aspetos que mais 

influencia a saúde e a doença, tendo um impacto direto no 

desenvolvimento da obesidade na infância e adultícia. 

Portanto, a ampliação do conhecimento sobre os numerosos 

determinantes do comportamento alimentar é uma importante área de 

análise, para superar o desafio de transformar as informações 

técnicas e científicas disponibilizadas pelas áreas de saúde 

pertinentes, em mudanças reais que promovam, de forma sustentada, 

um comportamento alimentar saudável (Toral & Slater, 2004; Pimenta 

et al. 2009). 
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TRANSTORNOS ALIMENTARES, O CORPO E A CLÍNICA 

PSICANALÍTICA CONTEMPORÂNEA. 

Eliana Rigotto Lazzarini, Carolina França Batista, Terezinha de 

Camargo Viana  

 

 

 

Na atualidade, há uma expressiva quantidade de casos de transtornos 

alimentares, e, diante da complexidade deste fenômeno, a articulação 

entre seus aspectos clínicos e culturais são fundamentais para que 

possam ser apreendidos em sua particularidade. As queixas trazidas 

por estes pacientes implica em um manejo clínico diverso do realizado 

em casos de neurose clássica - modalidade explicitada e teorizada 

por Freud - tendo em vista a diferença dos seus funcionamentos 

psíquicos e da constelação de seus sintomas. Considerando que a 

clínica freudiana foi construída e estruturada tomando por fundamento 

a estrutura da neurose, e a castração como mecanismo de referência, 

os desafios trazidos à clínica psicanalítica pelas novas modalidades 

de mal-estar dizem respeito, à novidade das formas clínicas destes 

casos, tendo em vista a sua inserção em outro momento histórico e 

cultural que ainda não é findo. 

A constituição da clínica psicanalítica vincula-se, desde seus 

primórdios, ao modo como a subjetividade dos pacientes articulava-se 

às estruturas culturais e sociais, dialeticamente. Neste sentido, 

Lazzarini (2006) expõe que na pós-modernidade, a subjetividade diz 

de uma afetação do sujeito por um mundo em constante mutação, 

que, por sua vez, age sobre ele simultaneamente. Portanto, as 

transformações sociais, históricas e culturais recentes impactam em 
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suas devidas proporções, de modo que suas implicações na 

subjetividade, na clínica psicanalítica e seus efeitos de tratamento, 

tanto em termos da cura, quanto da terapêutica somente poderão ser 

analisadas com certa estabilidade em seus fundamentos futuramente. 

Os casos que apresentam queixas relativas à obesidade inserem-se 

nesta perspectiva das novas demandas da clínica contemporâneas. 

Atualmente, há uma liberação de modos de satisfação e gozo, 

diferente dos casos e da cultura na época de Freud, onde o 

sofrimento do sujeito estava ligado à culpa e à renúncia que o 

processo civilizatório requeria de suas satisfações pulsionais, 

demandando a repressão destas pulsões e uma modalidade de 

sofrimento regido pelo recalque. Neste presente trabalho intenciona-

se delimitar qual modalidade de entrave à sexualidade é 

experienciada por estes sujeitos.  

 

Obesidade e construção social do corpo 

Fischler (2011) expõe que, desde a década de 60, ocorreu um 

aumento da preocupação mundial com o peso, principalmente nas 

classes média, média alta e alta, em decorrência do repentino 

processo de urbanização e industrialização pós Segunda Guerra 

Mundial, principalmente na Europa Ocidental. Esta preocupação, em 

termos espaciais e temporais, remete aos limites culturalmente 

estabelecidos entre as variações do gordo ao obeso, e não 

propriamente a um aumento do índice de massa corporal (IMC) ou da 

obesidade deste modo classificada. Esta mudança de limite é 

verificável pelo padrão estabelecido para modelos fotográficos que 

vêm se tornando mais altas e mais magras. Deve ser salientado, 

contudo, que esta é uma característica marcada nas culturas 

ocidentais, onde o fenômeno da lipofobia é representativo; em outras 
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culturas, a valorização da fertilidade promove o aumento de peso 

deliberado às mulheres. 

O estabelecimento deste limite constrói um ideal no imaginário social, 

implicando no estabelecimento de um padrão de formato de corpo, 

que fica visível na numeração de roupas disponíveis à venda, que 

muitas vezes não contemplam a variação e os diferentes tipos de 

corpos de mulheres e homens. Esta postura da indústria da moda, por 

um longo período de tempo, negligenciou pessoas por não ofertarem 

numerações compatíveis aos seus tamanhos de corpo. Há, portanto,  

uma imposição de adaptação aos padrões estéticos e à consequente 

idealização de um corpo magro. O aumento de discursos nas 

diferentes mídias com esta exigência de um corpo magro e saudável 

bombardeiam o indivíduo contemporâneo. 

Percebe-se uma mudança: se antes a obesidade era relegada às 

classes altas, agora ela mostra-se disseminada, mas o acesso à boa 

forma física como ideal é uma possibilidade para poucos. Esta 

posição de exclusão, no entanto, não atinge o indivíduo quando sua 

forma corporal encontra pertinência na função social que exerce, por 

exemplo, na sua profissão. Caso isto ocorra, ele é reconhecido 

socialmente e culturalmente como alguém que está inserido nos 

limites de gordura e forma física aceitáveis, e, o excesso de comida 

ingerido passa a possuir uma explicação: seu porte físico é 

considerado forte, como é o caso de um  trabalhador braçal ou um 

levantador de peso. A acusação social presente no discurso moral da 

dieta será, desta forma,  neutralizada. 

A obesidade tem sido veiculada por um discurso que proclama uma 

falta de cuidado de si e, apesar do ideal da saúde estar para todos, as 

pessoas identificadas como obesas são especialmente criticadas. A 

mídia constrói este lugar por meio de programas de televisão, e 



76 

 

reportagens estruturados pela concepção de um personal trainer que 

salvará a pessoa de sua obesidade pela prescrição de um novo estilo 

de vida, tanto em termos de exercício físico, como de reeducação 

alimentar. Estes profissionais de saúde e estética adotam uma 

posição de confessores dos pecados dos deslizes da dieta.  

O saldo destes fatos históricos manifesta-se na mudança da 

moralidade. Se na época vitoriana de Freud ela teve por objetivo o 

sexo, formando um discurso sobre a sexualidade, atualmente se 

constituiu num discurso sobre a dieta. Esta moralidade, portanto, se 

apresenta como um saber e o que entra em questão é justamente a 

recusa do envelhecimento e da morte. A disseminação destes ideais 

discursivos está presente em novelas, jornais e revistas, na moda, no 

saber que os profissionais da saúde constroem e também nas suas 

técnicas - como é o caso da cirurgia bariátrica, das dietas radicais e 

de fórmulas medicamentosas que visam o emagrecimento - 

permanecendo neste discurso a promessa de uma solução mágica 

para dar conta do ideal presente. A ciência e a tecnologia posicionam-

se como salvadoras dos malefícios dos sujeitos, vendendo a ilusão de 

que o sentimento de inadequação que sentem pode ser extirpado, 

devolvendo instantaneamente aos sujeitos a felicidade e a segurança 

perdida. 

A recusa da morte é uma tentativa de negação da dor proveniente do 

desamparo do sujeito, uma “exigência de ser um, exclusivo, perfeito” 

(Lazzarini e Viana, 2010, p. 277), identificação imaginária na qual o 

individuo se encontra e que o aprisiona nestes discursos pela 

assunção ilusória de ditar convenções e normas, que, no entanto o 

relega  a ser refém de uma regulação externa.  

Esta mudança de objeto da moralidade, as novas configurações 

sociais e relacionais advinda das revoluções científicas e o modo 
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como a tecnologia é utilizada fazem parte do contexto pós-moderno. 

De acordo com Sousa Santos (1998), o tempo atual é caracterizado 

por ser um período de transição e, por tal, instável como também 

ligado à acontecimentos e fenômenos passados e em processo de 

constituição. Ao mesmo tempo a pós-modernidade é um tempo fértil 

para novas criações e renovações, e, por isso mesmo, algumas 

características da modernidade perderam sua expressão, resultando 

em novos modos de subjetivação. 

Birman (2000) observa que uma das características da modernidade 

seria a maior difusão da interiorização e da reflexão a respeito de si. 

No presente período há um declínio de um princípio unificador, o que 

gera valores que primam por multiplicidade e simultaneidade dos 

diferentes modos de bem-estar, seja sexual, físico e/ou psíquico; uma 

horizontalização da hierarquia familiar ou institucional e pela ação 

compulsiva que leva a um consumo mais acentuado.  

Logo, a profusão e exacerbação destas configurações narcísicas 

respondem a uma instabilidade sentida pelo sujeito como 

ameaçadora, em relação a qual sente que não possui recursos para 

fazer frente e diferenciar-se. O paradoxo está justamente neste ponto, 

a intensificação do individualismo que diz de uma simbiotização com 

as suas relações primitivas. Deste modo, não haveria espaço para um 

terceiro em sua função de corte e intermediação. 

Herrmann (2011) comenta que o efeito traumático dos acontecimentos 

históricos, resulta em uma relação artificial dos indivíduos com a sua 

forma corporal. Esta artificialidade consiste em negar os limites do 

corpo, finitude e descontinuidade, postura que sempre encontrou 

respaldo em discursos sociais de ascetismo, força física e beleza, na 

tentativa de superar a natureza. Importante salientar que a relação do 

ser humano com  o corpo não é uma relação natural. O autor comenta 
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que o indivíduo está em uma posição de exterioridade em relação ao 

próprio corpo sendo que este sai da posição de objeto estético para a 

posição de massa de modelar. É nesta crise com o corpo que a 

obesidade está inserida, juntamente a outros distúrbios alimentares, 

como a anorexia e a bulimia. E esta crise consiste em um ataque 

constante ao corpo e à sua forma, impondo o trabalho de resgate na 

repetição da ameaça de aniquilamento vivenciada na civilização. 

Aliada a esta relação com o corpo, o desenvolvimento da tecnologia e 

a implicação deste movimento na cultura, promovem uma 

identificação dos corpos destes sujeitos à máquinas. A dieta tenta 

promover a permanência de uma forma corporal, negando a sua 

transitoriedade. A tecnologia possibilita a produção de uma série de 

novos objetos para o sujeito, mas a sua possibilidade de gozo é 

restrita: estas tecnologias funcionam como protótipos de órgãos 

sensoriais, mas que não implicam em novos modos de gozo, 

relegando os indivíduos a serem usados por estes produtos 

(Herrmann, 2011). 

É neste ponto que entra o questionamento: além destas identificações 

nas quais o indivíduo se coloca, qual a possibilidade de construção do 

seu lugar e de seus desejos como uma possibilidade de viver a vida 

de modo como lhe agrade, que seja de sua escolha? Percebemos que 

o mal-estar com o qual o sujeito se defronta está justamente no mito 

do corpo, onde o corpo do sujeito é construído por aquilo que o Outro 

da cultura coloca como modelo.  

 

Experiência de corpo para a psicanálise 

A obesidade apresenta-se como fenômeno de estudo e intervenção 

para diferentes campos de saberes profissionais e científicos, dentre 

eles a medicina, a nutrição, a educação física e a fisioterapia. Logo, 
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isto implica em diferentes abordagens e perspectivas adotadas. O 

corpo como organismo, sistema biológico e anatômico, tal qual 

concebido por estas diversas áreas, difere da concepção de corpo 

para a psicanálise. Em trabalho anterior, Lazzarini (2006) comenta 

que na teoria da sexualidade, desenvolvida pela metapsicologia 

freudiana, o corpo psíquico está em oposição ao corpo biológico. 

Comenta ainda que o corpo da psicanálise, em sua primeira 

formulação de corpo erógeno, estrutura-se em confronto ao corpo da 

necessidade, e à medida em que a linguagem nele faz efeito, o faz 

inserir na representação, significação e lembrança. O corpo seria 

então articulado à história do sujeito, situando-o no imaginário social 

pela representação. 

A articulação dos diferentes estatutos do corpo na psicanálise, 

implicam, portanto, em pensá-lo como suporte da sexualidade do 

sujeito, concernente às suas possibilidades de vivência de prazer e 

gozo. Logo, a circunscrição do fenômeno psíquico da obesidade 

demanda uma explicitação teórica da passagem do corpo pulsional 

para o corpo auto-erótico e corpo narcísico.  

O narcisismo primário constitui-se como fundamento da libido, já que 

implica a possibilidade de continência da condição de desamparo, de 

imaturidade física e dependência, no qual o infans se encontra frente 

às irrupções pulsionais, que neste momento não estão ligadas ao seu 

psiquismo. É justamente pela maternagem realizada neste período, 

condição da constituição deste narcisismo, que a criança poderá 

apreender-se em seu corpo, portanto, mediante estas primeiras 

experiências de satisfação promovidas pelo cuidado materno. Logo, a 

princípio, a demanda é de um cuidado necessário à sobrevivência da 

criança.  
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Freud (1914) afirma que o narcisismo primário é responsável pela 

idealização do próprio eu mediante o narcisismo dos pais, que, por 

não poderem se realizar por seu próprio Eu, são investidos no Eu da 

criança, libidinizando-o e relegando a criança à alienação de suas 

imagos, ao mesmo tempo em que promove um apagamento dos seus 

defeitos e incompletudes. O Eu consciente da criança constitui-se 

então como corpo, e como instância corporal (Freud, 1923). Este 

narcisismo é o principal responsável pela suposição do indivíduo de 

sua imortalidade e de completude.  

As relações primitivas do sujeito com suas figuras parentais são, 

portanto, experiências míticas de satisfação tanto em seu psiquismo 

como em seu corpo. Este aspecto é o que caracteriza a pregnância do 

narcisismo nos sujeitos de modo geral, pois é este mesmo narcisismo 

o responsável pela constituição dos objetos do mundo e da realidade 

circundante deste indivíduo. Lacan (1998) na exposição do seu 

conceito de estádio do espelho, coloca-o como a mudança assumida 

pelo sujeito à medida em que ele se identifica a uma imagem. Esta 

instância, concebida como exterioridade e forma corporal total 

antecipa ao sujeito a maturação de sua potência, no momento em que 

este se encontra nas suas fantasias de corpo despedaçado e na 

dependência e desamparo característicos da prematuridade física.  

Considerando que o corpo por si só possui limites pouco profundos 

para promover satisfações, o Outro é chamado a interceder pela 

satisfação das demandas eróticas do sujeito e, com isso, promover 

limites e fronteiras corporais, estabelecendo a interioridade e a 

exterioridade como experiência psíquica. Freud (1915) coloca que a 

pulsão é fundamento do engendramento da constituição do Eu do 

sujeito já que ela impõe certa quantidade de trabalho ao psiquismo, 

possibilitando a realização da articulação da força pulsional aos seus 

representantes. A pulsão, portanto, é o que permite que o corpo 
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biológico, puramente somático, fora da realidade psíquica, possa com 

ela se articular promovendo uma dialetização entre suas funções. O 

corpo erógeno possibilitaria então as funcionalidades do corpo 

somático e o corpo somático seria constituinte do corpo erógeno 

(Mandet, 1993).  

No caso dos sujeitos narcísicos, dentre os quais figuram os 

transtornos alimentares, o ideal da roupa que cai perfeitamente no 

corpo esconde justamente a demanda de se sentir bem em sua 

própria pele. Busca-se na roupa algo da ordem de uma proteção e 

continência, um limite mesmo, que o sujeito precisaria para as suas 

vivências e conteúdos, sem alguém ou algo que os restrinja já que o 

que está em questão é uma formação problemática deste narcisismo 

primário. Anzieu (2000) observa nestes sujeitos uma falta de 

demilitação entre o Eu psíquico e o Eu corporal, entre o outro e o si 

mesmo. Esta dificuldade do estabelecimento dos limites implica 

também em uma confusão nas experiências das distintas zonas 

erógenas, ou seja, a dificuldade de discernir a irrupção da pulsão 

como desejo, e não como violência, bem como entre as sensações 

agradáveis e dolorosas.  

 

Transtornos alimentares e cultura 

A delimitação do fenômeno psíquico subjacente nos casos de 

obesidade pede uma diferenciação entre a concepção da obesidade 

como um sinal e da obesidade no que ela implica o sintoma do sujeito. 

A primeira menção refere-se à sua concepção e manifestação como 

doença orgânica ou comorbidade, implicada como sintoma 

concernente ao escopo da medicina. Há uma diferença entre os 

diagnósticos psicanalíticos e os diagnósticos médicos nestes casos, 

pois, como sintoma médico, a obesidade é definida por referência ao 
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Índice de Massa Corporal (IMC), referendada pelos seus fundamentos 

teóricos e experimentais e compreendida pela sua relação ao 

crescimento do número de doenças crônicas como artrose, dores, 

doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. 

A perspectiva psicanalítica não se fundamentaria neste índice físico 

ou na hiperfagia apresentada.  Com relação à perspectiva 

psicanalítica, a referência deve ser feita à estrutura destes sujeitos, às 

suas diferentes posições subjetivas. Nestes casos, na condução de 

seus tratamentos, torna-se necessário tomar a perspectiva do seu 

funcionamento psíquico, de modo a poder concebê-lo em um quadro 

clínico.  

Fischler (2011) chama a atenção para a complexa relação 

estabelecida entre a comida e todas as regras e códigos construídos 

tanto para o ato de comer quanto para a comida e suas combinações. 

Em cada cultura haveria leis e regras implícitas, sobre o que alguém 

deve – ou não – comer e, há uma diferença entre elas, nas quais 

comer seria uma responsabilidade individual ou uma questão social e 

coletiva. A inserção do indivíduo em uma cultura com este controle 

social coloca-o em um contexto em que seria mais fácil não engordar, 

tendo em vista as regras com as quais ele teria que se haver na sua 

alimentação e nas relações que circundam esta ação.  

O que entra em questão é, independente do peso destes indivíduos, a 

grande proporção de pessoas que se encontram indiferenciadas 

destes discursos. O resultado é um estado de mortificação já que a 

vida entre uma dieta e outra é estruturada de modo a esconder os 

seus gozos, procedimento similar à expiação dos pecados. 

Estes aspectos da cultura contemporânea estão presentes na 

obesidade por uma negação da forma corporal em sua particularidade 

humana, em uma tentativa de sobrevivência, em um investimento 
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narcisista próprio à momentos de catástrofe. Estes são alguns dos 

aspectos que caracterizam a dependência destes sujeitos, tanto à 

comida quanto às dietas. O indivíduo coloca para si uma dieta 

impossível de cumprir, quando na verdade, o que lhe sobra é a 

possibilidade de transgressão com um prazer que será muito grande 

(Herrmann, 2011).  

Fischler (2011) comenta que na década de 70, em meio à emergência 

de discursos de promoção à saúde que alertava sobre as mazelas e 

os prejuízos do ato de comer em excesso, e dentre a consequente 

disseminação de normas surgiu a figura do comedor competente. 

Nesta dimensão, há dois aspectos interessantes a serem notados; o 

quanto a comida e os hábitos alimentares estão ligados ao 

narcisismo, logo, na medida em que o que as pessoas comem torna-

se parte delas pela incorporação e, algo do exterior que deve ser 

colocado no seu interior e passa a ser parte do corpo do sujeito, 

dando-lhe forma. A importância social destes aspectos se torna clara 

na noção inconscientemente transmitida: “você é o que você come”.  

Anzieu (2000) observa que a cultura atual favorece as satisfações das 

tendências narcisistas do sujeito, logo, a repressão não será um 

princípio regulador social. O limite que poderia ser colocado pela 

vivência edípica e estrutural promoveria um corte às demandas 

narcísicas, mas como nestes casos a vivência edípica não vigora, o 

sujeito produz os sintomas comuns à atualidade. Estes sintomas 

seriam, por um lado, a idealização e adoração do seu corpo, os seus 

esforços na tentativa de manter-se jovem e uma falta de barreiras à 

intimidade, e por outro, a depressão, a dependência química e a 

ausência do estabelecimento de vínculos. Deste modo, o mito atual do 

corpo é construído por uma concepção de bem-estar como produto de 

uma ciência e de uma técnica que visam promover o apagamento das 

limitações do sujeito.  
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Este mito do corpo que repousa sobre um Ideal, investidos pelos 

indivíduos e que congrega tantas pessoas, pode ser compreendido à 

maneira com que Freud (1921) comenta sobre vinculação de uma 

pessoa ao líder de uma formação de massa. Ele expõe que o 

sentimento de união à um grupo e a fraternidade aos seus membros, 

funda-se pelo enamoramento do indivíduo ao líder, logo, pela sua 

ligação libidinal a este. Esta ligação constitui-se como retorno a uma 

relação de natureza dual e, deste modo, esta ligação seria o único 

fundamento da vinculação do indivíduo aos outros membros do grupo. 

Lacan (1998) aborda que a identificação com a imago do semelhante 

é a condição para que o indivíduo possa realizar futuramente uma 

ligação do [eu] a uma dialética no social. Esta ligação dual, portanto, 

diz respeito a uma ligação ao primeiro objeto de amor do sujeito, o 

objeto materno. Por meio dessa idealização - que não precisa ser 

dirigida a uma pessoa - o sujeito pode resgatar uma parcela de 

narcisismo que teve que ser deixado na infância, no Eu Ideal, estado 

de completude por ele vivenciado, no qual seu Eu se bastava, 

onipotentemente. Portanto, no momento em que houver uma 

desestabilização desta figura, deste objeto que ocupa a posição de Eu 

Ideal do sujeito, por quaisquer motivos, os membros do grupo seriam 

relegados à um experiência de desamparo. 

Mediante esta exposição, pode-se compreender que o caráter 

epidêmico da obesidade mostra sua relação com a configuração da 

cultura contemporânea, pois, a instabilidade deste período histórico 

ocasionaria a regressão destes sujeitos às suas constituições 

narcísicas. O Eu assumiria o lugar do objeto do próprio investimento 

libidinal que dele emana tornando-se idealizado, constituindo uma 

ilusão de completude. Lazzarini e Viana (2010) a este respeito 

comentam que há uma tendência dos sujeitos de regredirem aos seus 

narcisismos de modo a se sentirem perfeitos e seguros, gozando da 



85 

 

fusão com o objeto primitivo, que se encontra localizado dentro de si 

mesmo.  

Este modo de investimento do indivíduo, privilegia o modo de 

organização da sua pulsão sexual principalmente pela zona erógena 

oral, relacionando-se com o objeto amoroso mediante introjeção, que 

se pauta na voracidade, logo, a afeição é marcada pela incorporação 

(Freud,1921). O objeto de amor está para ser incorporado pelo sujeito. 

Este modo de relação dissemina-se atualmente nas culturas, tendo 

em vista a dependência e a indiferenciação destes indivíduos em 

relação à pluralidade de objetos oferecidos ao consumo.  

Green (2001) coloca que o que poderia caracterizar estes casos 

atuais de demandas narcísicas seria uma “falha” em seu Eu narcísico, 

em seu narcisismo primário, ou, nos Ideais deste sujeito, assim, algo 

de mal sucedido ocorreu em seu recalcamento originário tendo em 

vista a precariedade das funções de maternagem precoces ou recusa 

deste sujeito em realizar a separação do objeto. Logo, a identificação 

como único investimento destes sujeitos implica que o objeto externo 

é um espelhamento da imagem de seu Eu, havendo um retorno deste 

investimento e, por tal, o objeto em sua externalidade não pode ser 

investido, logo, a passagem ao Édipo não ocorreria e 

consequentemente a alteridade não se instauraria.  

 

A clínica psicanalítica contemporânea  

A clínica psicanalítica tal qual formalizada por Freud tem sofrido 

mudanças por causa das diferentes modalidades de mal-estar 

apresentada pelas pessoas que procuram por análise. Esta diferença 

está intimamente ligada à mudança do contexto social que, no final do 

século XIX e início do século XX, favorecia o surgimento de 

sofrimentos histéricos. Logo, a mudança do contexto histórico e social 
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promove também a mudança nos posicionamentos da sociedade a 

respeito da sexualidade e da satisfação, produzindo uma mudança 

nos modos de repressão, de sacrifício do sexual. Herrmann (1998) 

aborda este aspecto como reflexo de uma mudança nas constituições 

inconscientes das culturas, marcando a existência destes indivíduos. 

O corpo concebido na psicanálise freudiana é o corpo da neurose, 

especialmente o corpo da histérica (Lazzarini, 2006). Em suas 

articulações à elaboração do inconsciente, este corpo foi fundado em 

torno do conflito da sexualidade infantil, que se mostrava inadequada 

à moral social vigente e à realidade e, para que o Eu não fosse 

ameaçado em sua sobrevivência, estas pulsões sexuais deveriam ser 

reprimidas e posteriormente recalcadas, tornando-se inconscientes. 

Produziria então uma quebra em sua cadeia associativa, de modo que 

o recalcado, desconhecido em seu sentido ao ego consciente, 

imergiria em seu corpo mediante sintoma conversivo. Este sentido 

inconsciente seria, sobretudo, relacionado ao sentido sexual. Logo, o 

campo da psicanálise foi fundado pela escuta da fala das histéricas e 

pelo recalcado situado além do consciente que intencionavam em seu 

discurso. Sentido sexual presente na narrativa da lembrança da 

fantasia de uma cena de sua história, marcada pela imaturidade 

sexual deste sujeito. 

O contexto cultura da época de Freud, conforme exposto em seus 

textos de 1908 e 1930, favorece o surgimento da neurose pelo sujeito 

por sua dificuldade em suportar a privação solicitada pela sociedade, 

privação esta que tem o intuito de alimentar os ideais culturais, 

solicitados principalmente pelas exigências morais. O acento, neste 

caso, deve-se à sua característica repressiva, autoritária e puritana. 

Haveria uma relação entre os efeitos nocivos da civilização ao sujeito 

e o aumento da produção de sintoma por ele, pois a sociedade 

promoveria uma repressão prejudicial à vida sexual dos povos 
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civilizados. A neurose, portanto, adviria das necessidades sexuais não 

satisfeitas do sujeito, sendo forjadas justamente para possibilitar, por 

sua representação, algum tipo de satisfação substitutiva. 

No entanto, tal sacrifício realizado pelo sujeito torna-se inútil, 

considerando que ele recebe menos em relação à satisfação da qual 

abdica em relação à perda oferecida, já que o gozo que se encerra na 

promessa fálica é, em todas as circunstâncias, desproporcional ao 

gozo encontrado (Dunker, 2002). Nessa lógica, a imposição da 

renúncia de uma satisfação pelo processo civilizatório, seja por meio 

do seu adiamento em decorrência do princípio de realidade, seja pela 

renúncia mediante o complexo de castração ou ainda na satisfação 

promovida pela sublimação, em todas estas situações ocorre uma 

perda, um resto de pulsão que sobra e que não pode ser aproveitado 

para fins culturais. 

A mudança social que se estabeleceu foi um aumento da 

permissividade na sociedade atual, na qual a tradição não surte o seu 

efeito repressivo como na época anteriormente citada. No momento 

presente, a antiga oposição entre a moralidade e as tendências 

inovadoras não parece ser uma oposição presente no cotidiano dos 

indivíduos. Lipovetsky (2005) expõe que atualmente, na pós-

modernidade, vigora uma democratização do prazer e tanto a moral, 

as instituições e a oposição entre a arte e o cotidiano são combatidas. 

O aspecto traumático que caracteriza os tempos modernos impele o 

sujeito a um confronto com a suspensão de suas certezas e de seus 

referenciais subjetivos em sua individualidade. O sentimento de 

desamparo instalado diz do momento de formação em que este 

indivíduo, em sua prematuração física, era impotente para satisfazer-

se, portanto, fica marcado por uma impotência à exterioridade de sua 

constituição. O horror e a dor da vivência deste desamparo são 
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expressivas, o que em um primeiro momento afasta a vontade e a 

motivação destes sujeitos de se confrontarem com estas dimensões.  

É na medida em que o sujeito realiza o trabalho de identificação 

simbólica, possibilitado por um corte na relação dual, que ele tem 

permissão para emergência do seu desejo, cuja origem está sempre 

na sexualidade como fonte de prazer, seja na satisfação direta, seja 

na sublimação. Lazzarini e Viana (2010) expõem que a Lei, 

presentificada pelo objeto paterno somente poderia agir enquanto 

mediadora da relação entre a criança e a mãe pelo consentimento de 

ambas, resultando em frustração e separação que, gradualmente, se 

intensificará. É necessário que a mãe conceba em seu psiquismo, 

este terceiro em potencial, pois dela também depende a realização 

deste processo de diferenciação. 

 Nos casos limites, assim nomeados por Green (2001), esta 

separação fracassa e ocorre uma exclusão radical, sem a 

possibilidade de dialetização das constituições narcísicas primárias 

resultando em uma cisão no Eu. Essa clivagem tem por 

consequências a mutilação de porções fundamentais desta instância, 

como também de representações da pulsões de destruição. A 

assunção do desejo pelo sujeito, portanto, daria a possibilidade ao 

sujeito de sair do lugar de objeto, permitindo-lhe um maior contato 

com a diferença dando um lugar ao seu desejo em meio à relação 

com os outros e ao Outro. 

Nas neuroses narcísicas, especialmente na melancolia, o objeto é 

incorporado ao Eu. Nestes casos, portanto, pela negação da 

castração, os sujeitos são impedidos de alcançarem outra posição 

para além de ser o objeto do Outro.  Nos casos narcísicos com queixa 

de obesidade, é frequente o engajamento em relacionamentos com 

parceiros que consideram insatisfatórios, mas, para não ficarem 
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sozinhos, suportam o outro. São frequentes também os casos em que 

estes sujeitos entram em relações simbióticas, das quais não 

vislumbram qualquer possibilidade de separação, apesar de em 

muitos casos, a separação já ter ocorrido concretamente. De acordo 

com Dunker (2002) estes são exemplos que podem caracterizar a 

modalidade de sintoma egosintônico nas neuroses narcísicas, já que 

o sintoma adapta-se ao Eu de modo a integrar os conflitos, o 

sofrimento e a impossibilidade de conciliação às identificações que 

promovem um ordenamento do modo de viver característico da 

neurose.  

A relação estabelecida entre a neurose narcísica e a obesidade é 

realizada tendo em vista a diferença do supereu nas neuroses 

clássicas. Na neurose narcísica, o supereu é um supereu materno, 

muito mais rígido e insensato quando este se separa dos suportes 

imaginários e simbólicos da identificação, o que implica em uma 

frustração no interior do eu, instância que guarda íntima relação com a 

realidade.  

À medida em que o Eu deste sujeito se torna seu objeto e fonte de 

satisfação quase que exclusivos, eles constroem uma ilusão de 

independência às peculiaridades e variabilidade da vontade do objeto, 

negando sua dependência à ele. O empreendimento realizado é o de 

uma tentativa de redução das relações objetais, com o intuito de uma 

autonomia do Eu, através do mínimo investimento objetal possível, 

relegando o sujeito, deste modo, ao seu mínimo vital. Portanto, a 

demanda de renúncia pulsional neste sujeito adquire tons de 

ascetismo, pelo seu intuito de estar além do princípio do prazer e do 

desprazer (Green, 1988). 

Os casos de queixa de obesidade trazem para o primeiro plano a 

problematização da experiência psíquica de seus corpos. O mal-estar 



90 

 

destes sujeitos manisfesta-se pela sua corporeidade, seja pela dor 

física ou por atuações que implicam em intervenções neles, logo, o 

que faz com que estes indivíduos busquem terapias intervencionistas 

ou cujo foco seja a cura de seu incomodo. Há uma satisfação direta 

de suas exigências pulsionais, seja pela compulsão alimentar, pela 

excesso de comida ingerida ou pela negação deste amor e 

dependência e logo, estes sujeitos apresentam a incapacidade de 

colocar um limite à sua satisfação, ou de estar em posição de objeto 

do outro.  
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OS IMPASSES DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E O MAL ESTAR 

NA ATUALIDADE  

Gabriella Nunes Neves e Eliana Rigotto Lazzarini 

 

 

A leitura psicanalítica permite um olhar relevante às questões culturais 

e sociais. Segundo Peixoto-Junior (1999, p. 111) é “inegável que 

exista em Freud uma teoria do social” e essa teoria foi desenvolvida a 

partir de uma evolução da teoria individual. Portanto, a Psicanálise 

pode fornecer subsídios preciosos para compreender a coletividade, 

as instituições, as massas e a sociedade. Freud, em seus textos 

sociais, se indaga constantemente acerca dos efeitos da modernidade 

sobre o sujeito, especialmente do conflito existente entre as pulsões e 

a civilização.  

Partindo de tal argumentação teórica, temos como objetivo no 

presente trabalho analisar, à luz da Psicanálise, a instituição política e 

social da chamada “Alimentação Saudável” como forma de promoção 

de saúde e prevenção da obesidade. Questionamos se a criação de 

normas, regras e imposições alimentares não seria atuar na 

contenção e controle de pulsões sexuais primárias, provenientes da 

zona erógena oral e suas possíveis consequências. Desta forma 

pensamos ser possível discutir, a partir do texto “O Mal estar na 

Civilização” (Freud, 1930), os impasses do sujeito contemporâneo em 

seu contexto alimentar.  

A saúde pública brasileira enfrenta um desafio importante. O país tem 

vivido um novo cenário econômico e social, a exemplo, do 

fortalecimento da economia e a busca de uma diminuição da faixa de 

pobreza. Essa nova realidade tem contribuído para a melhoria ao 
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acesso e variedade de alimentos, favorecendo um incremento na 

ingestão de uma variedade maior de alimentos, mas também um 

crescimento significativo do excesso de peso em todas as camadas 

da população (Ministério da Saúde, 2012). Segundo dados do 

Ministério da Saúde, nos últimos seis anos, o número de brasileiros 

com excesso de peso ou com obesidade aumentou. Quase metade da 

população brasileira está acima do peso. O crescimento é acelerado, 

cerca de 1% ao ano entre os adultos. Estima-se que em vinte anos 

cerca de 70% dos brasileiros estarão com excesso de peso (Ministério 

da Saúde, 2011,a).  

Esse fenômeno, porém, não é exclusivo do nosso país, o crescimento 

da obesidade é um fenômeno mundial. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2012) o mundo está ficando mais pesado. 

Entre 1980 e 2008, a prevalência mundial da obesidade quase 

dobrou. Outro dado importante é que 2,8 milhões de pessoas morrem 

a cada ano como resultado de excesso de peso ou obesidade e suas 

consequências. Esse dado alerta para o aumento também do número 

de doenças não transmissíveis relacionadas com a obesidade, tais 

como diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares.  

A alimentação inadequada e a obesidade são avaliadas como fatores 

de risco modificáveis e determinantes sociais dessas doenças. Para o 

enfrentamento dessa problemática, o Brasil vem implementando 

políticas públicas de saúde com o objetivo de ampliar ações de 

alimentação saudável e articular ações para prevenção e controle da 

obesidade (Ministério da Saúde, 2011b).  

O conceito de “Alimentação Saudável” de acordo com a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (2012) é a 

seguinte:  
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Entende-se por alimentação adequada e saudável a prática alimentar 

apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, 

bem como ao uso sustentável do meio ambiente. Ou seja, deve estar 

em acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e com 

as necessidades alimentares especiais; referenciada pela cultura 

alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do 

ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e 

qualidade; baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis 

com quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e 

biológicos. 

Percebe-se que o conceito, de ordem política, se preocupa com os 

aspectos biológicos e socioculturais, a relação adequada com a 

natureza e a referência à cultura alimentar dos indivíduos. 

Considerando os aspectos expostos, compreende-se que para 

alcançar a alimentação saudável é preciso considerar ainda outras 

questões culturais e sociais relevantes e características de nossa 

sociedade pós-moderna que de algum modo resvala o tema da 

alimentação: o consumismo, o imediatismo, o individualismo, a 

preocupação com a aparência e a beleza e o culto ao corpo. No 

entanto, esses aspectos parecem esquecidos nas políticas públicas. 

Azevedo (2008) alerta que a definição do conceito de “alimentação 

saudável” se apresenta de forma confusa tanto para a população 

quanto para a comunidade científica. Para a autora, desde o início da 

modernidade, o conceito de alimentação saudável mudou em 

diferentes contextos históricos, a partir de diferentes formas de 

construção social, ou seja, passando da preocupação com as 

deficiências nutricionais e a fome aos temores do consumo excessivo 

de nutrientes e calorias. A construção do conceito perpassa diversos 

interesses sociais como ciência, política, mídia, empresas 

alimentícias, economia, entre outros. 
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Goldenberg (2011), em junho de 2010, entrevistou Claude Fischler, 

sociólogo francês, estudioso da dimensão antropológica da 

alimentação humana e as relações do homem com seu corpo. 

Fischler, durante a entrevista, confirma a confusão que as pessoas 

possuem sobre a comida e o que produz, exigindo delas muitos 

conhecimentos sobre sua postura frente à alimentação, devendo se 

tornar conhecedores aprofundados no tema.  

Para encurtar a longa história, o que aconteceu foi que, por um lado, 

os médicos e nutricionistas começaram a alertar contra a má nutrição, 

comer muito, engordar, obesidade, doenças cardiovasculares etc. Por 

outro lado, os chefs também estavam dando conselhos e propondo 

modelos que estavam antecipando o que poderia se tornar uma 

moda. Dos dois lados estavam se produzindo normas, direções, 

regras para as pessoas seguirem. As pessoas, quando entrevistadas, 

estavam claramente começando a dizer que estavam confusas 

porque liam revistas, e elas diziam uma coisa, primeiro que não se 

devia comer pão, depois diziam que pão é bom; que não se devia 

comer muita gordura, depois que existe gordura boa e gordura má. 

Isso exigia comedores muito competentes! (Goldenberg, 2011, p. 228) 

 

Alimentação saudável e obesidade 

A obesidade se apresenta como um dos grandes desafios na 

contemporaneidade, marcada pela sua complexidade e etiologia 

multifatorial. A obesidade não é somente ameaça à estética, torna-se 

ameaça à vitalidade. Vigarello (2012) a descreve, pela sua situação 

epidêmica, como uma doença invasiva, associando o gordo a um 

doente social.  

Aderir a uma alimentação saudável é uma das vias de tratamento à 

obesidade, mas talvez só venha a somar aos inúmeros tipos de 
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supostas “curas” que se destacam pelas suas promessas de sucesso 

e possível facilidade de alcance. Na verdade, essas terapias 

configuram, de acordo com Vigarello (2012), o mercado da obesidade, 

com profissionalização e investimento das soluções e técnicas anti-

obesidade. Com a multiplicação dos recursos terapêuticos, mais 

evidente se tornam as limitações, as dificuldades, as resistências e 

consequentemente o fracasso. 

A preocupação política e social brasileira é claramente com o 

crescimento do número de obesos, entretanto, a estratégia de 

enfrentamento é o da inserção da promoção da saúde por meio da 

alimentação saudável. Ou seja, a política é implementada visando 

alcançar a todos os brasileiros, aqueles que são obesos, que estão 

com sobrepeso ou os considerados com peso adequado. Acima de 

tudo está a busca pela saúde, principalmente a saúde física. Em 

alguma medida todos nós somos tratados como sendo gordos e a 

preocupação com a saúde é intensificada. Essa preocupação não é 

somente estatal e política, ela também se encontra na percepção da 

população brasileira, que reconhece que manter uma alimentação 

saudável é uma das principais, senão a principal, indicação para se 

manter a saúde (Siqueira et al., 2009).  

Podemos inferir que estamos caminhando para uma nova cultura 

alimentar: a “Cultura da Alimentação Saudável”. Cada vez mais 

presenciamos o crescimento comercial e midiático dos produtos 

alimentícios light, diet, zero, orgânicos, naturais e integrais. As 

saladas e as frutas passam a entrar nos cardápios dos 

estabelecimentos comerciais conhecidos com fast-food, tentativa um 

tanto quanto extremada para se integrar a essa nova era alimentar. A 

qualidade dos alimentos está sendo cada vez mais discutida. O 

tratamento nutricional deixou de se preocupar tanto com a quantidade 

de alimento ingerido e estabeleceu o propalado “comer de 3 em 3 
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horas”, que se tornou conduta padrão. O poder aquisitivo tem ditado e 

limitado o acesso à qualidade e ao saudável. Mas o que é mais 

emblemático (e talvez radical)  é a retirada ou até mesmo a 

manipulação dos vilões alimentares: açúcar, gordura e sal. Qualquer 

alimento com esses ingredientes são tidos como não saudáveis, e 

uma lista de substituições é oferecida.  

Podemos dizer que essa cultura tem a pretensão de se impor de uma 

forma mais positiva, mais amena e mais aceitável adiante das dietas 

extremamente restritivas e punitivas dos gordos. No entanto, não 

deixa de ser uma defesa contra a obesidade. Vigarello (2012) ao 

desenvolver a historia da obesidade em “As metamorfoses do gordo” 

afirma que, no século XX, a preocupação médica com a obesidade 

abraçou a cultura do magro, obrigando e impondo o emagrecimento. 

Esse fato contribuiu para deslocar os estigmas contra o gordo. O 

gordo deixa de ser aquele descontrolado e passa a ser o desleixado e 

negligente, que não consegue emagrecer. O fracasso do gordo cresce 

na contemporaneidade como o crescimento das autoavaliações e dos 

testemunhos sobre a experiência própria: “O obeso não é mais 

apenas o gordo. É também aquele que não consegue mudar: 

identidade desfeita numa época em que o trabalho sobre si mesmo e 

a adaptabilidade se tornam critérios obrigatórios. O que a obesidade 

revela é na verdade um fracasso em se transformar” (Vigarello, 2012, 

p.301).  

A análise do autor apresenta, de certa maneira, o olhar 

contemporâneo que se tem sobre o gordo. Com a imposição da 

“Cultura da Alimentação Saudável” esse olhar é amplificado, é 

possível agora englobar toda a população. O olhar ao gordo passa a 

ser o olhar a todos, a qualquer pessoa, sem distinção de medidas, 

sem critério de classificação. Quem está acima do peso tem que 

emagrecer e quem não está tem que tomar cuidado para não 
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engordar. Todos devem buscar saúde, então todos devem seguir as 

normas atuais de nutrição e alimentação.  

O contexto alimentar tem se tornado um lugar em que o sujeito vai 

frequentemente fracassar em sua identidade. Vigarello (2012) afirma 

que a condição corporal é a aposta contemporânea, ou seja, o corpo é 

a própria identidade.  

A aparência, o comportamento, a silhueta designam cada vez menos 

os vínculos e origens sociais e traduzem cada vez mais a 

personalidade e particularidades pessoais. O indivíduo não tem mais 

que representar um grupo ou meio social. Sua singularidade depende 

dele mesmo e apenas dele. Suas manifestações sugerem um sujeito. 

A consequência disso é decisiva: ele “é” sua aparência (p.334).   

Essa reflexão pode ser associada dentro da “Cultura da Alimentação 

Saudável” ao slogan: “Você é o que você come”. Ou seja, o tipo de 

alimentação também designa a sua identidade. Sobre esse slogan, 

durante a entrevista citada anteriormente à Goldenberg, Fischler,  

afirma que há uma noção que todos reconhecem inconscientemente, 

aquela que difere comedores de consumidores, comer é mais do que 

uma forma comum de consumo. A comida é algo que você coloca 

dentro do corpo, não só calorias, energia, carboidratos, mas as suas 

características, como por exemplo, uma comida forte, pesada, 

enérgica, saudável. Nas palavras do estudioso: “há uma crença de 

que se você come alguma coisa você vai se parecer com aquilo que 

comeu” (em Goldenberg, 2011, p.229-230) 

A vigilância alimentar se torna coletiva e quem está fora desse padrão 

está fadado a enfrentar julgamentos morais severos. Herrman e 

Minerbo (1998) postulam que o discurso social, enquanto instrumento 

da moralidade, transformou-se do sexual para a dietética: “Hoje em 

dia, a sociedade fala mais de comida e saúde. Os complexos morais 
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migraram da sexualidade para a dieta, da cama para a cozinha e para 

a mesa” (Herrman e Minerbo, 1998, p.22). Os autores complementam 

dizendo que a moral dietética conserva características do discurso 

sexual como a culpa, o pecado e a expiação: “Como o antigo 

adolescente religioso que jurava nunca mais se masturbar, mas nas 

juras começava a já encontrar a temática da próxima fantasia 

masturbatória, e na resistência, o mais deleitável dos estímulos, nós 

que somos, ou consideramo-nos, todos gordos, instituímos uma dieta 

impraticável com o fito oculto de a quebrar com o máximo prazer 

possível” (Herrman e Minerbo, 1998, p.25).  

Freire Costa (2004), sobre a articulação entre o que é saudável e a 

moralidade, afirma que o “bom” ou o “bem” são definidos pela 

distância ou proximidade da “qualidade de vida” e o referencial dessa 

lógica é o corpo. “O justo é o saudável; o resto é o que se adapta ao 

programa da vida bem-sucedida, do ponto de vista biológico” (p.191). 

Segundo o mesmo autor, a bioética passou a se sobrepor a ética 

política-religiosa. A partir da ideologia cientificista, foi atribuído valor 

ao corpo, ou seja, a forma corporal é tida como garantia de admiração 

moral.  

Fischler, (em Goldenberg, 2011) nessa mesma linha de pensamento 

da centralização da comida ao sexo, afirma que se Freud vivesse hoje 

em dia, colocaria a comida num grau mais importante que o sexo. 

Segundo o estudioso, sexo e comida são os principais prazeres 

relatados por americanas e francesas, os dois temas são tidos como 

tabu e a condição de sucesso no sexo é determinada pelo controle 

alimentar. Para Fischler, sexo e comida amedrontam a sociedade, no 

entanto, o sexo, atualmente é mais controlado institucionalmente do 

que a comida que, por isso, é mais temida.  
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O mal-estar na civilização e o mal-estar na alimentação 

Freud, em 1930, em sua obra “Mal estar na Civilização” expôs que a 

infindável busca pela felicidade do indivíduo na civilização constitui 

algo impossível. Isto porque, ressalta o autor, o surgimento da 

civilização, da organização social e da existência do homem só foi 

possível a partir de uma renúncia, uma troca de parte de sua 

liberdade pulsional por segurança social. Essa renúncia é o que vem a 

caracterizar o constante sentimento de mal-estar, e essa condição 

resulta sempre em uma tensão entre indivíduo e civilização. 

A fragilidade de nosso corpo é uma das fontes do sofrimento humano, 

pois nunca dominaremos completamente nosso organismo, que como 

parte da natureza, será sempre uma “construção transitória, limitada 

em adequação e desempenho” (Freud, 1930, p.43). Reconhecer essa 

fragilidade não é para Freud algo paralisante, é algo que nos 

impulsiona em direção a eliminar ou mitigar parte desse sofrimento.  

A civilização, segundo Freud (1930), possui duas características: 

serve tanto como armadura de proteção da ameaça das fontes de 

sofrimento, quanto suas exigências também seriam a causa do nosso 

sofrimento. No entanto, para Freud, não conseguimos admitir que as 

instituições e normas sociais criadas para nosso próprio bem-estar 

seja fonte de sofrimento. O grau de felicidade estaria relacionado ao 

grau de civilização: quanto mais civilizado, mais frustrado, maior o 

mal-estar.  

A partir dessa asserção, Le Rider (2002) afirma que “os tempos 

modernos são erigidos sob o signo da desilusão” (p. 104), pois as 

aquisições culturais aparentam dar conta do desamparo primordial, 

dão impressão de poder, de controle e de aproximação cada vez 

maior do ideal, oferecendo certo consolo. Freud (1930, p. 46) é 

enfático ao dizer sobre os benefícios do avanço técnico e científico: 
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“(...) aqui se ergue a voz da crítica pessimista, lembrando que a 

maioria dessas satisfações segue o modelo do “prazer barato”, que é 

louvado numa certa anedota. Ele consiste em pôr fora da coberta uma 

perna despida, numa noite fria de inverno, e em seguida guardá-la 

novamente” (p.46). 

Aplicando esses conceitos ao contexto alimentar, podemos inferir que 

a nossa alimentação seria um instrumento interventor direto em nosso 

organismo, podendo cientificamente determinar os corpos em 

saudáveis e não saudáveis. A civilização e sua evolução nos 

permitem o acesso a avanços científicos e tecnológicos que 

proporcionaram conhecimento avançado inclusive no campo 

nutricional. São criados regras e padrões alimentares fisiologicamente 

ideais para garantir saúde, longevidade, qualidade de vida e bem-

estar. Tudo para suportar a dor de lidar com um corpo que 

naturalmente se apresenta em delicadeza, fragilidade e finitude, 

suscetível a qualquer desordem, disfunção, destruição. 

Freud (1930) também refere que a civilização aprecia três elementos 

que podemos direcionar também ao corpo e à alimentação: “beleza, 

limpeza e ordem” que “ocupam claramente um lugar especial entre as 

exigências culturais” (p. 54). A “Cultura da Alimentação Saudável” 

abrange esses três elementos. Proporciona a melhor escolha dos 

alimentos determina os horários das refeições balizando as 

quantidades permitidas e as calorias ingeridas; restringe determinados 

alimentos; controla e regula todos os outros alimentos e seu manuseio 

e distribuição; além de nos possibilitar o alcance de um corpo bonito, 

esbelto e saudável.  

No entanto, o combate à obesidade, as regras nutricionais, a 

identificação ou não com o que comemos são atributos sócioculturais 

que contribuem para um constante mal-estar na civilização. A “Cultura 
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da Alimentação Saudável” requer do indivíduo contemporâneo a 

restrição de alimentos e consequentemente a restrição de seus 

prazeres. O açúcar e a gordura são considerados extremamente 

nocivos, são grandes vilões. E, diante disto, o sujeito precisa 

renunciar: deve deixar de comer o que gosta e o quanto gosta para 

passar a gostar dos alimentos tidos como saudáveis nas proporções 

adequadas.  

A cultura da “Alimentação Saudável” pode sim melhorar a saúde física 

da população. Mas a que custo essas normas se constroem? Será 

que esse tipo de alimentação imposta compensa? O que é saudável 

culturalmente descrito é saudável psiquicamente? Qual o preço 

psíquico que pagamos por seguir dietas saudáveis? Certa vez 

ouvimos de uma jovem: “Preciso emagrecer! Deixei de comer meu 

brigadeiro que comia todos os dias no lanche da tarde. Agora vou 

comer mexerica no lugar do chocolate. Poxa... A mexerica de hoje foi 

a pior mexerica que comi na minha vida!”. 

Freud (1930) responde que a construção da civilização sobre a 

renúncia de instintos poderosos “é algo que tem seus perigos, se não 

for compensados economicamente, podem-se esperar graves 

distúrbios” (p.60). Os transtornos alimentares na atualidade se diferem 

dos “vômitos histéricos” analisados por Freud. De acordo com 

Lazzarini e Viana (2006) os transtornos da alimentação na atualidade 

estão inseridos nas patologias atuais que possuem característica de 

centralidade no corpo. O corpo em psicanálise não está somente 

entre o psíquico e o somático, é a própria subjetivação do eu, o sujeito 

é o seu corpo. Subjetividade e corporeidade se articulam 

singularmente.  

François Coupry (1947/1990) em seu livro “O elogio do gordo”, já na 

metade do século passado, anunciava as repercussões de uma dieta 
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restritiva. Para ele, a cozinha dietética, não calórica, leve, não 

alimenta nem o corpo e nem a alma. O sal, o açúcar e a gordura são 

os inimigos da sociedade e do sujeito, e quando há um investimento 

contra esses alimentos, na verdade, há um investimento contra 

valores historicamente simbólicos para o homem: 

Pouco tempo atrás, ter gordura e toucinho para a sopa, alimentar-se 

disso, era sinal de felicidade. E se a igreja, como penitência, para 

marcar a tristeza da Quaresma (aniversário da morte de Cristo), 

impunha o jejum, mostrava que a gordura estava relacionada à 

alegria. Não se matavam os bezerros gordos? Servindo para 

conservar os alimentos, ou para realçar-lhes o sabor, o sal – sua 

busca e comercialização – explica páginas inteiras da evolução da 

humanidade. E como é agradável se ouvir: “Vocês são o sal da 

terra...” (...) – “Se as vítimas dos sacrifícios hebreus e romanos eram 

purificados pelo sal para serem aceitas pela divindade, o diabo, como 

sabemos, oferecer-lhes-á uma refeição sem sal” (...). Quanto à cana-

de-açúcar, quando o exército de Dario descobre no vale do Indo “essa 

cana que dá mel sem a ajuda das abelhas”, seu comércio, como das 

especiarias, traz a riqueza, oferece ao seres humanos o êxtase, 

alimento magnífico, requintado, argumento poético da doçura de viver 

(Coupry, 1947/1990, p. 81-82). 

Para o autor, retirar esses alimentos e introduzir a “gordura sem 

gordura, o sal sem sal, e o açúcar sem açúcar” é revolucionar as 

mentalidades, transformar as coisas em somente aparência, retirando 

seu espírito, sua essência, sua consistência. Comer um alimento, por 

exemplo, com 0% de gordura ou com falso sal ou açúcar, seria como 

um cenário de teatro, feitos de papelão: “(...) eis alimentos que 

realmente perderam sua essência, que se tornaram simulacros, 

ouropéis, para fazer de conta que alimentam outros simulacros, esses 
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ouropéis que são nossos angélicos corpos.” (Coupry, 1947/1990, p. 

82).  

Renunciar ao açúcar é renunciar ao sabor doce. Desde sempre 

ouvimos que o sabor do leite materno é doce, e como é recheado de 

docilidade o contato mãe e bebê. Doce ou não, o leite materno é 

nosso primeiro alimento. Esse primeiro ato de alimentar-se, para 

Freud, cumpre a função de pulsão tanto de auto-conservação 

(necessidade biológica, suprimento da fome) quanto de pulsão sexual 

(satisfação autoerótica, zona erógena oral). Renunciar ao doce é 

renunciar a esse momento mítico e originário entre mãe e filho, é a 

renúncia do narcisismo primário, da busca pelo sentimento oceânico.  

Devido a essa dupla e ambígua característica da civilização, podemos 

dizer que a “Cultura da Alimentação Saudável” é uma norma social 

imposta para atenuar parte do sofrimento, sofrimento este localizado 

no corpo. Paradoxalmente, ela também se revela causadora, 

circunstância desse mesmo sofrimento, pois acaba tendo como 

função também restringir e limitar o prazer. A imposição de uma 

alimentação saudável pode gerar sentimentos penosos, de difícil 

alcance, de frustação, fraqueza, incapacidade e culpa. 

Adotar a estampa do ser saudável e do ideal alimentar instituído e 

massificado pela sociedade é ação característica do indivíduo pós-

moderno inserido na cultura narcísica. Lazzarini (2006) afirma que 

sujeito e cultura se expressam um no outro, num movimento reversivo 

e a partir disso a autora apresenta os diversos estudiosos que 

defendem que a nossa cultura e os indivíduos nela inseridos 

manifestam os sintomas da patologia narcísica. Essa cultura seria 

caracterizada pelo superinvestimento do eu e do corpo, exposição da 

intimidade, predominância da imagem, temor à velhice e à morte, 

apelo à juventude, moda e beleza. O olhar do outro, traço imponente 
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dessa cultura, tem mais poder de avaliação, análise e julgamento, 

fortalecendo o mal-estar contemporâneo, predominantemente 

vivenciado nos sentimentos de vergonha e culpa.  

Como então lidar com essa questão psíquica e social? Como 

encontrar um equilíbrio entre o saudável e o prazeroso? Como 

conseguir seguir essa regra cultural sem dilacerar a apreciação de 

nossos sabores deliciosos? Como diminuir a culpa e controlar nossos 

desejos? Freud (1930) pode nos responder e o faz da seguinte forma: 

Boa parte da peleja da humanidade se concentra em torno da tarefa 

de achar um equilíbrio adequado, isto é, que traga felicidade, entre 

tais exigências individuais e aquelas do grupo, culturais; é um dos 

problemas que concernem ao seu próprio destino, a questão de se 

este equilíbrio é alcançável mediante uma determinada configuração 

cultural ou se o conflito é insolúvel (p.58). 

Enquadrar-se ao rótulo de “Alimentação Saudável” é obedecer ao que 

a cultura narcísica nos impõe como bem-estar, belo, perfeito e feliz. 

Esse cumprimento social coloca o sujeito em uma fôrma uniforme, 

favorece o empobrecimento do eu, do simbólico, mascara e evita o 

mal-estar e o desamparo, condições estruturantes do sujeito que 

precisam ser geridas, e porque não dizer digeridas pelo próprio 

indivíduo.   

Em seu texto Freud (1930) afirma que não acredita em uma solução, 

uma cura, uma harmonia entre o conflito pulsão e civilização. A 

relação conflitual seria de ordem estrutural, isto é, jamais 

ultrapassado. Deste modo o autor diz que seria necessário uma 

espécie de gestão que, nunca se finda e que nunca termina, do 

conflito pelo sujeito, e consequentemente do desamparo originário, 

marca desse conflito. Portanto, uma certa ingerência do sujeito deve 
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permanecer para que este não se torne um mero joguete neste 

universo imperioso que tem encontrado brechas para se impor.   
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AMAMENTAÇÃO, SINTOMAS ALIMENTARES E CONSTITUIÇÃO 

PSÍQUICA 

Dione de Medeiros Lula Zavaroni 

 

 

 

O estudo das dificuldades presentes na amamentação e na 

alimentação de bebês e crianças pequenas situa-se em uma área de 

interseção de várias esferas do conhecimento. Pediatria, nutrição, 

endocrinologia, psicologia e psicanálise são algumas das disciplinas 

que se ocupam em estudar as causas que dificultam o início, o 

desenvolvimento ou, no caso da amamentação, o seu fim. 

Sabemos que as diferentes culturas têm relações diversas com a 

alimentação e coloca-a em patamares de importância diferentes em 

seus contextos de vida. A relação se diferencia quando analisamos a 

situação alimentar em diferentes países ao redor do mundo. E, dentro 

de um mesmo país, as condições alimentares se modificam e com 

isso, certamente, também se individualiza a relação das pessoas com 

a alimentação.     

Para a psicologia e a psicanálise, é fundamental que o processo da 

amamentação e o desenvolvimento da criança em direção à aquisição 

da alimentação autônoma sejam entendidos como processos que 

colocam em cena aspectos subjetivos tanto do bebê ou da criança 

pequena, como de sua mãe, ou seu substituto. Esse processo se 

complexifica quando consideramos que também fazem parte dele 

aspectos referentes às características interacionais existentes entre a 

criança e seu cuidador. Para irmos mais além, podemos dizer que 

esse processo exige que ampliemos a rede de fatores e elementos 
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presentes em seu desenvolvimento e possamos compreendê-lo 

dentro do contexto familiar, social e cultural onde está inserida a díade 

composta, de um lado, pelo bebê/criança e, de outro, por sua 

mãe/cuidador. 

Do ponto de vista subjetivo, para a compreensão dos aspectos 

presentes nas dificuldades da alimentação que surgem em momentos 

posteriores da vida, é fundamental que possamos entender a relação 

do sujeito com a alimentação e com aqueles que estiveram envolvidos 

neste processo desde seu início, abrangendo nisto as lembranças já 

recaldas e não conscientemente lembradas da amamentação. Além 

disso, entendemos que a amamentação e o desenvolvimento da 

alimentação autônoma são processos interdependentes e que 

preservam certa continuidade. A amamentação comporta os 

elementos que posteriormente serão oferecidos à criança como 

repertório para o desenvolvimento de sua alimentação autônoma. 

Ao mesmo tempo, instala-se um paradoxo, pois este pressuposto não 

deve ser tomado em um modo reducionista que coloca em uma 

relação direta de causa e efeito as dificuldades da amamentação e 

aquelas que aparecerão em fases posteriores da vida. Embora exista 

uma relação importante entre tais ocorrências não se pode tomar de 

forma simplista a compreensão de que as dificuldades da alimentação 

vividas nos primeiros anos de vida são preditores inquestionáveis de 

dificuldades futuras. Entre os momentos iniciais da vida e o 

aparecimento dos sintomas nos anos finais da infância, na 

adolescência ou mesmo na vida adulta situam-se fatores de risco e 

fatores protetores que serão fundamentais no destino tomado pelas 

dificuldades iniciais. Dentre tais fatores, podemos inserir os recursos 

subjetivos da criança e do cuidador, as situações de vida 

experienciadas, as possibilidades de suporte oferecidas à criança 

para a transposição de situações traumáticas, o amparo às 
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dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento, as 

intercorrências médicas importantes, dentre inúmeros outros. 

Lucarelli (2001) nos alerta para a importância de diferenciarmos as 

dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento daquelas que 

por sua intensidade e frequência se transformaram em um transtorno 

da alimentação na infância. Toda criança, juntamente com seus 

cuidadores fundamentais, irão vivenciar situações de dificuldades em 

torno da alimentação. Os momentos de transição são particularmente 

importantes e exigem tanto da criança como de seu cuidador 

investimento e disponibilidade para o manejo satisfatório das 

situações que se apresentam. Em particular, os momentos de 

transição são situados em momentos de mudanças como a 

finalização da amamentação, a introdução de novos tipos e 

consistências de alimentos, a passagem aos alimentos sólidos e a 

aquisição da alimentação autônoma. 

É importante acrescentar a estes momentos de passagem, o 

momento inicial da amamentação, onde o bebê e sua mãe estão em 

processo de autoconhecimento, descoberta de si e do outro, 

vivenciando situações inusitadas e carregadas afetiva e socialmente 

de significados fundamentais. No início da vida, o bebê está em um 

processo de aquisição dos ritmos corporais que exigem do seu 

cuidador uma condição de disponibilidade que o permita adequar-se a 

desordem inicial do bebê e ao mesmo tempo possibilite que a criança 

gradativamente alcance uma organização tranquilizadora e prazerosa. 

Tal situação exije da criança e de seu cuidador um investimento 

intenso, mas ainda assim a maioria das dificuldades na 

amamentação, vivenciadas neste período, não são necessariamente 

caracterizadas como sintomas psicopatológicos. São dificuldades 

próprias ao processo de constituição psíquica e do desenvolvimento 

que, nos primeiros meses de vida, está privilegiadamente concentrado 
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em torno da alimentação, uma das funções mais envolventes da díade 

bebê-cuidador, tanto em seu aspecto temporal como em seu aspecto 

subjetivo. Envolvidos em cerca de oito sessões alimentares que 

duram aproximadamente 30 minutos cada, o recém-nascido e sua 

mãe dedicam grande parte do tempo de vigília do bebê à função 

alimentar. Por estas razões, o modo como é vivido este ‘tempo 

alimentar’ será tanto quantitativamente significativo como 

qualitativamente fundamental na determinação da qualidade e do tipo 

de relação que será estabelecida entre eles. 

Em geral, as dificuldades vivenciadas no início, transcorrer e 

finalização da amamentação são superadas espontaneamente pela 

díade mãe-bebê. Como nos sinaliza Winnicott (1998), é fundamental 

que os profissionais ocupados da díade, neste momento, sustentem a 

posição de permitir que tanto a mãe quanto seu bebê encontrem, por 

si mesmos, modos eficazes de superação de tais dificuldades. Esta 

vivência irá fortalecer os laços e permitirá que se desenvolvam 

competências fundamentais no bebê. Ao mesmo tempo, reassegura à 

mãe sua competência materna, absolutamente importante no seu 

lugar junto a seu filho. 

Ao término da amamentação, a criança e seu cuidador serão, mais 

uma vez, convocados em suas possibilidades subjetivas para o 

manejo das novas posições que se apresentam. Em primeiro lugar, é 

fundamental que o processo de finalização da amamaentação seja 

compreendido como um trabalho psíquico tanto da parte da criança, 

como de seu cuidador. A amamentação (ou seus substitutos) é um 

dos eixos dentro de uma complexa trama que sustenta o processo da 

constituição arcaica do Eu. Uma trama onde os elementos estão 

entrelaçados se autoconstituindo e interdeterminando. Junto com a 

amamentação, encontramos o sono, a aquisição dos primeiros sons 
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da linguagem, do tônus corporal todos sustentados por uma complexa 

rede psíquica do bebê e de seu cuidador fundamental. 

A alimentação fora do seio ou da mamadeira irá impor à díade um 

distanciamento corporal. O processo de separação imposto pelo fim 

da amamentação irá requisitar que tanto aquele que amamenta como 

aquele que é amamentado revelem condições de sustentar o 

distanciamento. Um distanciamento que se presentifica no corpo, mas 

que também será necessário que aconteça subjetivamente. Por um 

lado, a mãe precisa fazer o luto do lugar que ocupou até então junto 

ao seu bebê, onde através do seu corpo e do seu repertório psíquico 

ofereceu-se como via das funções alimentares e como suporte e 

amparo das funções psíquicas que, apoiadas nas funções corporais, 

se desenvolvem no bebê através da amamentação. É necessário que 

a mãe possa reconhecer em seu bebê a condição de sustentar-se no 

distanciamento dela e possa ceder parte de seu lugar a outros até 

então coadjuvantes ao seu papel materno. Outros, que agora além 

dela, poderão alimentar seu bebê. O lugar de onipotência materna 

terá que ser quebrado e desejado pela mãe, que permitirá o acesso 

de outros ao seu bebê em um lugar de suplência a ela mesma. Do 

lado do bebê, é necessário que já tenha constituído os elementos 

essenciais do Eu, que exista as primeiras instâncias psíquicas que 

permitam reconhecer a si e ao outro e que deste modo sustente 

minimamente a separação do corpo materno sem entrar em um 

estado de sofrimento e desorganização que dificultará não apenas o 

término da amamentação, mas também a relação com sua mãe. A 

amamentação, portanto, é muito mais do que oferecer o seio. O olhar 

e o corpo materno corporificam a sustentação subjetiva que a mãe 

oferece ao bebê, a partir de uma condição subjetiva constituída desde 

sua própria infância.  
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Para a mãe, o encontro com seu bebê na amamentação irá reatualizar 

seu próprio desamparo, segundo Freud (1950 [1895]), uma das 

condições psíquicas mais arcaicas. Através da amamentação, a mãe 

poderá ter vivências de reparação de seu próprio desamparo, ou seja, 

aquele inexorávelmente posto na condição inicial da vida de todo 

bebê humano e que acompanha todo o processo de constituição 

psíquica, sem jamais abandoná-lo. Na impossibilidade de reparação, 

a mãe poderá vivenciar em seu lugar de nutriz, angústias arcaicas que 

em um processo de identificação projetiva (Klein, 1946) poderão se 

atravessar em sua relação com seu bebê. Concomitantemente, olhar 

e corpo se vincularão à palavra materna que dará sentido a todo o 

acontecimento em torno da amamentação e possibilitará ao bebê seu 

engajamento a uma linguagem simbólica, mas ao mesmo tempo 

sustentada no corpo. Acesso à linguagem que lhe permitirá 

posteriormente associar às vivências em torno da amamentação, 

elementos de linguagem que irão possibilitar a elaboração da 

separação.  

O desmame irá confrontar o bebê com o aprendizado das habilidades 

alimentares, irá lhe exigir que suporte as angústias da separação 

materna e colocará à prova os rudimentos do Eu constituído enquanto 

instância psíquica. Neste momento, a concomitância da amamentação 

com outros modos de alimentação (em oposição ao desmame 

abrupto) pode torna-se um recurso importante no processo de 

desmame. Nesta concomitância, o bebê e sua mãe poderão vivenciar 

o distanciamento podendo voltar a vivenciar a proximidade da 

amamentação o que possibilitará que a nova condição possa ser 

gradativamente incorporada e o trabalho psíquico que envolve o 

processo possa ser realizado segundo um importante movimento de 

projeção e retroação, mas que só assim pode acontecer. Modo de 

funcionamento próprio ao aparelho psíquico, como proposto por Freud 
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(1900; 1905), e que irá possibilitar não a supressão de vivências e 

acontecimentos psíquicos, mas antes a sua sobreposição. 

Passado o tempo da amamentação, a criança e seu cuidador irão se 

confrontar com a experimentação dos novos tipos e consistências de 

alimentos. É fundamental que o bebê possa se lançar na busca 

destas novas experiências e tenha esse lugar garantido e sustentado 

por seu cuidador. Cuidadores excessivamente ansiosos terão 

dificuldades em supor que a criança já apresenta suas preferências 

alimentares, em permitir que a criança expresse tais preferências, que 

manuseie os alimentos e que interaja com os mesmos a partir de 

parâmetros maleáveis. Olhar, tocar, experimentar e sujar-se com o 

alimento são algumas necessidades da criança pequena que de modo 

preferencial lança mão de seus sentidos para conhecer a si, aos 

objetos e ao mundo.  

Este novo momento da alimentação convocará a criança em uma 

posição de maior independência do outro, o que poderá ser 

vivenciado de modo muito prazeroso, por algumas crianças, ou muito 

assustador e ameaçador, por outras. Em qualquer destas 

possibilidades, é importante que o cuidador possa assegurar-lhe a 

sustentação e o amparo a tais vivências, para que possam ser 

satisfatoriamente vividas e atravessadas. 

Após o término da amamentação e a introdução dos alimentos 

sólidos, a criança é inserida no contexto da alimentação em família. 

Sua alimentação não é mais preparada em exclusividade e ela passa 

a compartilhar o momento da alimentação com os outros membros da 

família. Além da inserção familiar, fazer parte deste contexto sinaliza 

uma posição de pertencimento para a criança. Impor condições, exigir 

regalias, opor-se a horários, modos e cardápios são modos frequentes 

da criança manifestar suas dificuldades ou sua insatisfação com o 
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lugar que lhe é concedido neste contexto. O quanto estas demandas 

subjacentes a estas ações poderão ser entendidas e atendidas 

suficientemente pelos cuidadores será fundamental no 

atravessamento do processo que está em jogo. Não podemos 

esquecer que estes momentos, que geralmente vão até a entrada na 

puberdade, têm concomitância com processos importantes da 

constituição psíquica, como por exemplo, as vivências do Édipo, como 

a criança o vivencia e como sinaliza suas possibilidades de 

atravessamento. Certamente, as questões alimentares não irão 

acontecer à parte disso tudo, mas intimamente inserida neste 

processo. 

Na puberdade e, mais significativamente, na adolescência, as 

transformações vividas no corpo irão trazer novos elementos às 

questões vividas em torno da alimentação. Como aliada à construção 

de uma imagem corporal saudável, como ameaça ao alcance de um 

corpo idealizado ou como objeto tentador compulsivamente 

incorporado, o alimento e a alimentação serão marcados na 

adolescência e na vida adulta, pelos elementos subjetivos e pelas 

vivências das fases anteriores da vida. 

 

A clínica psicanalítica com crianças e adolescentes e os 

sintomas alimentares 

É comum ouvirmos na clínica com crianças e com adolescentes com 

queixas relacionadas à alimentação, o depoimento inquietante dos 

pais diante do enigma e da inoperância que os sintomas de seus 

filhos lhes despertam. A medida do quanto estas crianças, desde 

muito cedo, desestabilizam seus pais, aparece em falas que relatam a 

angústia diante da recusa, “não sei mais o que fazer”, “me sinto 

impotente”, “não tem jeito, já fiz de tudo”. De algum modo, crianças e 
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adolescentes nesta posição, impõem que estes pais lhe dirijam uma 

interrogação: “o que você quer?” Assim, a criança e o adolescente se 

veem questionados para além da comida, e remetem o outro à 

construção de uma demanda que não se sacia no alimento. Não é 

raro vermos os pais, tomados de angústia diante da recusa alimentar 

de suas crianças e adolesecentes, passarem de uma posição de 

vigilância e controle para uma posição de total aceitação de 

condições.  

Por outro lado, no discurso de adolescentes com sintomas anoréxicos 

ou bulímicos é comum a referência a um outro-idealizado e a um 

outro-hostilizado. O outro-idealizado incorpora o sujeito ideal que 

parece prescindir do objeto externo, corporificado no alimento, que por 

sua vez evoca o outro primordial. O outro-idealizado incorpora o ideal 

da perfeição autoerótica onde o sujeito imaginariamente se basta e 

prescinde do outro. O outro idealizado aparece nos discursos das 

anoréxicas personificado nas companheiras de blog que afirmam ter 

permanecido muitas horas sem se alimentar, ou nas figuras públicas 

de corpos esguios que atraem olhares e desejos. O olhar que coloca o 

sujeito na posição de ser visto, ser reconhecido, ser situado em 

relação a si e ao outro. Esse olhar desejado lembra o olhar investido 

pelo amor narcísico dos pais que concedem ao bebê um lugar de 

sujeito. Um lugar de continuidade transgeracional onde o pai e a mãe 

se reconhecem em um bebê que poderá portar a herança familiar. Um 

lugar de reparação da ferida narcísica de seus pais. É este olhar de 

pertencimento, reconhecimento e, em última instância, de amor que 

surge na fala das pacientes que desejam ser vistas na magreza 

conquistada a partir de seu controle daquilo que aceita ou nega ao 

próprio corpo. 

O outro-hostilizado aparece personificado no outro vigilante que impõe 

demandas reais (coma!) das quais o sujeito não consegue se 
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distanciar. De certo modo, o sujeito repudia este lugar da demanda 

real que lhe coloca constantemente no lugar de falta. O outro-

hostilizado dirige ao sujeito uma demanda que se situa para além do 

corpo magro, se situa no patamar de um corpo que não pode 

prescindir do alimento. Nestes pacientes, algo que sustentou os 

primórdios da constituição psíquica parece ter ficado preso aos ideais 

imaginários de perfeição, que não puderam ser rompidos para dar 

lugar ao sujeito possível. 

Nos sintomas da alimentação, aparece um objeto/alimento que no 

início da constituição psíquica esteve inevitávelmente vinculado ao 

outro que se encontra em posição materna para o sujeito. Ou porque 

é diretamente ofertado pela mãe ou seu substituto, ou porque, na 

impossibilidade de realizar sozinha a ação específica de alimentar-se, 

o bebê e a criança pequena estão na situação extrema de desamparo 

a espera do outro que lhe traga o alimento. Existe uma condição 

inevitável e generalizada da presença do outro. Nesta condição, 

podemos afirmar que a alimentação fica definitivamente marcada pelo 

traço da alteridade. O traço é aqui compreendido segundo a 

compreensão freudiana onde o traço mnêmico das primeiras 

experiências de prazer e desprazer vivenciadas pelo sujeito irá 

atravessar todo o processo de constituição psíquica se fazendo 

presente como marca indelével. Como traço, não como escrita 

decifrável, esta marca sempre acompanhará o sujeito. Assim, na 

clínica com adolescentes e crianças com sintomas na alimentação é 

fundamental que possamos compreender que lugar este sintoma veio 

ocupar na relação da criança ou do adolescente com seus cuidadores.  

Situar a questão da anorexia e da bulimia nos elementos da 

constituição complexifica sua compreensão, mas, ao mesmo tempo, 

lhe retira das soluções mágicas de culpabilização da mídia e da 

indústria da moda, onde a própria anoréxica e a bulímica estão 
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presas. Tão mágico quanto pensar que se pode prescindir do alimento 

para viver, é pensar que a solução da anorexia e da bulimia está na 

possibilidade de abolir os ideais de magreza impostos pelos padrões 

estéticos da beleza contemporânea. Recalcati (2007) nos alerta para 

a posição simplista de pensarmos que na atualidade os sintomas 

anoréxicos e bulímicos são produzidos pela indústria da moda que 

impõe parâmetros extremos de magreza. Este autor aponta os 

complexos elementos da dinâmica intrapsíquica destas pacientes 

fisgadas por esta demanda da cultura. 

No atendimento de uma menina de 8 anos que apresentava um 

recusa alimentar significativa aparecia no discurso materno o pesar 

pela impossibilidade da amamentação. De alguma forma, não poder 

amamentar sua filha, ficou marcado para esta mãe como marca de 

sua impossibilidade de sustentar seu lugar materno que tantas vezes 

ela questionava. Do lado da criança, parecia existir em seu modo de 

vida, uma recusa que se generalizava a outros aspectos. Ela recusava 

a proximidade ao pai e, ao mesmo tempo, a criança apresentava uma 

inibição na interação com outras crianças. Distante do pai e de outras 

crianças, ela permanecia muito ligada à mãe, a quem parecia 

reafirmar a demanda de ser cuidada. No atendimento à criança foi 

fundamental dar voz às fantasias maternas para que pudessem 

circular em um discurso que lhes permitessem ser ressignificadas.  

Outra mãe traz o atendimento algumas questões sobre o término da 

amamentação de seu filho de 2 anos. Pergunta-se se já estaria no 

momento de parar a amamentação. Segundo ela, o filho recusava 

todas as suas tentativas de finalizar o processo. No transcorrer de seu 

atendimento essa mãe só consegue interromper definitivamente as 

sessões de amamentação quando reconstrói em análise elementos de 

sua história de vida e de seu filho e depara-se com a própria demanda 

de atender a criança de modo incondicional e absoluto. 
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Estes recortes nos sinalizam que as intervenções psicoterápicas nos 

casos de dificuldades da amamentação ou da alimentação seriam 

suficientes se fossem dirigidas apenas às mães ou aos cuidadores 

destas crianças? Na nossa experiência na clínica psicanalítica com 

criança foi a escuta dos diversos sujeitos envolvidos na demanda 

inicialmente proferida, que possibilitou o movimento dos elementos do 

sintoma, possibilitando um novo posicionamento da mãe em relação 

às questões trazidas por seus filhos, possibilitando que estes também 

se reposicionem em relação ao sintoma alimentar. O que só se torna 

possível quando o atendimento psicanalítico é dirigido à escuta da 

criança e de seus cuidadores. 
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Perda de Peso 

Na atualidade regista-se uma mudança de pensamento, 

acompanhada de maior preocupação com a alimentação e a 

manutenção de um peso saudáveis, não só em contexto clínico, mas 

também na sociedade em geral (Silva, Ribeiro, & Cardoso, 2008).  

 Ao nível dos tratamentos para o controlo e perda de peso verifica-se 

que os mais frequentes baseiam-se na restrição alimentar - por 

exemplo, 800 Kcal/dia (Handjieva-Darlenska et al., 2010) - e na 

prescrição de atividade física - pelo menos 150 minutos semanais de 

exercício moderado (WHO, 2011) - qualificando-se a quantidade de 

peso perdido como a resultado-chave das intervenções com sucesso 

(Lau, Douketis, Morrison, Hramiak, & Sharma, 2007; Miller, Koceja, & 

Hamilton, 1997). A literatura documenta que uma maior perda de peso 

inicial consiste num forte preditor do sucesso da intervenção. 

Acrescenta ainda que o género tem um impacto significativo sobre a 

percentagem da perda de peso, referindo que os homens perdem 

inicialmente peso mais rapidamente e que têm mais facilidade na 

manutenção do peso em comparação com as mulheres (Handjieva-

Darlenska et al., 2010). 

Apesar das dificuldades muitas vezes documentadas na literatura em 

relação à perda e manutenção de peso em amostras femininas, 

Santos et al. (2010) referem que são as mulheres as mais 
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preocupadas com o seu peso, bem como demonstram mais 

comportamentos de controlo da alimentação, comparativamente aos 

homens. Os mesmos autores referem ainda que no que toca às 

tentativas de controlo do peso, 52,2% dos indivíduos com excesso de 

peso e 31,5% com obesidade, revelam não ter procurado uma 

consulta de nutrição. Verificou-se que, nos países onde este estudo 

foi realizado (Bélgica, Espanha, Itália e Portugal), os métodos mais 

utilizados para o controlo do peso foram os programas específicos de 

emagrecimento (substituição de refeições e uso de medicamentos) e 

as mudanças de estilo de vida. E, dos participantes que revelaram ter 

recorrido a estes métodos, 25% afirmou ter recuperado o peso 

perdido após o final da intervenção, e 12,2% relataram ter aumentado 

o seu peso corporal para valores superiores aos iniciais (pré-

intervenção).  

Silva, Ribeiro e Cardoso (2009) sublinham que, devido ao insucesso 

na perda de peso de intervenções baseadas em cuidados 

alimentares, fármacos e exercício físico, observa-se um crescimento 

dos tratamentos cirúrgicos.  

No contexto da cirurgia bariátrica, e com o objetivo de investigar o 

estado psicossocial de indivíduos obesos antes e após a intervenção 

cirúrgica, confirmou-se uma diminuição gradual do peso e uma 

melhoria das doenças crónicas já existentes, assim como várias 

alterações relativamente à atividade física, relações sociais, atividade 

profissional e vida sexual (Berenguer et al., 2007). 

Assim, a literatura documenta várias intervenções para a promoção da 

perda de peso, existindo contudo informação díspar em relação ao 

grau de eficácia. 
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Perda de Peso Bem-Sucedida 

Na população em geral, são raros os casos que apresentam uma 

manutenção da perda de peso bem-sucedida a longo prazo. Para 

interpretar-se que uma perda de peso a longo prazo é bem-sucedida, 

é necessário ter uma definição que seja aceite internacionalmente. 

Com este intuito, Wing e Hill (2001) propuseram que a manutenção da 

perda de peso bem-sucedida a longo prazo deveria ser definida como 

uma perda deliberada, de pelo menos 10% do peso inicial, e que esta 

perda de peso deveria ser mantida por, pelo menos, um ano. Os 

autores consideram que mais de 20% dos indivíduos com excesso de 

peso/obesidade são capazes de ter sucesso.  

Para Knowler et al. (2002) uma perda de peso bem-sucedida tem que 

se situar entre 7% e 10% do peso inicial, e um sucesso a nível da 

implementação de exercício físico deverá equivaler a, pelo menos, 

150 minutos por semana. Existem ainda outros estudos que aceitam 

como bem-sucedida uma perda de peso de, pelo menos, 5% do peso 

inicial (Teixeira et al., 2004; Vieira et al., 2008). Os quilos perdidos 

poderão constituir ainda outra forma de determinar o sucesso da 

perda de peso; por exemplo, Teixeira et al. (2002) qualificaram como 

patamar de uma perda de peso bem-sucedida, num estudo realizado 

em mulheres de meia-idade, uma diminuição de 6,4 kg. 

No que concerne ao processo de perda de peso, um estudo atual 

realizado em diferentes países registou uma percentagem elevada de 

indivíduos que qualificam o emagrecimento como um processo difícil 

(16% na Bélgica, cerca de 14% em Itália e Espanha, e 11,2% em 

Portugal). Este estudo acrescentou ainda que muitos destes 

participantes consideram que as dietas podem ter um efeito prejudicial 

no controlo do peso, tendo uma maior perceção deste efeito os 
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participantes com diagnóstico de obesidade. Por fim, é importante 

acrescentar que, embora o excesso de peso e a obesidade neste 

estudo tenham sido mais prevalentes na faixa etária acima dos 50 

anos, este também foi o grupo em que se registou menos tentativas 

de emagrecimento (Santos et al., 2010). 

Klem, Wing, McGuire, Seagle e Hill (1997) evidenciaram a 

necessidade de determinar em investigações futuras as variáveis que 

predizem uma manutenção da perda de peso a longo prazo. Na 

atualidade, e apesar dos inúmeros estudos com intuito de encontrar 

as variáveis que influenciam o sucesso ou fracasso destes 

tratamentos, ainda existe um desconhecimento das variáveis mais 

influentes neste processo (Handjieva-Darlenska et al., 2010; Teixeira 

et al., 2002). Considera-se que a dimensão reduzida das amostras, 

frequentemente utilizadas neste tipo de estudos, possa ser uma 

limitação na identificação dos preditores (Handjieva-Darlenska et al., 

2010). Adicionalmente, Teixeira et al. (2002) consideram ser essencial 

explorar neste contexto variáveis como o contexto familiar, a situação 

de trabalho e o histórico de atividade física.    

Um dos problemas mais frequentes nos tratamentos da obesidade é a 

recuperação do peso após o fim do tratamento. Vários estudos 

indicam que entre três a cinco anos após o tratamento, mais de 50% 

das pessoas retornam ao seu peso inicial (Kramer, Jeffery, Forster, & 

Snell, 1989; Wadden & Foster, 2000). Numa tentativa de compreender 

as estratégias para a perda de peso e a forma de prevenir a 

recuperação do peso, um grupo de investigadores analisou as 

estratégias adotadas por indivíduos bem-sucedidos na sua luta contra 

o peso. Constataram que, apesar das inúmeras estratégias referidas 

no seu estudo, a combinação da dieta com o exercício físico conduzia 

aos melhores resultados na manutenção do peso perdido por longos 

períodos de tempo. Sublinha-se que metade da amostra perdeu peso 
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através de programas formais, sendo que os restantes participantes 

perderam peso autonomamente, por si próprios. Os dois grupos 

afirmaram ter feito dieta e exercício físico para perder peso e quase 

77% da amostra, afirmou que um acontecimento desencadeador 

precedeu o sucesso da sua perda peso, sendo que 42% da amostra 

afirmou que manter a perda de peso foi menos difícil do que perder 

peso (Klem et. al., 1997).  

Num estudo de Phelan, Hill, Lang, Dibello e Wing (2003), a 

recuperação (ou seja, a constatação do insucesso em termos de 

perda de peso) é definida como a recuperação de metade ou mais do 

peso inicialmente perdido. Vários fatores associados à recuperação 

do peso perdido foram identificados e incluíam a curta duração da 

manutenção do peso, uma grande perda de peso inicial e a 

exacerbação de sintomatologia depressiva. Neste estudo observou-se 

uma recuperação do peso em 26,8% dos participantes e apenas 7% 

mantiveram o peso perdido durante 2 anos.  

Santos et al. (2010) enfatizam que é essencial investir na prevenção e 

tratamento, implementados nos cuidados de saúde e relacionados 

com a obesidade, de forma a permitir uma intervenção precoce nos 

grupos de maior risco, focando os estilos de vida promotores da 

manutenção de peso corporal saudável.   

Segundo um estudo realizado em 2000 pelo National Institutes of 

Health norte-americano, um dos fatores que pode influenciar a perda 

de peso (em cerca de 5-10% do peso inicial) são as expectativas 

elevadas em relação ao peso que as mulheres consideram ser o 

aceitável para o seu caso, influenciam. Noutro estudo constatou-se 

que para além dos fatores não modificáveis como a idade e o sexo, os 

fatores modificáveis como a imagem do corpo e o comportamento 

alimentar, também estão relacionados com as expectativas de peso, 
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influenciando deste modo as intervenções de a diminuição do peso 

(Foster, Wadden, Phelan, Sarwer, & Sanderson, 2001). 

Em relação à magnitude do sucesso, Teixeira et al. (2002) concluem 

que os fatores que estão associados a uma menor perda de peso são 

um maior número de tentativas recentes de dietas, metas de 

resultados muito rigorosas, o impacto negativo do peso na qualidade 

de vida, a baixa auto-motivação, uma maior insatisfação com o 

tamanho corporal e uma baixa autoestima.  

Uma ‘falta força de vontade’ tem sido igualmente evidenciada, quer 

pela população geral, quer pelos profissionais de saúde, como a 

principal barreira à gestão eficaz do peso (Silva et al., 2008). 

Adicionalmente, determinadas variáveis comportamentais e 

psicossociais (por exemplo, histórico de dietas, ingestão alimentar, 

avaliação de resultados, autoeficácia para o exercício e qualidade de 

vida) podem igualmente ser preditores úteis, aquando da avaliação 

pré-tratamento, em relação ao sucesso e/ou atrito em amostras de 

mulheres com excesso de peso que se voluntariam para programas 

comportamentais de controlo de peso. (Teixeira et al., 2004).  

No processo de perda de peso, a diminuição deste não é o único 

benefício. Subsequentemente a um programa comportamental de 

controlo do peso constatou-se que o sucesso na perda de peso e um 

estilo de vida ativo estavam relacionados com melhorias no bem-estar 

psicológico. Ainda, e independentemente das alterações de peso, a 

atividade física associou-se com algumas variáveis de bem-estar 

(Vieira et al., 2008). 

Esta conclusão é reforçada por outros estudos. Os resultados 

encontrados por Kiernan, King, Stefanick e Killen (2001) vêm 

igualmente comprovar que a perda de peso e a prática de atividade 

física podem promover o bem-estar psicológico. Neste contexto, os 
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presentes autores consideram importante reforçar a atenção prestada 

às dimensões psicológicas, no âmbito dos programas de perda e 

controlo de peso bem-sucedidos.  

Neste contexto é importante salientar que o exercício físico é uma 

variável promotora de saúde, assumindo um papel de extrema 

relevância na perda de peso e na sua posterior manutenção (Votruba, 

Horvitz, & Schoeller, 2000). 

Outros estudos referem que a auto-monitorização continuada da 

energia consumida e despendida foi considerada a base dos 

programas comportamentais da perda de peso e a variável mais 

influente no sucesso dos mesmos (Carels et al., 2008).  

Por sua vez, Wing e Hill (2001) concluíram na sua investigação que a 

perceção de autocontrolo se associa a uma maior perda de peso, 

considerando-a assim um relevante preditor de êxito da manutenção 

do novo peso mais baixo. Para além desta associação com a 

diminuição de peso, outras investigações evidenciam ainda a relação 

entre as variáveis de autocontrolo e de autoeficácia com 

comportamentos relacionados com uma alimentação saudável 

(Milligan et al., 1997; Wamsteker et al., 2005).  

Wamsteker et al. (2005) reforçaram a conclusão anterior, 

demonstrando, numa amostra com indivíduos com obesidade, que a 

perda de peso está estatisticamente relacionada com a perceção de 

autoeficácia. Por este motivo, os autores consideram essencial ter em 

conta a presente variável psicológica na construção de programas de 

intervenção no âmbito da obesidade.  

Contudo, esta conclusão não é unânime: Teixeira et al. (2002) 

demonstraram que a autoeficácia relacionada com a alimentação 

saudável não constitui um preditor de uma perda de peso bem-

sucedida.   
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Segundo Silva et al. (2003) existe cada vez mais uma preocupação 

em incluir nas investigações fatores psicossociais e biológicos que 

podem influenciar os tratamentos e as doenças. Devido a esta nova 

linha de pensamento, tem vindo a ser explorado cada vez mais o 

papel do suporte social no âmbito da saúde.  

Suporte Social 

 Cobb (1976) descreveu o suporte social como um conjunto de 

informações que conduzem os indivíduos a pensar que são amados e 

estimados pelos outros e que fazem parte de uma rede de obrigações 

recíprocas. No mesmo sentido, temos o suporte social entendido 

como a “variedade de recursos fornecidos a uma pessoa pelas outras 

pessoas” (Ribeiro & Ponte, 2009, p.163).  

Por sua vez, Siqueira (2008) define o presente constructo como os 

recursos materiais e psicológicos aos quais as pessoas têm acesso 

através da sua rede social. Evidencia ainda que o suporte social 

suscita o interesse de diversos autores e áreas, sendo referido como 

um fator protetor e promotor de saúde. Neste contexto é importante 

mencionar que o mesmo é muitas vezes estudado nas áreas de 

saúde, especificamente na Psicologia da Saúde (Dunbar, Ford, & 

Hunt, 1998). 

Cobb (1976) evidenciou no passado que o suporte social é um fator 

de proteção dos indivíduos em situações de crise e numa variedade 

de estados patológicos, sendo também uma variável importante na 

redução da medicação, no processo de recuperação e na adesão aos 

tratamentos. Contudo, o suporte social também pode ter um efeito 

negativo, constituindo uma barreira à mudança de comportamentos na 

saúde (Verheijden, Bakx, Van Weel, Koelen, & Van Staveren, 2005). 

Apesar de ser pertinente e frequentemente aferido na área da saúde, 

poderá ser por vezes difícil aferir a eficácia dos constituintes do 
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suporte social, no âmbito das intervenções, dada a ausência de uma 

definição clara do constructo (Parham, 1993). 

Assim, um aspeto importante na pesquisa sobre suporte social é a 

distinção entre suporte estrutural e funcional. O suporte estrutural 

refere-se à disponibilidade de potenciais fornecedores de suporte, 

enquanto o suporte funcional refere-se ao suporte percecionado. As 

intervenções normalmente debruçam-se sobre o suporte estrutural 

(por exemplo, os grupos de pares), apesar do suporte funcional 

revelar associações fortes com a saúde.  

Por sua vez, Ansara e Hindin (2010) referem que o suporte social 

pode ser caracterizado como informal ou formal. O informal consiste 

nos recursos disponíveis na assistência instrumental e emocional, 

fornecida através da família, vizinhos ou amigos; em oposição, o 

formal refere-se aos profissionais de saúde, polícia e ao apoio 

fornecido pelos sistemas. 

Sendo um potencial influenciador da saúde, o suporte social e a 

satisfação com o mesmo pode, por sua vez, ser influenciado por 

algumas variáveis sociodemográficas. Estas incluem o estado civil, a 

idade e as habilitações académicas; verifica-se, por exemplo, que 

ocorre uma diminuição da satisfação com o mesmo, consoante o 

aumento idade (Trouilleta, Gana, Lourel, & Fort 2009; Shaw, Krause, 

Liang, & Bennett, 2007). Ribeiro (1999) reforça o anterior ao 

acrescentar que, mediante a idade, o suporte social (no geral), mas 

também as dimensões que o constituem (por exemplo, intimidade), 

irão assumir importâncias diferentes. 

Segundo Carstensen (1992), as interações com expressão no suporte 

social, especialmente relacionadas com os amigos, registam uma 

diminuição a partir do início da idade adulta. Por outro lado, ocorre um 

aumento das interações com os cônjuges e fratria, observando-se 
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durante a vida adulta um aumento na proximidade emocional nas 

relações com familiares e amigos próximos, tornando-se estas mais 

íntimas. Silva, Ribeiro e Cardoso (2009) verificaram, num estudo 

sobre intervenção cirúrgica para a obesidade, que os indivíduos que 

revelam uma boa perceção de suporte social antes e após a cirurgia, 

eram os que estavam mais motivados intrinsecamente e que se 

sentiam mais competentes para implementar o tratamento necessário. 

Por sua vez, Santos, Ribeiro e Lopes (2003), concluíram que os 

indivíduos casados ou a viver em união de fato são os mais satisfeitos 

com o suporte percebido, nomeadamente ao nível da intimidade e 

satisfação com a família. É importante acrescentar ainda que neste 

estudo foi verificado que à medida que a idade aumenta, diminui a 

satisfação com o suporte proveniente dos amigos. Ao nível das 

habilitações académicas, observou-se que sujeitos com habilitações 

académicas superiores manifestavam uma satisfação com o suporte 

social percebido maior, particularmente em relação à amizade. 

Todavia, Katapodi, Facione, Miaskowski, Dodd e Waters (2002) 

acrescentam que existe uma falta de consenso entre autores em 

relação à satisfação com o suporte social e as habilitações 

académicas. 

No que concerne ao género, Denton, Prus e Walters (2004) apoiam 

que o suporte social da família é importante tanto para os homens 

como para as mulheres, embora se associe mais fortemente à saúde 

das mulheres; trabalhar a tempo inteiro, cuidar da família e ter suporte 

social, são importantes preditores de saúde nas mulheres (Denton & 

Walters, 1999).  

Perda de Peso e Suporte Social 

Segundo um estudo atual, o suporte social é uma variável poucas 

vezes avaliada nas intervenções direcionadas para a perda de peso, 
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apesar de se considerar que a mesma poderá ser um importante 

moderador e mediador da eficácia destes programas de intervenção 

(Kiernan et al., 2011). 

O suporte social é ainda considerado um fator importante na 

realização de mudanças benéficas ao nível da saúde, principalmente 

em indivíduos em risco de desenvolver doenças, excesso de peso e 

obesidade (Verheijden et al., 2005).  

Canetti, Berry e Elizur (2009) mencionam igualmente que o suporte 

social é um bom preditor de perda de peso, principalmente nos 

programas realizados em grupo. Acrescentam ainda que o suporte 

social terá um impacto mais significativo no contexto da 

implementação de programas de dieta com um alto nível de disciplina 

e presença de stress, do que no âmbito da perda de peso 

consequente a uma intervenção cirúrgica; não obstante, Livhits et al. 

(2011) afirmam que o suporte social, após a cirurgia para a perda de 

peso, é um fator que pode estar associado a uma maior perda de 

peso. 

Num estudo realizado por um grupo de investigadores da Alemanha, 

pretendeu-se averiguar se o suporte social influencia as associações 

entre a obesidade e qualidade de vida, relacionada com a saúde. Foi 

concluído que não existia uma relação estatisticamente significativa 

entre a qualidade de vida e o suporte social nas mulheres; em 

oposição, verificou-se uma relação positiva entre o suporte social nos 

homens e as consequências relacionadas com a obesidade e a 

qualidade de vida física relacionada com a saúde (Wiczinski, Döring, 

John, & Von Lengerke, 2009).   

Assim, parece haver evidências de que o suporte social funciona de 

forma diferenciada para homens e mulheres, no que concerne ao 

processo de perda de peso. Uma investigação diferente reforça o 
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anterior: Presnell, Pells, Stout e Musante (2008) concluem que os 

homens apresentam valores positivamente significativos entre o 

controlo da perda de peso e o suporte social, todavia, o mesmo não é 

verificável nas mulheres. Desta forma, promover o suporte social nas 

mulheres poderá não ser o suficiente para promover o controlo e a 

perda de peso, podendo a insatisfação com o peso corporal e os 

sintomas depressivos assumir um papel mais relevante neste campo, 

para este último género.  

Porém, nas investigações sobre a influência do suporte social na 

perda de peso, verifica-se uma discordância entre investigadores. 

Gorin et al. (2005) verificaram que nas intervenções em que existe a 

participação do parceiro (fonte de suporte social), revelam perdas de 

peso a rondar os 10%, em 6 meses de tratamento. Este fato observa-

se principalmente quando ambos os membros da díade, participante 

no programa de perda de peso, apresentam perdas de peso bem-

sucedidas. Desta forma, é possível constatar que o suporte dos 

parceiros parece ter benefícios no tratamento da obesidade, quando 

os parceiros são também perdem peso, durante o tratamento. 

Kayman, Bruvold e Stern (1990) constataram que, a maioria das 

mulheres que participaram no seu estudo, relatavam que os maridos 

não as apoiavam tanto nos problemas ou aspetos preocupantes das 

suas vidas, como nos seus esforços de controlo de peso. No entanto 

não foi verificada uma diferença em relação ao número de recaídas 

(recuperação do peso perdido) entre mulheres que relatavam ter o 

apoio dos maridos e as que referiam não experienciá-lo.  

McLean, Griffin, Toney e Hardeman (2003) verificaram na revisão de 

literatura do seu estudo que, apesar do aumento mundial da 

prevalência da obesidade e da potencial importância do suporte 

familiar na mudança comportamental, existem poucos estudos nesta 

área, identificando somente 16 estudos aleatórios que faziam 
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referência ao envolvimento da família no controlo do peso, na 

manutenção e nas intervenções na perda de peso. 

Por sua vez, McLean et al., (2003) referem que o envolvimento dos 

cônjuges está relacionado com o aumento da eficácia e com uma 

maior perda de peso. Acrescentam ainda que as intervenções infantis 

neste âmbito envolvendo não apenas as crianças, mas também os 

respetivos pais, revelam efeitos mais benéficos na mudança 

comportamental. 

Kiernan et al. (2011) desenvolveram um estudo realizado com 

mulheres com excesso de peso e obesidade que participaram num 

programa comportamental de perda de peso, com a duração de seis 

meses. Os autores verificaram que a maioria das mulheres (superior a 

75%) "nunca" ou "raramente" experienciou apoio de amigos ou 

família. Observaram ainda que as mulheres que relatavam "nunca" ter 

experienciado suporte familiar estavam menos predispostas para 

perder peso (46% de perda de peso neste grupo) comparativamente 

com as mulheres que experienciaram suporte social frequentemente 

por parte da família e amigos (72% perderam peso).  

A literatura permite concluir que o suporte social eficaz, na área da 

perda de peso, não advém exclusivamente da família ou do cônjuge. 

Um estudo realizado por Wing e Jeffery (1999), que pretendeu 

compreender os benefícios do apoio social na perda e manutenção de 

peso, observou que após a intervenção, os indivíduos que tinham 

amigos a participar igualmente no programa de tratamento, 

apresentavam maiores perdas de peso nos primeiros quatro meses 

(imediatamente a seguir ao tratamento) e 10 meses após o término do 

mesmo (follow-up). Kiernan et al. (2011) confirmam os resultados 

anteriores e reforçam a importância do suporte social de amigos ao 

verificar que as mulheres que revelaram "nunca” ter experienciado 
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suporte social de amigos antes de participarem no programa, foram as 

que apresentaram maior predisposição para perder peso (80% destas 

mulheres diminuíram o seu peso). Os autores consideram que este 

resultado pode estar ligado ao formato do programa de perda de peso 

aplicado neste estudo (ou seja, intervenção de grupo), que facilitava o 

desenvolvimento de amizades, algo que não existia anteriormente na 

vida destas mulheres. 

Shields (2009) enfatiza que as abordagens comportamentais têm 

demonstrado bons níveis de eficácia na promoção da mudança de 

comportamento que resulta na perda de peso. No entanto, estas 

mudanças têm mais probabilidade de sucesso se os indivíduos 

sentirem o apoio no contexto da família, do trabalho e das 

organizações políticas e comunidade. Contudo, verifica-se que 

persiste ainda uma incerteza sobre a melhor forma de envolver os 

indivíduos significativos, para a promoção de suporte social, mais 

especificamente da família, nas intervenções dirigidas para perda de 

peso (McLean et al., 2003).  

Além de ser uma variável importante para promover a mudança no 

peso corporal, o tipo de relações que a pessoa desenvolve com os 

outros significativos também poderá ser mudado em consequência de 

uma perda de peso. Podendo existir uma baixa perceção de 

atratividade em homens ou mulheres insatisfeitos com o seu corpo 

(Ribeiro, 2008), os relacionamentos interpessoais, mais propriamente 

as relações íntimas ao nível das amizades estreitas, relações 

familiares e parcerias românticas, poderão apresentar mudanças após 

uma perda de peso (Sogg & Gorman, 2008) que permita a diminuição 

da insatisfação com a forma corporal.  

De um modo geral, a intimidade é descrita como uma interação 

recíproca, entre dois indivíduos, existindo muitas vezes uma 
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associação deste termo à sexualidade (Pinto, 2009). Neste contexto, é 

crucial mencionar que os indivíduos que apresentam um peso muito 

acima do ideal manifestam dificuldades de interação com o sexo 

oposto, principalmente nas relações íntimas e sexuais. Para além 

disso, estes indivíduos muitas vezes possuem uma autoestima muito 

baixa, que limita a sua vida social e o desenvolvimento de vida 

íntima/sexual positiva (Ribeiro, 2008).  

É relevante alertar ainda para o fato de que a perda de peso, 

independentemente de ser por um método cirúrgico ou não cirúrgico, 

acarreta muitas melhorias a vários níveis, nomeadamente da saúde, 

da mobilidade, da energia, do humor e da autoconfiança, tornando os 

pacientes mais capazes e desejosos de participar num leque mais 

vasto de atividades. Estes fatores vão refletir-se no tempo gasto com 

as pessoas mais significativas e íntimas, na participação ou 

redescoberta das atividades sociais e passatempos que tinham sido 

abandonados no passado (Bocchieri, Meana, & Fisher, 2002; van 

Hout, Broekestein, Fortuin, Pelle, & van Heck, 2006). 

Estas alterações (decorrentes da diminuição de peso) conduzem a 

uma maior satisfação com a vida, tal como evidenciado por Boosman, 

Schepers, Post e Visser-Meily (2011): a existência de limitações ou 

baixa satisfação com as atividades sociais associa-se a uma 

diminuição na satisfação com a vida. 

Assim, conclui-se que, em pessoas com obesidade e excesso de 

peso, uma perda de peso bem-sucedida acarreta melhorias 

importantes quer para a saúde física (Berenguer et al., 2007), quer ao 

nível psicológico (por exemplo, melhoria do humor e autoconfiança), 

refletindo-se depois numa maior qualidade das vivências sociais e 

íntimas (Bocchieri et al., 2002). Neste processo, o suporte social 
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poderá ser uma variável de relevância quer a nível clínico, quer ao 

nível da investigação. 
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ANOREXIA: VOCÊ TEM FOME DE QUÊ? 

Deborah Foinquinos Krause 

 

“Não encontrei o alimento de que gostasse. Se o tivesse 

encontrado, acredita que não teria chamado tanto a 

atenção e que teria me empanturrado como tu e todos”.  

 Franz Kafka em O artista da fome 

 

A história da alimentação, a constituição do eu e os transtornos 

alimentares 

A alimentação faz parte da história da cultura de todos os povos e dos 

sujeitos em particular. Os alimentos sempre tiveram uma 

representação simbólica, social e religiosa. De acordo com Flandrin e 

Montanaro a alimentação torna-se progressivamente elemento da 

estruturação dos grupos, de expressão de uma identidade própria e 

origem de um pensamento simbólico”. 1  

O homem civilizado come não apenas para a satisfação da 

necessidade, expressa através da fome, mas também para 

restabelecer laços com as lembranças ligadas à representação das 

experiências na relação com o outro que o amamentou e cuidou. É 

através deste outro, mãe, na grande maioria dos sujeitos, que chegam 

o alimento e as primeiras sensações. A mãe ou o cuidador da criança 

torna-se um veículo de transmissão não apenas do alimento, mas do 

que é dito, olhado, cheirado, tocado e sentido nas primeiras 

experiências de alimentação. Assim, o alimento representa muito mais 

do que a comida e a satisfação da necessidade em si mesma. O 

mundo, no seu sentido mais amplo, entra pela boca da criança.  
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A alimentação permite que seja instalado um estilo de relação entre a 

dupla mãe-criança. Estilo como aquilo que instaura uma identidade 

através da repetição vida afora. 

É o alimento que cria o espaço de relação da criança com o corpo e o 

psiquismo do outro bem como com seu próprio corpo e psiquismo. O 

alimento como portador da saciedade, do prazer, do eu e do não-eu, 

do dentro e do fora de mim. Não foi por acaso que Freud 2 afirmou que 

o eu é antes de tudo um eu corporal. O eu tem como fonte constitutiva 

as primeiras relações e sensações do corpo.  

Para a psicanálise o eu, o corpo, o alimento e a sexualidade estão 

sempre relacionados. Entenda-se sexualidade como fonte de prazer, 

de diminuição do desprazer ou da sensação de angústia. Logo no 

início da vida, a criança vive intensamente a fase oral onde sua zona 

de prazer é a boca e o trato digestivo. O reconhecimento e 

significação das primeiras experiências passa pela boca. O corpo e a 

conseqüente constituição do eu passam a ser territórios privilegiados 

da inscrição de significados, ou seja, das experiências vividas e, 

muitas vezes, esquecidas. 

Não podemos deixar de reconhecer que os transtornos da conduta 

alimentar fizeram uma reestréia bombástica na sociedade há pelo 

menos 20 ou 30 anos. Quer seja pelas reportagens de revista ou 

televisão a bulimia e anorexia apareceram como uma grande 

novidade, um novo sintoma. Sabemos que a anorexia santa ou a 

santa anorexia já vinha preocupando a sociedade desde o séc. XIV. É 

célebre o caso de Catarina de Siena (1348) que decide deixar de 

comer, adoece e morre. As moças da época, impossibilitadas de 

expressar suas insatisfações, tomavam o imperativo da religião como 

a forma mais sublime de servir aos desígnios de Deus. Não comiam 

“por vontade de Deus” e não pelas próprias dificuldades em enfrentar 
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as repressões sociais e os conseqüentes conflitos pessoais. O comer 

nada era sua grande fonte de sustentação. Observou-se que a recusa 

alimentar religiosa ocultava um grande apetite ou tendência psíquica 

para a morte3. É importante lembrar que estas anorexias perderam 

sua representatividade mediante a veiculação de uma bula papal, 

quando Urbano VIII excluiu, para essas jovens, a possibilidade de 

canonização.  

Cada época ou sociedade veste seus sintomas com diferentes 

roupagens, mas não podemos esquecer que tanto nas anorexias 

santas quanto nos atuais transtornos alimentares, há algo semelhante 

que insiste em reaparecer: a recusa alimentar, ainda que por motivos 

e objetivos diferenciados. Há sempre a impossibilidade de falar das 

insatisfações pessoais. A doença se manifesta no e através do corpo 

e, em casos extremos, não raro, pode levar à morte.  Se é através do 

corpo que o eu se constitui é também através do corpo que o eu 

padece e desaparece. As taxas de mortalidade variam entre 5 e 20% 

4.  

Neste trabalho, nos propomos a abordar alguns aspectos da clínica 

psicológica atual da anorexia e da importância do encaminhamento 

médico ao tratamento pela equipe multi e transdisciplinar.  

 

A constituição do sintoma anoréxico 

A chegada nos consultórios médicos, via de regra, dos pacientes com 

transtornos alimentares ocorre no início da puberdade ou da 

adolescência. Mas, as alterações e as recusas alimentares podem ser 

evidenciadas desde os primeiros dias de vida 5. 

A fome, como as demais  necessidades biológicas, é contaminada 

pelo fato de estar implicada em outro tipo de satisfação. Muito embora 
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os pacientes digam conscientemente que não se alimentam por não 

ter fome e que não há nenhum outro motivo, a perda do apetite e da 

vontade de comer, tem suas relações com a perda da libido do prazer 

em comer, em ser alimentado, de sentir-se satisfeito 6.  Prazer em 

viver e prazer em manter ou fazer novos laços sociais.  

Partindo dos pressupostos sustentados por Perez 7 existem três 

momentos mais vulneráveis para a constituição do sintoma anoréxico: 

A lactância  

É o tempo privilegiado para o surgimento de desordens alimentares. A 

mãe, diante do poder de gerar e dar a vida ao bebê investe-se de uma 

posição muitas vezes absoluta sobre seu filho. Considera-se como 

única a saber o que seu filho deseja e apenas ela pode satisfazê-lo. 

Assim sendo, não permite que o bebê expresse seus desejos, seus 

gostos e sua futura subjetividade.  

A clínica mostra que na maioria dos casos são mães de 

comportamento rígido, intrusivas e controladoras. Estas 

características prejudicam sobremaneira o diálogo entre a díade. 

Em contraposição, há também mães que nada sabem sobre seu 

bebê, se acham incapazes para alimentá-lo ou possuem a fantasia 

que seu leite não o alimenta ou não o produz em quantidade 

suficiente para satisfazê-lo. Essas mães parecem estar prejudicadas 

na sua capacidade antecipatória frente ao bebê, ou seja, são 

incapazes de atribuir outros significados aos sons, gestos, olhares ou 

sinais emitidos pelo bebê que demandam uma comunicação não-

verbal neste momento. Todo choro é interpretado como fome. É 

fundamental que as mães possam fantasiar o surgimento de um 

sujeito futuro onde existe o bebê.   
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Quando a mãe se acha onipotente ou insuficiente para cuidar e 

alimentar seu bebê, detecta-se uma falha no estabelecimento do 

diálogo. Ou ela empanturra insistentemente o bebê, não percebe 

quando ele está saciado ou não entende que ele não está gostando 

daquele leite e, chora insistentemente. De acordo com Perez8 “Muitas 

vezes, o bebê recusa o leite materno porque ele realmente vem fraco, 

mas fraco não de substâncias químicas, fraco de significado, de 

investimento materno, fraco de algo que está além do valor nutritivo 

de leite”. Recusam o alimento que não vem recheado de afeto, aquele 

que é ofertado sem graça e sem sabor. 

Este diálogo mãe-bebê também é constitutivo das noções de 

presença e ausência ou falta. É importante que o bebê possa se 

angustiar minimamente e possa usar o choro para comunicar seu 

desconforto e para fazer o apelo pela volta da mãe. É a falta que 

promove o exercício de sua capacidade de tentar chamar o outro, 

neste momento através do choro e, logo mais através do balbucio e 

das tentativas de verbalizar as primeiras palavras. 

A primeira infância 

 É na primeira infância que aparece a posição subjetiva onde a 

criança rechaça o alimento.  Instala-se o jogo do desejo de não comer 

nada. O alimento é reduzido à sua condição de nada, nada comer. 

Neste momento, a mãe muitas vezes confunde o apelo por amor 

como necessidade pela comida e empanturra a criança. Por sua vez, 

estabelece-se um novo tipo de diálogo, o da insistência ansiosa por 

parte da mãe e o da recusa por parte da criança. Entendemos assim a 

recusa alimentar como um modo de reação positiva da criança frente 

à postura invasiva e insistente da mãe. Reação e ao mesmo tempo, 

um sinal. Sinal que a mãe deveria perceber como mensagem de que 

a relação estabelecida entre ela, a criança e o alimento não vai bem. 
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A puberdade  

A puberdade marca a possibilidade de revivência do complexo de 

Édipo. Tempo de rever as questões de relacionamento com o mesmo 

sexo, com o sexo oposto, com a própria sexualidade e com os limites 

impostos à condição humana. Estes aspectos são fundamentais para 

a constituição sexual de cada sujeito. Pai, mãe e adolescente vão, aos 

poucos, reorganizando as percepções que têm em relação ao outro e 

a si mesmo. O pai já não pode mais ser aquele que apóia as ordens 

insensatas proferidas pela mãe ou aquele que nada intervém na 

dinâmica familiar. Há por parte da anoréxica um movimento de 

recusa, que não se restringe apenas à comida, mas também a não 

aceitar ter que se submeter à lei ou à necessidade de alimentar-se. 

Neste comportamento existe uma recusa aparentemente silenciosa, 

um protesto velado. Recusa que se manifesta ainda na não aceitação 

da própria feminilidade, na passagem da adolescência para a idade 

adulta. Período de intensas transformações corporais, biológicas e 

psicológicas. Não por acaso, as adolescentes passam por longos 

períodos de amenoréia e diminuição ou perda dos caracteres sexuais 

secundários. Já nos adolescentes, verifica-se uma diminuição do 

desejo sexual. Em ambos os casos, vê-se a ocorrência de alterações 

psicológicas, metabólicas e nos padrões funcionais.  

 

A anorexia 

Incluída dentro dos chamados transtornos alimentares a anorexia se 

manifesta por alterações drásticas nos padrões alimentares, onde é 

ingerida, conscientemente, uma quantidade mínima de alimentos, com 

valores calóricos baixos e muito aquém das necessidades diárias. O 

DSM IV-TR 9 sugere perda de 85% do peso esperado para a idade. O 

discurso dos pacientes revela-se extremamente racional baseado na 
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cultura do politicamente saudável. São freqüentes as distorções na 

imagem corporal, a sombra e o reflexo no espelho são bem mais 

gordos do que o corpo da realidade; outro fator relevante é a 

crescente necessidade de isolamento, recusa em sair ou em fazer 

parte de um grupo social; dificuldade na comunicação e tendência ao 

perfeccionismo exagerado. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde em Classificação 

Internacional das Doenças (CID 10)10 , a anorexia é:  

“Transtorno no qual as principais características são recusa ativa e 

persistente de comer e acentuada perda de peso. [...] o transtorno 

inicia-se tipicamente em moças adolescentes, mas pode às vezes ter 

início antes da puberdade, ocorrendo de modo raro nos homens”. 

Para Ceron-Litvoc e Napolitano11 existem três tipos de fatores 

envolvidos na anorexia: 1- predisponentes, tais como a história 

familiar, o sexo, a idade; 2- precipitantes como a puberdade e o 

período de transição para idade adulta; 3- de perpetuação, tais como 

a biologia e a estrutura psicológica. 

Entendemos que, muitas vezes, a dieta pode ser apenas o precursor 

ou gatilho do alarme para a instalação do transtorno alimentar, que 

pode ser subdividido em três grandes grupos: a anorexia, a bulimia, a 

obesidade além dos transtornos ocasionais da alimentação. 

No que diz respeito às causas seria ingenuidade atribuir a grande 

ocorrência da anorexia simplesmente a fatores externos, muito 

embora seja inegável a contribuição dos valores contemporâneos e a 

crescente cultura do narcisismo. Vivemos numa sociedade onde as 

mensagens e os valores repassados são ambíguos, há uma oferta e 

variedade de alimentos extraordinárias, em contraposição, nunca se 

exigiu tanto em termos de aparência, da beleza a qualquer custo. 

Beleza esta sempre associada à magreza custe o que custar, 
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inclusive a própria vida, como acontece com freqüência entre as 

manequins, os desportistas ou com o adolescente comum do dia-a-dia 

das famílias. Observamos um quadro de causas multifatoriais, tais 

como: genética, biológica, bioquímica, psicológica, alterações nos 

padrões familiares e com o ambiente, contexto sócio-cultural, 

influência da mídia e dos ideais de uma época. Vale salientar que não 

se tratam de fatores isolados, mas a conjunção de alguns destes com 

a singularidade do momento e da história vivida por cada sujeito. 

Para a psicanálise, a anorexia se constitui, a princípio, pelas 

alterações na relação com a mãe enquanto aquela que introduz o 

alimento e o mundo para a criança. Como dissemos, parece haver 

algum “curto-circuito” na comunicação mãe-alimento-bebê. 

Mãe e criança se completam de modo que à criança não seja 

permitido desejar nada além do desejo proferido pela mãe. O desejo 

materno é tomado como imperativo: coma, faça, seja. A mãe deseja 

que a criança assuma seus desejos enquanto que ela se faz incapaz 

de escutar os sinais de desejos emitidos pela criança. Assim, a recusa 

na anorexia torna-se o veículo de uma mensagem que não pode ser 

captada pela mãe. Apelo último, grito silencioso de um corpo sufocado 

pelos desejos e demandas maternas. Recusa radical em atender aos 

desejos maternos. 

Recusar o alimento é também recusar o acesso à sexualidade, 

primeiramente pela via da satisfação da necessidade e, 

posteriormente, pela via do fazer-se desejante aos olhos do pai. O pai 

também é peça fundamental nesta articulação, é seu olhar sobre a 

filha que a torna engraçada, bonita, querida e posteriormente passível 

de ser desejada por outros homens. O não comer a torna magra em 

excesso, repulsiva, descarnada. Neste sentido, podemos pensar que 
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a falha ou falta deste olhar do pai torna a menina ainda mais 

vulnerável ao desenvolvimento da anorexia. 

Como já dito anteriormente, a necessidade não é só de alimento, o 

alimento é apenas um complemento, através do qual se faz o trânsito 

de afetos, olhares, toques e desejos múltiplos da parte mãe, do pai e 

da criança.  

 Mesmo nos estágios mais avançados a recusa em se alimentar ainda 

é uma reação, uma atitude de não comer ou comer nada. Apesar da 

aparente fragilidade física, o desejo das anoréxicas têm um vigor 

espantoso. O desejo de nada comer supera a necessidade fisiológica 

de ter de comer e as sensações desagradáveis da fome. Não é a toa 

que elas são consideradas como as “campeãs do desejo”.  Nelas, o 

prazer de comer é deslocado para o prazer do controle da sensação 

de fome até sua completa extinção. Desta forma, percebe-se uma 

alternância entre a busca de sensações, através da excitação pela 

fome e de um apaziguamento caracterizado pelo controle da não 

satisfação da necessidade 12. A recusa ao alimento da necessidade 

serve à satisfação do desejo na sua insatisfação permanente.    

Não seria exagero dizer que a anoréxica desenvolve enorme prazer 

pelo controle. Controle do desejo da mãe, controle da própria 

necessidade de comer e controle da equipe que a acompanha.  

Apesar deste aparente desejo de morte, Bruch 13  nos diz que elas não 

buscam a morte, mas o controle da própria vida e o alcance de algum 

senso de identidade. Mesmo não buscando diretamente a morte, elas 

podem encontrá-la, ao ter sucesso completo no controle da fome.  

O tratamento 

Nestes casos a convocação de uma equipe multi e transdisciplinar 

que mantenha uma boa relação com a família e a paciente são 
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imprescindíveis, havendo ou não necessidade de hospitalização. Esta 

constituição de pessoas/profissionais em torno da paciente pode, se 

bem conduzida, facilitar o surgimento de novas relações. A 

sensibilidade e a competência profissional são de grande valia nestes 

casos. 

Não raro, é indicado acompanhamento psicoterápico para a família e 

para a paciente, com distintos profissionais. Afinal, como já foi dito, 

houve certo atrapalho na decodificação de mensagens vindas de 

parte a parte. A filha tinha fome de afeto e a mãe escutava como 

pedido de alimento puro e simples. A filha solicitava um pai ativo 

enquanto o pai mostrava-se esquivo e frágil para enfrentar a 

voracidade dos desejos da companheira. Estes são apenas alguns 

dos fatores, talvez os mais previsíveis, outros singulares nos escapam 

da generalização e apontam para importância do estudo e 

acompanhamento do caso a caso. 

Duas dificuldades devem ser destacadas: a entrada em psicoterapia e 

o fim do tratamento. Segundo Ménard 14 “O sujeito não abre a boca 

para falar da mesma maneira que não abre a boca para comer”. É a 

oferta do tratamento que deve suscitar a sua necessidade e 

importância. 

Não podemos esquecer as palavras de Freud 15  quando diz que: “Não 

se deve recorrer à psicanálise quando se trata de eliminar com 

rapidez fenômenos perigosos, como, por exemplo, na anorexia 

histérica”. Entendemos com isso que a psicoterapia continua sendo 

indicada 16, mas que não opera milagres imediatos, ela é um 

processo, por mais curta que seja. A pronta eliminação dos sintomas 

não deve ser, tanto nestes como em outros casos, o objetivo principal 

do tratamento. A ansiedade dos pais e da equipe pela rápida ingestão 

de alimentos por parte do paciente pode e não raro, compromete, todo 



151 

 

o curso do tratamento. Chegar aos limites mínimos de absorção 

calórica deve ser uma decorrência da proposta de tratamento 

consensual da equipe e acordada dos pais e não seu objetivo 

primeiro.  

Entendemos que o trabalho em equipe serve para reflexão conjunta 

sobre o caso, para a construção do caso. Para que os profissionais 

possam orientar-se na própria conduta, reconhecendo as dificuldades 

e as tomadas de decisão consensuais. 

Com isso, entenda-se que não estamos querendo minimizar os riscos 

de exposição à recusa alimentar severa, mas tão somente refletir a 

partir da prática que esta conduta agudiza ainda mais os sintomas que 

se deseja trabalhar. Quanto maior a insistência, maior a recusa. 

Muitas vezes a equipe não se dá conta de que repete desta forma, a 

conduta familiar insuportável para o paciente. A recusa, por paradoxal 

que seja, é a única via de acesso e de recuperação do paciente. 

Obstáculos e possibilidades caminham lado a lado na direção do 

tratamento. Recomendável seria iniciar o tratamento aos primeiros 

sinais de alterações na conduta alimentar e não quando da 

cronificação destes padrões, fato que ocorre em sua grande maioria. 

Concordamos com a psicanalista Sapoznik 17, Coordenadora do 

Projeto de Investigação e Intervenção na Clínica da Anorexia e 

Bulimia do Instituto Sedes Sapientae, quando diz que “A clínica dos 

transtornos alimentares é marcada pela metáfora dos opostos, 

lidamos o tempo todo com a idéia de cheio-vazio, excesso-falta, há 

uma oscilação entre a fusão total com o outro e o movimento total de 

afastamento”.  

Para finalizar, recorremos a Michel Foucault 18, para quem a escolha 

de um alimento é, em sua estrutura, uma escolha existencial, pela 

qual se chega à constituição de si mesmo. Entendemos que a recusa 
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pelo alimento também revela uma escolha existencial, radical a ser 

trabalhada. 

Nossas últimas palavras se dirigem para a importância do olhar da 

saúde pública no tocante à anorexia. Em 1920, Winslow definia a 

saúde pública como “A arte e a ciência de prevenir a doença, 

prolongar a vida, promover a saúde e a eficiência física e mental 

mediante o esforço organizado da comunidade (...)”. Prevenir a 

anorexia é atuar no tempo da constituição das primeiras relações. Se, 

nestes casos, a prevenção nem sempre é factível, uma vez que ela 

extrapola os dados da realidade e sucumbe às artimanhas do 

inconsciente, melhor seria a intervenção adequada no tempo possível. 

Para tanto, as equipes de saúde precisam estar alertas na escuta dos 

primeiros sinais de alteração na relação mãe-bebê-alimento-outros. 

Assim, entendemos que o diagnóstico precoce e o tratamento das 

doenças físicas e/ou psicológicas também fazem parte da atual noção 

de saúde pública. Deles dependem a condução e direção do 

tratamento. 
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O ambiente alimentar moderno e as mudanças comportamentais 

Nos nossos dias somos constantemente aliciados com novidades 

para perder peso (por exemplo, emagreça sem sair do sofá; coma 

tudo e emagreça 5 kg numa semana). A promoção da saúde, 

principalmente através da preocupação com o excesso de peso, 

constitui um grande desafio da atualidade. Tentativas sucessivas de 

perder peso, com recurso a planos inadequados e más opções 

alimentares, resultam, na maior parte das vezes em agravamento do 

problema e da saúde em geral. Impõe-se, assim, a necessidade de 

promoção de comportamentos que levam a estilos de vida saudáveis, 

único modo de controlar a obesidade e obter ganhos em saúde. 

Vivemos atualmente num ambiente que nos expõe a uma abundância 

de alimentos de densidade energética elevada, ricos em gordura e 

açúcares, com preços reduzidos e rapidamente disponíveis 

(Swinburn, Caterson, Seidell & James, 2004). A tecnologia moderna 

substituiu a atividade física em casa, no trabalho e na forma como nos 

deslocamos: optamos por escadas rolantes, elevadores e automóveis 

em vez de andarmos a pé, utilizamos aparelhos para mudar os canais 

de televisão e passamos muitas horas no computador (Sisson et al., 

2009). O mundo moderno em que vivemos promove escolhas 

alimentares pouco saudáveis, que, quando associadas a um estilo de 

vida sedentário são determinantes para o aumento do peso (Wardle, 

2007; Lindstrom, Isacsson & Merlo, 2003).  
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Várias pesquisas têm sido realizadas para melhor entender os hábitos 

alimentares. Um estudo realizado na população americana constatou 

que cerca de 70% das pessoas, optaram por pelo menos uma destas 

estratégias em 4 anos: aumentar a atividade física (82,2%), diminuir o 

consumo de gorduras (78,7%), redução da quantidade dos alimentos 

(78,2%) e ingestão de menos calorias (73,2%). Todos estes 

comportamentos tiverem uma duração breve, já que apenas 20% das 

pessoas mantiveram estes comportamentos durante os 4 anos 

(Freedman, King & Kennedy, 2001; cit. por French, 1999).  

Outro estudo de prevalência de estratégias efetuadas no controlo do 

peso em adultos dos Estados Unidos identificou que, em todas as 

classes socioeconómicas, foram as mulheres que mais tentaram 

perder peso, comparativamente com os homens. Esta prevalência 

aumentava com o aumento do Índice de Massa Corporal (IMC) 

(Kruger, Galuska, Serdula & Jones, 2004). 

O hábito de não tomar o pequeno-almoço é frequente. No entanto, 

está associado com o aumento da prevalência de obesidade (Ma et 

al., 2003). Esta associação pode ser explicada pelo facto de o jejum 

prolongado promover a ativação dos mecanismos de armazenamento 

de gordura (Weigle et al., 1997). Outros estudos têm demonstrado 

que estas tendências praticadas por indivíduos com obesidade 

promovem um maior consumo de alimentos ao final da noite, 

comparativamente com indivíduos sem obesidade (Berg et al, 2009).  

Os estados de deficiência ou excesso nutricionais ocorrem quando a 

ingestão de nutrientes não está em equilíbrio com as necessidades 

específicas para uma saúde ótima (Mahan & Escott-Stump, 2010). A 

nutrição é um factor importante na etiologia e abordagem de várias 

causas importantes de morte e incapacidade na sociedade 

contemporânea (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2008). Entre 
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elas distinguem-se as doenças cardiovasculares (hipertensão, 

aterosclerose), acidentes vasculares cerebrais, diabetes mellitus e 

alguns tipos de cancro que têm uma forte ligação com o tipo e 

quantidade de alimentos que são consumidos (Mahan & Escott-

Stump, 2010). Todas estas doenças surgem, com frequência, 

associadas com a ocorrência de excesso de peso e de obesidade 

(OMS, 2008). 

 

Métodos de avaliação no excesso de peso e obesidade 

1. Índice de massa corporal e circunferência da cintura 

A obesidade é uma doença crónica em que ocorre uma sobrecarga de 

massa gorda corporal que pode atingir graus capazes de afectar a 

saúde (OMS, 2000). Por esta razão, a determinação do peso e a 

quantidade de gordura corporal são critérios importantes para avaliar 

os riscos para a saúde.  

Nos últimos 30 anos a obesidade tem sido diagnosticada através da 

utilização do IMC (Romero-Corral et al, 2008). Esta medição foi 

descrita pela primeira vez por Adolphus Quetelet, baseada na 

observação de que o peso corporal é proporcional ao quadrado da 

altura em adultos com uma estrutura normal (Garrow & Webster, 

1985). A sua utilização, foi recomendada para orientar a perda e o 

controlo do peso na prática clínica, por estimar a quantidade de 

gordura corporal e os riscos associados (Romero-Corral et al., 2008).  

Índice de massa corporal =  

A classificação de excesso de peso e obesidade é baseada na 

informação obtida através de estudos epidemiológicos que avaliam a 

relação entre IMC e a morbilidade e mortalidade associada, o que 

possibilita uma forma de identificar os indivíduos em risco de 
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desenvolverem complicações (OMS, 2000). A classificação do 

excesso de peso e obesidade em função do IMC e o risco de co-

morbilidades estabelecida pela OMS é representada na tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação de homens e mulheres adultos em função do 

IMC e o risco de co-morbilidade associada (OMS, 2000). 

Classificação IMC (kg/m²) Risco de co-
morbilidades  

Baixo peso <18,50 
Associado a outros 
problemas clínicos 

Normal 18,50 – 24,99 Médio 

Excesso de peso ≥25,00 - 

Pré-obesidade 25,00 – 29,99 Aumentado 

Obesidade grau I 30,00 – 34,99 Moderado 

Obesidade grau II 35,00 – 39,99 Grave 

Obesidade grau III ≥40,00 Muito grave 

Adaptado de “Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a 
WHO consultation. Geneva: Organização Mundial de Saúde, 2000” 

 

A tabela 1 mostra três graus de obesidade. Quanto maior for o grau, 

maior o risco de co-morbilidades. Como por exemplo, um homem 

adulto que pese 96,4 kg com uma altura de 1,71 m tem um IMC de 33 

kg/m², que corresponde a uma classificação de obesidade de grau I; 

apresenta um risco moderado de desenvolver co-morbilidades.  

O IMC não distingue a obesidade geral da abdominal. A gordura 

depositada na região abdominal, frequentemente designada por 

gordura visceral ou andróide, está associada a mais riscos para a 

saúde comparativamente à que se deposita noutras partes do corpo, 

nomeadamente na região das coxas e quadris, designado por tipo 

ginóide (Teles, Reis & Dias, 2008). A gordura da região abdominal 

está relacionada com um conjunto fatores de risco que potenciam a 

doença cardiovascular aterosclerótica, tais como, a dislipidemia, a 
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hiperglicemia e a hipertensão – reconhecidos conjuntamente por 

síndrome metabólica (Teles et al., 2008).  

Um dos métodos utilizados para a avaliação do risco do 

desenvolvimento de complicações metabólicas é através da medição 

do perímetro da cintura (Klien et al., 2007) (tabela 2). Neste contexto, 

homens com um perímetro de cintura superior a 102 cm e mulheres 

com um perímetro de cintura superior a 88 cm apresentam um risco 

muito aumentado de desenvolver a patologia. (Lean, Han & Morisson, 

1995). 

 

Tabela 2 – Risco de complicações metabólicas associadas ao 

perímetro de cintura 

- Aumentado Muito Aumentado 

Mulher ≥80 cm ≥88 cm 

Homem ≥94 cm ≥102 cm 

Adaptado de: “Waist circumference as a measure for indicating need for weight 
management” por Lean, M., Han, T., Morrison, C., 1995, British Medical Journal. 
311, 158-61. 

 

Segundo o National Institute of Health (NIH) (1998), os indivíduos com 

excesso de peso e um elevado perímetro de cintura, apresentam um 

risco maior de desenvolverem doenças metabólicas 

comparativamente aos indivíduos com excesso de peso e um 

perímetro de cintura não elevado. Assim, um IMC elevado em 

combinação com um baixo perímetro de cintura, pode indicar que o 

IMC sobrestima o risco de saúde para determinado indivíduo. Por 

outro lado, um indivíduo com um baixo IMC e com elevado perímetro 

de cintura pode indicar o oposto (Janssen, Katzmarzyk & Ross, 2004). 

Por estas razões, o IMC e o perímetro de cintura, são utilizados para 

estimar potenciais riscos para a saúde e para analisar os diferentes 
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passos a serem realizados no tratamento de excesso de peso e de 

obesidade.  

 

2. Composição corporal 

A perda ou o ganho de peso, por si só, não nos diz nada sobre a 

forma como a composição corporal foi alterada: se de facto, foi devido 

a um ganho ou perda de massa gorda ou massa muscular (Rothman, 

2008). Contudo, a medição do peso continua a ser um indicador 

indirecto da quantidade de gordura corporal. Para muitas pessoas, ter 

peso a mais, significa gordura corporal a mais, o que nem sempre é o 

caso. Alguns indivíduos, com a classificação de pré-obesidade obtida 

pelo IMC, podem ter uma quantidade de gordura corporal normal e 

uma massa muscular aumentada como no caso de atletas de alta 

competição (Rothman, 2008). Por outro lado, indivíduos classificados 

com um IMC normal podem ter excesso de massa gorda corporal e 

uma massa muscular reduzida (Rothman, 2008). Estas situações 

podem ocorrer por o IMC não ter em consideração, o género, a idade, 

a estrutura óssea e a distribuição de gordura. 

Existem outros métodos mais precisos que avaliam a composição 

corporal e que estimam a gordura e a sua distribuição no corpo, tais 

como a hidrodensitometria, pletismografia, hidrometria, Dual Energy 

X-ray Absortiometry (DEXA) e a ressonância magnética nuclear (RM) 

(Rolfes, Pinna & Whitney, 2006). Estes métodos são caros e 

complexos pelo que são mais frequentemente utilizados em 

investigação (Teles et al., 2008). No entanto, na prática clínica, pode 

ser utilizado a bioimpedância. A bioimpedância mede a composição 

corporal através da passagem de uma corrente eléctrica de baixa 

intensidade (50/60 Hz). Este método baseia-se no princípio de que, 

em relação à água, a massa magra, pela sua composição em 
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electrólitos, tem maior condutividade eléctrica e menor impedância do 

que o tecido adiposo (Mahan & Escott-Stump, 2010). Assim, a 

resistência à corrente será maior em indivíduos com maiores 

quantidades de gordura. O método de bioimpedância é uma forma de 

avaliação muito comum, por ser seguro, não invasivo, portátil e rápido. 

No entanto, para a obtenção de dados fiáveis, os pacientes não 

devem realizar exercícios nas últimas 4 horas e ter consumido 

cafeína, álcool ou diuréticos nas últimas 24h (Mahan & Escott-Stump, 

2010). Não é aconselhada a sua utilização em grávidas ou em 

pacientes com baypass cardíaco. Em média, a percentagem de 

massa gorda corporal para homens e mulheres caucasianos, deve 

representar entre 10 a 20% e 20 a 35% do peso respectivamente. 

Estes valores variam com a idade (Gallagher et al., 2000).  

3. Avaliação de dados laboratoriais 

O excesso de peso e a obesidade estão frequentemente associados a 

diversas patologias, cujo diagnóstico é efectuado através da 

observação de alterações em alguns parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente no colesterol total e suas frações, triglicéridos, 

glicémia em jejum, enzimas hepáticas e ácido úrico, conforme 

demonstrado na tabela 3 (Tsigos et al., 2008).  

 

Tabela 3 - Valores de referência* (Mahan & Escott-Stump, 2010). 

Parâmetros Bioquímicos 
Valores de 
referência 

Patologias 
asociadas 

Colesterol total 

HDL 

LDL 

Triglicéridos 

< 200 mg/dl 

40-50 mg/dl 

<100 mg/dl 

< 150 mg/dl 

Colesterol, LDL e 
triglicéridos elevados 
e HDL diminuído: 
Dislipidemia 
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Enzimas Hepáticas 

Arpartato Aminotransferase - TGO 

Alanina Aminotransferase - TGP 

Gama-Glutamiltransferase - GGT 

 

< 40 U/L 

< 45 U/L 

< 55 U/L 

TGO, TGP e GGT 
elevados: Esteatose 
hepática não 
alcoólica 

Ácido úrico 3,5-7,2 mg/dl Hiperuricemia: Gota 

Glicémia em jejum 70-100 mg/dl 
Hiperglicemia: 
Diabetes 

   *Os valores de referência podem variar em diferentes laboratórios 

 

A composição de uma dieta alimentar pode influenciar cada um 

destes parâmetros bioquímicos. Assim, quando se verificam 

irregularidades nos valores de referência, o plano alimentar deverá ser 

adaptado e ajustado, contribuindo, dessa forma, para a sua 

regularização.  

No caso da dislipidemia, a qual se caracteriza por uma alteração do 

perfil lipídico, é necessário gerir o consumo de gorduras. Na medida 

em que o elevado consumo de ácidos gordos trans e ácidos gordos 

saturados estão associados a um aumento dos níveis de LDL e a uma 

diminuição dos níveis de HDL, estes devem ser evitados. Em 

contrapartida, o consumo de ácidos gordos monoinsaturados e 

polinsaturados têm um efeito contrario nos níveis de LDL e HDL, pelo 

que poderão ser benéficos no controlo da doença (American 

Association of Clinical Endocrinologists, 2012).  

Para o controlo da Hiperglicémia, é necessário não só monitorizar o 

consumo de hidratos de carbono para manter os níveis glicémicos o 

mais próximo possível dos valores de referência, bem como, reduzir o 

consumo de ácidos gordos saturados já que estes estão associados 

ao aumento dos níveis de glicémia em jejum e da resistência à 

insulina (OMS, 2002; American Diabetes Association, 2007).  
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Relativamente à Esteatose Hepática não alcoólica, vários estudos têm 

demonstrado que dietas hipocalóricas reduzem cerca de 35% da 

gordura depositada no fígado (Parrish, 2010). No entanto, quando a 

estas se associa o consumo de gorduras polinsaturadas, há uma 

redução de cerca de 53% (Parrish, 2010).  

O consumo elevado de alimentos ricos em proteínas (e.g., carne), 

constitui um factor de risco para o desenvolvimento de Gota. Por outro 

lado, o consumo de lacticínios magros reduz o risco da sua ocorrência 

(Choi, Atkinson, Karlson, Willet & Curhan, 2004). Desta forma, estes 

alimentos devem ser tidos em conta na elaboração de planos 

alimentares em indivíduos portadores desta doença (Jordan et al., 

2007). 

Assim, as análises laboratoriais para além de terem a finalidade do 

diagnóstico de doenças constituem uma mais-valia na projecção de 

tratamentos, monitorização e apreciação da terapia nutricional. 

4. Avaliação do consumo alimentar 

Antes de se proceder a uma terapia nutricional é necessário conhecer 

os hábitos alimentares actuais e quais os alimentos mais 

frequentemente consumidos e preferidos do paciente. Existem 

diferentes métodos que podem ser aplicados para esta avaliação, mas 

neste caso, a história alimentar e o registo alimentar (tabela 4) 

poderão ser bastante úteis (Waine, 2002).  

Estas metodologias podem ser uma mais-valia, não só para a 

elaboração de uma dieta adequada às necessidades dos pacientes, 

mas também, por permitir a verificação de falhas do seu cumprimento. 

Possibilita também, a identificação de outras possíveis causas que 

podem não estar directamente relacionadas com questões 

alimentares, mas a outros problemas relacionados com a etiologia 

complexa que a obesidade representa. A obesidade depende de uma 
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complexa interacção entre as componentes genéticas, os factores 

fisiológicos, ambientais, e comportamentais (Shils, Shike, Ross, 

Cabalero & Cousins, 2006). 

De uma forma geral, esta avaliação permite identificar os tipos de 

alimentos que são ingeridos, os padrões de consumo e uma melhor 

adequação do plano alimentar às características de cada um. No 

entanto, quando se sabe que os alimentos ingeridos vão ser 

registados ou avaliados, alguns destes poderão não ser mencionados, 

por razões de culpabilidade do paciente. É importante referir que o 

objectivo é que o profissional o aconselhe da forma mais apropriada 

possível, permitindo também, que o plano alimentar seja de acordo 

com os alimentos preferidos do paciente. 

 

Tabela 4 - Exemplo de um registo alimentar 

Dia 1 

Refeições Alimentos Quantidades Preparação Local Hora 

Pequeno-almoço      

Meio da manhã I      

Meio da manha II      

Almoço      

Lanche I      

Lanche II      

Jantar      

Ceia      

 

Tratamento nutricional 

O caminho mais correcto para se conseguir uma normalização de 

peso é o planeamento de uma alimentação saudável. Dietas que se 

baseiam em modas podem levar ao emagrecimento, mas dificilmente 

permitem uma manutenção do peso. Embora no processo de 
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emagrecimento, as alterações alimentares sejam sempre necessárias 

e que a finalidade seja ingerir menos calorias que as dispendidas, os 

planos alimentares devem-se centrar no equilíbrio, na quantidade, 

qualidade e variedade alimentar, por forma a evitar uma inadequação 

nutricional. É importante que a adesão do paciente seja conseguida. 

No processo dietoterapêutico, um plano alimentar é mais do que uma 

ferramenta no tratamento e prevenção do excesso de peso e 

obesidade. Esta deve proporcionar uma reeducação alimentar, para 

que os hábitos saudáveis possam ser mantidos para a vida.  

Assim, é necessário considerar uma série de factores, 

nomeadamente: o ritmo de emagrecimento, a elaboração de um plano 

alimentar equilibrado e adequado, o fraccionamento dos alimentos ao 

longo do dia e os horários das refeições. É necessário promover 

orientações nutricionais realistas, adaptadas ao estilo de vida diário da 

pessoa, procurar estabelecer uma relação de confiança e 

consciencializar as pessoas da necessidade da adesão e 

cumprimento do plano. Todas estas abordagens são a garantia para 

uma maior probabilidade de sucesso. 

1. Ritmo de emagrecimento 

O ritmo de emagrecimento na perspectiva clínica compreende uma 

perda de peso corporal moderada e gradual com um alcance de um 

peso saudável. Com uma redução de peso de 1 a 4 kg/mês e com 

uma diminuição de 5 a 10% do peso corporal inicial, já se consegue 

melhorar o perfil de risco para a saúde, mesmo que a pessoa continue 

com excesso de peso (NIH, 1998) (tabela 9). Segundo Blackburn 

(1995), esta redução conduz a uma diminuição da pressão arterial e 

dos níveis de coslesterol do sangue permitindo um melhor controlo da 

diabetes mellitus e doença cardíaca. 
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Contudo, existe uma dramática disparidade entre as expectativas dos 

pacientes e as recomendações dos profissionais de saúde (Foster, 

Thomas, Renee & Gail, 1997). Um estudo realizado em mulheres que 

apresentavam obesidade avaliou as espectativas e os objectivos das 

pacientes, antes, durante e depois de um programa de 

emagrecimento de 48 semanas. Antes de iniciarem o programa foi-

lhes perguntado qual a meta de peso atingir: “um peso de sonho”, “um 

peso feliz”, “um peso aceitável” e “um peso decepcionante”. Uma 

perda de 17kg foi considerado “um peso desapontante”, 25kg de 

perda de peso foi considerada “um peso aceitável”. Após as 48 

semanas de tratamento e com um alcance de 16kg de perda de peso, 

47% das pacientes não atingiram o peso ao qual identificaram como 

“desapontante” (17kg) (Foster et al., 1997). Na tabela 5 estão 

representadas as expectativas dos profissionais de saúde versus 

pacientes que ilustram estes aspectos. 

 

Tabela 5 - Expectativas do profissional de saúde vs pacientes 

 
Perda de 
peso 

% de perda de 
peso 

Duração de 
um plano 
alimentar 

Objectivos da 
dietoterapia 

Profissionais 
de saúde 

Moderada 
5 a 10 % 
(NIH,1998) 

Para o resto da 
vida 

Perda e 
manutenção 
do peso, 
melhoria da 
saúde 

Pacientes Rápida 
37% (Foster et. 
al, 1997) 

Temporário 

Perda do 
peso, estética 
e 

aparência 

 

Neste contexto, é fundamental estabelecer metas conscientes 

relativamente às alterações do peso, saúde e aparência dos 

pacientes. Transmitir de forma clara que os objectivos do tratamento 
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do excesso de peso e obesidade não devem ter em conta apenas 

problemas estéticos ou aparência. Estes deverão ser centrados, não 

só na perda do peso, mas também no seu controlo e nos seus efeitos 

para a saúde. 

2.Equilíbrio e adequação alimentar 

Um indivíduo com um balanço energético equilibrado obtém energia 

através do consumo de alimentos e gasta energia equivalente em 

atividades metabólicas, na actividade física e no efeito térmico dos 

alimentos. Este último compreende o gasto energético realizado pela 

digestão e absorção de nutrientes. Quando o consumo alimentar é 

maior em relação ao gasto energético, atinge-se um desequilíbrio, e o 

excesso de calorias consumidas são convertidas em energia de 

reserva no corpo sobre forma de gordura. Por esta razão a quantidade 

de energia consumida deve estar adequada à energia dispendida. No 

entanto, para uma perda de peso é necessário que o aporte calórico 

alimentar seja menor que o gasto energético total, por forma a criar 

um défice de energia que é responsável pelo processo de 

emagrecimento (figura 1) (Shils et al., 2006).  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Representação do balanço energético 
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Para gerar um emagrecimento adequado, as dietas prescritas para o 

tratamento de obesidade, devem ser hipocalóricas e equilibradas. 

Para tal, o aporte calórico não deve ser inferior a 1200 kcal/dia no 

caso das mulheres e 1600 kcal/dia no caso dos homens para que seja 

possível atingir as quantidades recomendadas de nutrientes (Institute 

of Medicine, 2002). Estas recomendações estão representadas na 

tabela 6. 

 

Tabela 6 - Quantidades recomendadas de ingestão de nutrientes para 

o tratamento e prevenção de excesso de peso (NIH, 1998; WHO, 

2002). 

Nutrientes Quantidades Recomendadas 

Gordura total 15-30 % do total de calorias 

Ácidos gordos saturados < 10% do total de calorias 

Ácidos gordos monoinsaturados 15% do total de calorias 

Nutrientes Quantidades Recomendadas 

Ácidos gordos polinsaturados 6-10% do total de calorias 

Ácidos gordos trans < 1% do total de calorias 

Colesterol total < 300 mg/dia 

Proteínas 10-15% do valor calórico total 

Hidratos de carbono 
55-75% do valor calórico total 
 

Açúcares < 10% do valor calórico total 

Cloreto de sódio (sódio) < 5g/dia (< 2g/dia) 

Futas e vegetais ≥ 400 g/dia 

Cálcio 
1000 - 1500 mg/dia 
 

Fibras 20 a 30 g/dia 

 

Um plano alimentar para além de induzir uma redução calórica deve 

fornecer todos os nutrientes, nas quantidades necessárias. Todos eles 

participam em processos metabólicos, contribuem para a sintetização 

e restabelecimento dos diferentes tecidos corporais e funcionam como 
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substratos ou catalisadores de reacções químicas necessárias à vida 

(Teixeira, Sardinha & Barata, 2008). 

A ideia de que a gordura deve ser evitada prende-se com o facto de 

ser um dos nutrientes que mais energia fornece por grama (9kcal/g) e 

por essa razão o teor de gordura dos alimentos é um dos maiores 

determinantes de densidade energética elevada (Waine, 2002). 

Apesar das gorduras serem sugeridas como a principal causa para o 

aumento do excesso de peso e obesidade, não devem ser reduzidas 

de forma drástica por constituírem um papel importante no transporte 

e absorção de vitaminas lipossolúveis (A,D,E,K) e por serem um 

substracto para síntese e metabolização de várias hormonas 

(prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos) (Teixeira at al., 2008; 

Mahan & Escott-Stump, 2010). Dietas com um valor muito reduzido de 

gorduras estão associadas à deficiência destas vitaminas e também 

ao baixo consumo de ácidos gordos polinsaturados. Estas gorduras 

são essenciais por não serem sintetizados pelo organismo e por essa 

razão não podem ser retirados de uma dieta alimentar (Teixeira et al., 

2008). Por outro lado, as gorduras polinsaturadas estão associadas à 

diminuição de triglicéridos e de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) no sangue, constituindo um efeito protector no risco de doenças 

cardiovasculares (Lichtenstein, 2003). As gorduras responsáveis pelo 

aumento do risco desta patologia, são os ácidos gordos saturados e 

os ácidos gordos trans, por aumentarem os níveis de lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL) (Lichtenstein, 2003). Por estas razões, a 

redução do seu consumo é uma abordagem favorável no tratamento 

dietoterapêutico do excesso de peso e obesidade e de patologias 

associadas (American Dietetic Association [ADA], 2009). 

Os alimentos ricos em hidratos de carbono frequentemente são 

reduzidos como estratégia no controlo do peso. No entanto, em 

diversos estudos, observou-se que as pessoas com excesso de peso 
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e obesidade têm uma menor ingestão de hidratos de carbono, 

principalmente devido ao seu baixo consumo de cereais, fruta e 

vegetais, e um maior consumo de gorduras (Bray, Paeratakul & 

Popkin 2004; Astrup, 2001). Estudos têm demonstrado que dietas 

equilibradas, com uma ingestão apropriada de hidratos de carbono 

que forneçam as quantidades mencionadas na Tabela 6, são dietas 

úteis no controlo do peso, por fornecerem quantidades adequadas de 

cereais e derivados, hortícolas e fruta (NIH, 1998). O consumo destes 

alimentos aumenta a qualidade alimentar por fornecerem uma vasta 

gama de vitaminas, minerais, amidos e fibra. Por outro lado, uma dieta 

rica em fibras pode ajudar no controlo do peso, promovendo a 

saciedade e níveis mais baixos de ingestão de calorias e de gordura 

(NIH,1998). Os hidratos de carbono como a sacarose (açúcar comum) 

estão frequentemente presentes numa gama de alimentos pobre em 

nutrientes e ricos em calorias, como é o caso das bebidas 

açucaradas. A OMS (2002), reconhece que o consumo destes 

açúcares ameaça a qualidade nutritiva das dietas por fornecerem 

energia adicional, promovendo um balanço energético positivo, pelo 

que foi recomendado uma restrição do seu consumo. 

O consumo excessivo de proteínas de origem animal (carne e peixe) é 

um dos erros mais frequentes nos hábitos alimentares atuais (Teixeira 

et al., 2008). Estes alimentos são também ricos em gorduras. A opção 

por carnes magras e peixes ou a moderação da sua ingestão é uma 

forma de contrariar esta tendência, mantendo o aporte proteico 

recomendado (Tabela 6), restringindo a ingestão de gordura, 

principalmente os ácidos gordos saturados.  

Nota: Dietas focadas na restrição de um tipo de macronutriente ou 

vários (baixo em hidratos de carbono, gorduras ou ambas) estão 

associadas a baixos níveis de fibras, vitaminas (E, A, tiamina, vitamina 

B6, folato) e minerais (Zinco) (Freedman, King & Kennedy, 2001). 



170 

 

3. Fazer alterações à dieta 

Ao equacionar alterações alimentares com o objetivo da perda de 

peso, estas devem ser adaptadas às preferências e aos estilos de 

vida de cada um.  

As alterações alimentares podem ser realizadas com recurso às 

modificações e substituições de alimentos dentro do mesmo grupo 

dos principais alimentos (Shils, et al., 2006). Como os alimentos são 

agrupados de acordo com a sua composição nutricional, os alimentos 

de cada grupo são equivalentes entre si, possibilitando uma variedade 

de escolhas alimentares. Proporciona alterações e ajustes nos hábitos 

alimentares, promovendo uma reeducação nutricional e uma 

aprendizagem, e ao mesmo tempo uma perda de peso, e a sua 

manutenção. Na tabela 7, estão representadas alguns dos principais 

grupos alimentares, bem como algumas sugestões que podem ser 

realizadas dentro de cada grupo, com vista para uma alimentação 

mais saudável.  

 

Tabela 7 - Principais grupos de alimentos e opções mais saudáveis 

Grupos principais  Substituições 

Cereais, derivados e tubérculos  
Ricos em hidratos de carbono 

Pão branco por pão integral 

Lacticínios 
 Ricos em cálcio, proteínas e gordura 

Iogurtes magros em vez dos gordos 

Carne, pescado e ovos  
Ricos em proteínas e gordura 

Moderar o consumo de carnes 
vermelhas preferir carnes brancas e 
peixe 

Gorduras e óleos 
 Ricos em gordura 

Azeite em vez de margarina 

Fruta  
Ricos em hidratos de carbono (frutose), 
fibra, vitaminas e minerais 

Pêssego em vez de figos 

Hortícolas 
 Ricos em fibra, vitaminas e minerais 

Preferir os vegetais frescos da época 
em vez de vegetais pré confeccionados 
(como esparregado) 

Leguminosas 
 Ricos em proteínas e hidratos de 
carbono 

Preferir leguminosas frescas em vez das 
enlatadas (rico em sódio) 
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*Em cada grupo há uma grande variedade de alimentos permitindo diferentes 
substituições saudáveis  

Esta metodologia permite uma alimentação equilibrada contendo os 

vários constituintes dos alimentos, numa proporção correcta entre si. 

Garante que não haja deficiência de nutrientes essenciais e evita os 

excessos. Torna a alimentação mais variada no dia-a-dia e menos 

monótona. Permite uma adequação das quantidades às necessidades 

específicas de cada pessoa, respeitando os limites aconselhados de 

cada grupo, mantendo um equilíbrio alimentar.  

Atividade física e modificação do estilo de vida 

Alguns indivíduos são de tal forma inativos, que a elaboração de uma 

dieta hipocalórica para produzir um défice no balanço energético 

poderá não ser suficiente. O caso clínico representado na figura 2 

ilustra um desses casos. A alimentação efetuada pelo paciente tem a 

quantidade de calorias necessárias, mas é desequilibrada e pouco 

variada sobre o ponto de vista nutricional (hipoproteica, hiperglicídica, 

com falta de cálcio e fibras como fruta e vegetais). O aconselhável 

seria alterar os seus hábitos alimentares de maneira incluir todos os 

alimentos e nutrientes nas proporções adequadas e alertar para a 

importância da prática de actividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Caso clínico 1 

Questionário alimentar às últimas 24h 

Refeições Alimentos 

Pequeno-almoço 1 Pão com manteiga 

Meio da Manhã 1 Iogurte líquido 

Almoço Peixe assado com arroz 

Lanche 1 Caneca de chá com açúcar 

Jantar Sopa + 1 pão com queijo  

Ceia 1 Caneca de chá com açúcar 

Total de kcal consumidas: ± 1334kcal/dia 

 

Sexo: feminino 

Idade: 58 anos 

Altura: 1,64 cm 

Peso: 89,7 kg 

% Massa Gorda: 40,3% 

IMC: 33,4 kg/m² 

Perímetro da cintura: 106 cm 

Não pratica actividade física 



172 

 

Muitos estudos mostram uma forte associação entre a atividade física 

na manutenção da perda de peso e a sua capacidade preventiva da 

sua recuperação (ADA, 2009). Para além disso, a atividade física é 

importante para melhorar as co-morbilidades associadas com a 

obesidade, nomeadamente doenças cardiovasculares e diabetes (Hu, 

Li, Colditz, Willet & Manson, 2003). Na tabela 8 estão representados 

as mais recentes recomendações de atividade física para adultos 

segundo a OMS (2010).  

Tabela 8 - Recomendações globais de atividade física para saúde de 

adultos (18-64 anos de idade) 

150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada durante  a 
semana ou 75 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa. 

As sessões de atividade física aeróbica deverão compreender uma duração de 
pelo menos 10 minutos. 

Para efeitos benéficos para a saúde adicionais, a atividade física aeróbica de 
intensidade moderada deverá corresponder a 300 minutos semanais ou 150 
minutos de intensidade vigorosa ou uma combinação equivalente de atividade 
física de intensidade moderada e vigorosa. 

Atividades de fortalecimento muscular devem envolver a maior parte dos grupos 
musculares e devem ser realizados em 2 ou mais dias por semana. 

Adaptado de: “Global Recommendations on Physical Activity for Healh” OMS, 2010 

 

Promover a atividade física é uma parte fundamental dos programas 

de controlo de peso. As mudanças de comportamento são 

fundamentais para auxiliar um estilo de vida ativo. Segundo Haskell 

(2007), este procedimento envolve múltiplos factores, incluindo os 

pessoais, sociais, ambientais e afins. Para atender estas 

especificidades, os profissionais de saúde devem ampliar os seus 

concelhos para além do programa tradicional de prescrição de 

atividade física conforme especificado na tabela 8 (Haskell et al, 

2007). Para tal, existem diversas instituições com alternativas úteis 
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obedecendo às recomendações mencionadas, como pela American 

Heart Association (2012): 

Fazer trabalhos domésticos em vez de contractar alguém para faze-lo;  

Andar a pé ou de bicicleta em vez de utilizar o automóvel;  

Não utilizar o comando da televisão.  

Estacionar o carro mais longe do local de destino.  

Subir escadas em vez de utilizar o elevador.  

Passear com amigos ou familiares ao ar livre. 

 

Resultados 

Na tabela 9, estão representadas intervenções importantes na 

elaboração de um plano alimentar individual e os respectivos 

resultados. Estas levam a mudanças de comportamentos saudáveis 

porque vão de acordo com o estilo de vida de cada indivíduo, tendo 

em conta com as suas preferências, promovendo uma maior adesão 

ao plano proposto. 

Tabela 9 - Caso clínico 2 - Resultados de alterações de 
comportamentos alimentares antes e depois de uma intervenção 
nutricional 

Género: Masculino, idade: 55 anos, altura: 1,71 m 

Hábitos do paciente Alterações propostas 

4 Refeições:  
Pequeno-almoço, almoço, jantar e ceia 

5 Refeições:  
Pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e 
ceia 

Pão branco Pão integral 

Não bebe leite Iogurte magro 

Manteiga e margarina Manteiga magra e azeite 

1 Peça de fruta 2 a 3 Peças de fruta 

Maior consumo de carnes vermelhas Maior consumo de carnes brancas e peixe  

Vegetais: 1 porção por dia 
3 porções de vegetais: saladas, legumes e 
sopa 

Bolachas com creme ou chocolate à noite Bolachas integrais ou fruta à noite 

Álcool na maioria das refeições Álcool ao fim-de-semana 

Água 0,5 L/dia 1,5 L/dia 
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Comia mais à noite 
Come melhor durante o dia e menos à 
noite 

Estilo de vida sedentário Andar a pé para o local de trabalho 

Resultados 

1ª consulta 4 meses depois 

Análises laboratoriais 
Colesterol total: 232 mg/dl 
Triglicéridos: 419 mg/dl 

Análises laboratoriais 
Colesterol total: 196 mg/dl 
Triglicéridos: 135 mg/dl 

Peso corporal: 96,4 kg 
Peso corporal: 87,0 kg (9,8% de perda de 
peso) 

Perímetro da cintura: 117,5 cm Perímetro da cintura: 107,5 cm 

% Massa gorda: 32,4% % Massa gorda: 28,2% 

IMC: 33,0 kg/m² IMC: 29,8 kg/m² 

 

Conforme a análise do quadro, a modificação de hábitos alimentares, 

associada a atividade física, melhorou o peso e os parâmetros 

analíticos do paciente. Estes factores são comprovados na revisão de 

literatura realizada pelos peritos do NIH (1998), em que a perda de 

peso através de modificações de estilo de vida se traduz em ganhos 

de saúde. 
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OBESIDADE E PSICANÁLISE: O ORGULHO DE SER GORDO  E O 

POLITICAMENTE CORRETO 

Juçara Rocha Soares Mapurunga, Henrique Figueiredo Carneiro 

 

 

A obesidade no contexto dos laços sociais. 

A psicanálise foi criada por Freud, graças ao sintoma social do final do 

século XIX, a histeria com suas dores e achaques desafiando o saber 

médico. Freud atravessou a hipnose, a catarse e a sugestão para, 

finalmente, utilizar o método da associação livre e inventar o 

inconsciente, o saber que não se sabe, que revelaria a verdade da 

histeria. 

Foi um obséquio à humanidade, a pesquisa freudiana, que tanto sofria 

com as doenças dos nervos. Hoje vivemos em uma sociedade de 

consumo que conclama a máxima bíblica: “comai e bebei todos vós”, 

disso resulta um dos sintomas sociais de nossa época: a obesidade. A 

obesidade, na sociedade atual possui índices alarmantes em sua 

presença e crescimento na saúde pública, revelando uma população 

específica, que não consegue obter perda de peso, assim como as 

histéricas não conseguiam significar os seus sintomas.  

A obesidade toma a dimensão de uma epidemia, portanto torna-se um 

sério problema de saúde pública, pois sobrecarrega o sistema de 

saúde com uma demanda crescente de doenças correlacionadas à 

obesidade.(Coutinho, 1999). Ela não está presente só em nosso 

século, sua história, assim como o sintoma que causou Freud em 

suas pesquisas, remonta a épocas antigas, e na medicina, a 

possibilidade da obesidade ser um sintoma de distúrbio emocional, 

além de ser classificada como um Transtorno Alimentar, foi 
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inicialmente discutida através da literatura francesa no século XIX, 

quando atribui-se o desenvolvimento da obesidade a eventos de 

grande estresse emocional. (Loli, 2000: 20). 

 sicanálise e obesidade se encont am na bi u ca  o do  omem 

bioló ico e do  omem subjetivado. Pois é desse homem que sofre os 

efeitos do fato de estar inserido numa determinada cultura e de ser 

atravessado por uma linguagem que trata a psicanálise. 

Freud em 1908, refere-se ao maior sintoma social de sua época como 

aquele advindo da repressão moral da sexualidade, hoje um dos 

sintomas sociais da contemporaneidade, vem da repressão moral à 

qualquer crítica que se faça quanto ao modo de gozo de qualquer 

indivíduo. 

Hoje, sabemos, a palavra de ordem da ideologia liberal é assegurar o 

gozo a todos,  e isso se tornou a nova moral. A nova moral é que cada 

um tem o direito de satisfazer plenamente seu gozo, sejam quais 

forem suas modalidades. Essa nova moral é fundamentada no saber 

da ciência, que se transmite em seus enunciados e exclui o sujeito da 

enunciação, tão caro à teoria psicanalítica. A exclusão do sujeito, leva 

à rejeição, à exclusão do Outro, ou da figura de autoridade que regia o 

mundo das tradições. Para Melmam (2003: 61) a recusa a qualquer  

comando que que venha de terceiros, parece ser vivida como uma 

negação à um comando que é visto como intrusivo e como uma 

violência sentida de um modo paranóico. Os membros dessa 

sociedade conhecem satisfações que são consumadas, mesmo que o 

sexo n o ocupe mais o lu a  p edominante: “Como os senhores 

sabem,  á esta denomina  o do “politicamente co  eto”. O que que  

dize   oje “politicamente co  eto”? Que  dize  que nin uém tem o 

direito de criticar qualquer gozo, seja ele qual for, vão se tornar 
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politicamente incorretos, vão ser rejeitados e  ecusados.” (Melmam, 

2003: 64). 

Dentro da questão do politicamente correto, da questão da política do 

gozo, do consumo e do individualismo do mundo capitalista surge um 

movimento intitulado “Fat   ide” (O  ul o Go do) que desi na aqueles 

que não toleram ser excluídos por serem gordos, e assim afirmam seu 

desejo e orgulho de ser gordo de forma política.  

A sociedade contemporânea vive em tempos politicamente corretos e 

é nesse pano ama que nasce o movimento ‘O  ul o  o do’.  a tindo 

do entrelaçamento entre desejo e política, obesidade e dietética 

propomos uma reflexão entre fatos e conceitos psicanalíticos 

pertinentes ao tema proposto de reflexão sobre a obesidade e suas 

relações com a psicanálise. 

Quando se  ala de dietética e dos conseq entes sintomas que o 

 omem contempo  neo exibe em sé ie, tais como ano exia, bulimia, 

obesidade, pica e tantas out as modalidades de impasses,  ala-se 

também de estados mais p imitivos da subjetividade e do ci cuito 

pulsional que funda e movimenta o humano.  

Quanto à obesidade, o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas 

consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o 

montante chega a 70 milhões, o dobro de há três décadas, segundo o 

médico Dráuzio Varella, em artigo publicado no jornal Folha de São 

Paulo (10.07.2004), a atual epidemia de obesidade caminha em 

paralelo à do sedentarismo. Conseqüências do farto acesso a 

alimentos de alto conteúdo calórico e das comodidades modernas, 

ambas as epidemias interagem de forma sinérgica: quanto maior o 

excesso de peso, menor a disposição para o movimento e vice-versa: 

Há muito se sabe que o excesso de peso está associado ao risco de 

desenvolver diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares 
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como infarto do miocárdio e derrame cerebral, enfermidades 

reumatoló icas e out as patolo ias. “Os b asilei os en o dam cada 

vez mais. Em 13 anos estarão tão obesos quanto os americanos de 

 oje.  “É pa adoxal: de um lado, nunca  omos expostos a tanta 

informação de qualidade sobre a conveniência de adotar a assim 

chamada alimentação saudável, beber com moderação, praticar 

atividade física e não fumar; de outro, adotamos o estilo de vida 

oposto.” (Varella, 2011). 

O fenômeno é mundial, poupa apenas os países muito pobres em que 

há falta de comida e de acesso ao conforto que a tecnologia 

proporciona. 

É portanto, ao lado desses alertas que surge nos Estados Unidos, 

esse movimento denominado “Fat   ide”, “O  ul o  o do, pa a p ova  

que dá para ser gordo e saudável ao mesmo tempo. O movimento 

combate os preconceitos da sociedade contra os gordos, alicerçado 

em pesquisas que questionam o conceito já cristalizado de que 

gordura extra é sempre sinal de maior risco para a saúde. O 

fenômeno é chamado pelos pesquisadores de paradoxo da 

obesidade: em certos casos, os quilos além da conta não indicam 

perigo e podem até ser protetores. Essas pesquisas pretendem 

redefinir os limites da obesidade, sugerindo qu eo condicionamento 

físico é mais importante do que os numerous da balança nah or ade 

prever riscos de saúde. (Mismetti, 2012). 

 Preconceitos contra negros, mulheres, indíos, etc., se apresentam em 

relação à obesidade, como condição patológica associada ao pecado 

da gula. No entanto, a elucidação dos mecanismos de ação dos 

mediadores químicos e da arquitetura dos circuitos que os neurônios 

estabelecem até chegar aos centros cerebrais encarregados do 
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controle da fome e da saciedade tem demonstrado que engordar ou 

emagrecer está longe de ser mera questão de vontade dos cidadãos. 

O Brasil tem como tradição o preconceito velado. Com o gordo, 

justificam os preconceitos falando que estão preocupados com a 

saúde:  “mas pe a lá:  o du a n o é sinônimo de doen a", dispa a o 

educador Lucio Luiz, da equipe do site Papo de Gordo, em 

 epo ta em intitulada: “Cont a ti ania da ma  eza,  o dos lutam pa a 

se   espeitados” (Bide man, 2011) do jo nal Fol a de S o  aulo. Aqui 

se constata que é nas redes sociais que obesos, gorduchos e 

simpatizantes começam a se mobilizar para afirmar o orgulho gordo e 

avisa: não é apologia da obesidade. "Nos blogs, há muita coisa 

voltada para a autoestima, mas também tentamos mostrar que ser 

gordo não é sinal de ser relaxado ou doente", diz Dionisio Sanabio, 

militar e blogueiro da equipe do blog Gordinhas Maravilhosas. 

 Zorzanelli (2010)), co-autora de "Corpo em Evidência - A ciência e a 

redefinição do humano", lembra que muita gente nem imagina que o 

gordo tem seus direitos desrespeitados: "Hoje, há um braço dos 

movimentos pelos direitos civis, iniciados nos anos 60, composto por 

minorias com alguma característica orgânica, como obesidade, 

autismo etc. Os gordos querem confrontar essa ideia meio tirânica de 

que estariam necessariamente melhor se fossem magros." 

Podemos incluir esse movimento dentro do que se chama o 

politicamente correto. O politicamente correto é um ramo do 

pensamento de esquerda americanos no final dos anos 60. Pondé 

(2012: 29) explica que ele nasceu no contexto da ascensão social dos 

negros americanos no final dos anos 60, fenômeno semelhante ao 

que aconteceu com os gays a partir dos anos 80. Pelo fato de ter sido 

um fenômeno que entrou para a agenda da nova esquerda 

americana, a necessidade de melhores maneiras no convívio com os 
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negros acabou por se transformar em um programa político de criação 

de uma nova consciência social. Essa nova esquerda é diferente da 

velha esquerda marxista, pois esta considera o proletariado como a 

classe que era oprimida, e a primeira considera todo tipo de grupos de 

excluídos – mulheres, negros, gays, aborígenes, índios, etc,. Outra 

diferença seria econômica, esta nova esquerda não prega a revolução 

contra o capitalismo, mas sim uma acomodação do status quo 

econômico às demandas de inclusão dos grupos de excluídos. Isto 

quer dizer que tanto o capitalismo inclui em sua dialética todas as 

diferentes raças, sexos, etnias, como os excluídos perceberam que o 

capital é um excelente parceiro na luta pelos direitos: 

 “O politicamente co  eto, assim, nesse momento, se ca acte iza á po  

ser um movimento que busca moldar comportamentos, hábitos, 

gestos e linguagem para gerar a inclusão social desses grupos e, por 

tabela, combater comportamentos, hábitos, gestos e linguagem que 

indiquem uma recusa dessa inclusão. Daí foi um salto para virar 

ações afirmativas, isto é, leis e políticas públicas que gerassem a 

realização do processo. (Pondé, 2012: 31).  

O  enômeno “O  ul o  o do” que come a a  an a  co po no B asil é 

semelhante ao ocorrido nos Estados Unidos e no Reino Unido. De 

2009 pa a cá, demonst a ões de  at p ide” (o  ul o de se   o do) 

surgiram em várias frentes. O público reagiu positivamente quando a 

revista americana Glamour chegou às bancas com um ensaio sensual 

estrelado por mulheres de peso normal ou um pouco acima do ideal. 

Os gordinhos conquistaram espaço em séries de TV americanas. Na 

Inglaterra não foi diferente. Beth Dito, vocalista da banda The Gossip, 

considerada um dos ícones do fat pride, apareceu nua na capa de 

duas revistas britânicas: NME e Love. Criou uma marca de roupas 

para mulheres que vestem tamanhos grandes ou extragrandes, 

segundo  Mendonça, Segatto e Spinacé (2012) em reportagem da 
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 evista Época : “A ascen  o da classe GG”. Esta  epo ta em  evela 

um novo cenário do Brasil – agora, além de país mestiço, também um 

país roliço – inspira uma mudança cultural. Antes desprezados, os 

gordinhos passaram a ser valorizados. O Brasil é visto como um país 

exibido. Nas praias e nas ruas, a exposição generosa de pernas, 

tórax, bíceps e bumbuns é previsível como o sol quase diário num 

país tropical. Nos últimos anos, os contornos ganharam volume. 

Somos hoje uma nação de gente cheinha – ou redonda, ou gorda, o 

adjetivo depende do observador. Quase metade da população (48%) 

pesa mais do que deveria. Os gordinhos já são maioria (52%) na 

população masculina. Em várias capitais, o excesso de peso é a regra 

entre os moradores de ambos os sexos. É o caso de Porto Alegre 

(55%), Fortaleza (53%), Cuiabá (51%) e Manaus (51%). Apenas o 

Sudeste não tem nenhuma capital que tenha alcançado esse nível, 

mas o Rio de Janeiro está quase lá (49%).   

A ascensão econômica da população (em especial das classes C e D) 

aumentou o consumo de alimentos de baixa qualidade nutritiva, mas 

ricos em gordura do pior tipo e em carboidratos. As geladeiras estão 

cheias de sobremesas lácteas ultracalóricas que os desavisados 

chamam de iogurte. As prateleiras, abarrotadas de biscoitos 

recheados de todas as cores e cheiros. Os fast-foods dos shoppings, 

lotados de gente que, finalmente, conquistou o direito de consumir o 

que quiser – e faz isso sem freios. 

Mas, a reportagem acima citada diz que não estamos aqui para fazer 

um julgamento moral do obesidade ou do orgulho de ser gordo. Para 

Spada (2009), apesar das demonstrações de valorização da beleza 

real, o padrão ditado pela moda e pela mídia ainda é, em sua 

arrasadora maioria, macérrimo, havendo sinais de mudança, mas a 

regra ainda é o preconceito. Além disso está em jogo conflitos 

psíquicos subjacentes à obesidade 
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A relação do sujeito com as dietas 

A ciência acredita que a obesidade seja uma cruz carregada por 

pessoas geneticamente predispostas, num ambiente que lhes 

proporciona acesso farto aos alimentos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define hoje a doença 

obesidade como uma epidemia global, caracterizada pelo excesso de 

gordura corporal. É considerada uma doença epidêmica e um 

problema grave para saúde pública mundial, que não discrimina 

idade, etnia, nível sócio-econômico. A obesidade é definida pela OMS 

como “excesso de  o du a no o  anismo”, capaz de aumenta  o 

desenvolvimento de uma série de doenças graves e crônicas. A 

página eletrônica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia (SBEM): www.endocrino.org.br, esclarece que a 

obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal no indivíduo. Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro 

utilizado mais comumente é o do índice de massa corporal (IMC). O 

IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente pela sua altura 

elevada ao quadrado. É o padrão utilizado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), que identifica o peso normal quando o resultado do 

cálculo do IMC está entre 18,5 e 24,9. Para ser considerado obeso, o 

IMC deve estar acima de 30. 

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO), divul ou o  elató io “Estatísticas Mundiais de 

Saúde 2012”, da O  aniza  o Mundial de Saúde (OMS),  em 

16/05/2012, em que afirma ser a obesidade a causa de morte de 2,8 

mil ões de pessoas po  ano. “Hoje, 12% da popula  o mundial é 

conside ada obesa”, disse o di eto  do depa tamento de estatísticas 

da OMS, Ties Boerma. 
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O relatório de 2012 mostra que no continente americano 26% dos 

adultos são obesos, sendo a região com maior incidência do 

problema. No extremo oposto está o sudeste asiático, com apenas 3% 

de obesos. Baseado em dados de 194 países, o departamento de 

estatísticas da OMS afirma que em todas as regiões do mundo a 

obesidade duplicou entre 1980 e 2008. Os dados divulgados alertam, 

em síntese, para o aumento das doenças não contagiosas ligadas à 

obesidade: diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. 

Elas representam 2/3 das mortes no mundo.  

Mesmo de posse de todas essas informações sobre os danos da 

obesidade e o apelo estético do modelo magro visto como belo, por 

que as dietas fracassam apesar dos apelos advindos da biopolítica 

que prega a vida saudável para todos, transformando os agentes de 

saúde em defensores da moral e dos bons costumes e desviando-os 

da função de aliviar o sofrimento humano? 

Para Varella (2011) a ciência médica moderna deveria abandonar a 

ficção ridícula de transformar seres humanos preguiçosos, 

compulsivos, cheios de defeitos e vícios que prejudicam o organismo, 

em rebanhos de cidadãos bem comportados que passem a existência 

dedicados a cuidar da saúde acima de tudo, porque sempre haverá 

aqueles que acharão sem graça viver dessa maneira. 

Nesse sentido a psicanálise em sua perspectiva sobre o sofrimento 

psíquico pode falar da relaçào do sujeito com as dietas através da 

dietética, da estética, e da ética. 

Assim a dietética n o pode  ica  a e  ada   concep  o natu al de um 

ato e, sim, a de uma  ela  o cultu al que o sujeito injeta nas vá ias 

 o mas de “adieta - se” no contexto das  ela ões sociais. 

 essa  ep esenta  o de que se  ala a o a n o  á divis o de um 

espa o dietético que  ecai ia, se assim  osse, na bi u ca  o do 
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 omem bioló ico e do  omem subjetivado. Quando se  ala de 

dietética e de out os sintomas do  omem contempo  neo,  ala-se 

também de estados mais p imitivos da subjetividade. Com isso, 

conclui-se que esses sintomas levam a pesquisar o que houve no 

momento desses impasses referidos anteriormente e que, em vez de 

o sujeito responder com uma simples nostalgia, responde com algo 

mais fixo, da ordem de uma severidade que pode chegar ao extremo 

do encontro literal com a morte ou, simplesmente, o enfrentamento 

com um e eito “dessubjetivante”. (Ca nei o, 2004). 

 o  out o lado, nos ale ta Ca nei o (2004), a monta em que a 

dietética estabelece com o campo da ética e com o espa o da estética 

se deixa at avessa  po  uma o dem discu siva que pode se   es atada 

pela psicanálise, desde que seja entendido que a dietética ent a no 

campo psicanalítico pela via do desejo.  odas as ope a ões de  alta 

de objeto ( acan, 19  -  ) que se con ecem como   ust a  o, 

p iva  o e cast a  o, acompan adas da p esen a  undamental de um 

Outro primordial que instaura o desejo no sujeito, s o impo tantes 

pa a se entende em os impasses dietéticos estabelecidos em cada 

pe da e em cada mito c iado pelo sujeito pa a sustenta  sua posi  o 

frente ao objeto. 

En atizamos a impo t ncia da dietética na const u  o do psiquismo, 

sob etudo pa a  e o  a  a  ipótese de que, na  al a desse amo , o 

sujeito desvanece,  alece e  essuscita das cinzas de uma to peza 

dep imente que é a sensa  o de n o pode  vive  só. Vivemos no laço 

social e demandamos amor em nossas relações objetais. A dietética 

ap esenta um elo p omisso  em  e e  ncia   posi  o do sujeito   ente 

ao objeto. 

É nesse sentido que entendemos como os impasses dietéticos s o 

conclamados  oje no sujeito. Como al o que tem início no a  ebenta  



189 

 

do la o e jo a o sujeito pa a a  ese va sim- bólica que l e  alta.  sso é 

possível devido   po osidade que esta época c ia, mediante o 

discurso capitalista que rompe limites e oferece a permissividade. 

 

O obeso, o corpo e a biopolítica moderna: Orgulho Gordo e o 

politicamente correto 

 a a a psicanálise, a obesidade é um sintoma, posto que sintoma é 

um  enômeno est utu ado como uma lin ua em, mas também um 

 ozo com o qual n o se soube bem o que  aze . Sintoma como ponto 

condensado de gozo que captura o sujeito, deixando-o em suspenso. 

(Vilhena, Novaes e Rocha, 2008). 

Nascemos e somos suspensos já sob o signo do desamparo e 

necessitamos de um Outro para que possamos sobreviver. Nesse 

primeiro laço com aquele que nos traz os significantes, sendo pois o 

tesouro do significantes o Grande Outro, somos imiscuidos numa 

realidade discursiva (Lacan, 1972-1973), que cria uma demanda de 

amor. Essa realidade discursiva é constituída de uma dimensão 

simbólica margeada pela do imaginário, que coloca esse Outro em um 

lu a  mítico de “das Ding”, a Coisa, o objeto inteiramente satisfatório, 

geralmente representado pela mãe, que ocupa o lugar daquilo a que o 

sujeito, para existir deverá renunciar.  

Com essa renúncia mergulhamos no mar da insatisfação, e somos 

submetidos a um trabalho de luto que nos apresenta a falta como 

constitutiva de nosso psiquismo. “Ficamos semp e dete minados po  

aquilo a que foi preciso renunciar, e é apenas a partir daí que 

podemos sustenta  o que se c ama desejo”(  eb un, 2010: 31). 

O desejo é simbólico, é da ordem linguageira, e é assim que estamos 

em referência ao laço social quando falamos em desejo, pois o sujeito 
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deseja porque a satisfação de suas necessidades vitais passa pelo 

apelo dirigido a um Outro, o que de imediato altera a satisfação, pois 

esta se transforma em demanda de amor. 

Em Kant com Sade,  acan (19 3:    ) diz : “O p incípio do p aze  é a 

lei do bem que é o wohl, digamos, o bem-esta .” O bem-estar é o 

cerne da conceituação do que seja o político. Aristóteles em Ética 

afirma que a investigação em torno do que seja o bem e o bem 

supremo, ou o bem-estar, parece pertencer à ciência mais importante 

e mais a quitetônica: “Essa ci ncia pa ece se  a política. Com e eito, 

ela determina quais são as ciências necessárias nas cidades, quais as 

que cada cidadão deve ap ende , e até que ponto.” (A istóteles, apud 

Abbagnano, 2000: 773). 

 olítica é a a te de bem  ove na , “é o conjunto de dos  enômenos e 

das p áticas  elativas ao Estado ou a uma sociedade” (Holanda, 2010: 

597). Política é exercida no laço social, assim como, no laço social, é 

constituído o insconciente, desde a primeira interacão do sujeito com 

a família até suas interações com o ambiente social, que irão 

organizar sua realidade psíquica. Então o inconsciente é o social. O 

inconsciente é um fato social ligado às estruturas simbólicas. (Safatle, 

2007). 

Essas estruturas simbólicas são as formas do desejo lidar com a falta. 

O desejo é uma ação política, pois é um gerenciamento da relação 

com o nada, com a falta de objeto, pois nenhum objeto é adequado ao 

desejo, como afirma Lacan (1956-1957). Lacan através de uma teoria 

das identificações e da gênese social da personalidade construiu sua 

teo ia do inconsciente: “Com sua teo ia da constitui  o do Eu,  acan 

demonstrara como é a partir da imagem do outro que oriento meu 

desejo e min a  ela  o ao mundo social. A ima em most a como ‘o 

desejo do  omem é o desejo do out o’. (Sa atle, 200 : 31). 
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Uma referência política do desejo é que sendo o desejo do Outro, o 

desejo demanda uma ação do Outro. Assim individualidade e 

coletividade começam e se amalgamar, fazendo Freud (1920-1923: 

14) a i ma : “A oposi  o ent e psicolo ia individual e psicolo ia social 

ou das massas, que à primeira vista pode parecer muito significativa, 

perde boa parte de sua agudeza se a examinarmos mais 

detidamente.” Desde F eud a psicanálise se ocupa p ecisamente 

dessa relação complexa entre individual e coletivo que constitui o 

problema central de toda e qualquer ação política. (Goldenberg, 2006: 

17). 

Em O mal-estar na cultura (1930), Freud diz que a civilização é 

fundada em cima da renúncia à satisfação das pulsões, e que essa 

cortesia política é a fonte do mal-estar intransponível pelo fato de 

sermos seres linguageiros e portanto presos às leis da cultura. 

A noção de renúncia na contemporaneidade vai na contramão das 

ações políticas dos cidadões, pois nas sociedades capitalistas e 

libe ais, vivemos a suspens o da dimens o da  enúncia. “ os tempos 

de Freud havia uma configuração psíquica calcada na renúncia e na 

submissão aos ditames de um pai ainda severo. Hoje o pai severo se 

tornou, muitas vezes, um adolescente crescido, e a função paterna, 

como diria Jacques Lacan, parece ter ficado vaga na sociedade. 

(Saroldi, 2011: 162). 

Hoje passamos a viver em uma nova economia psíquica (Melman, 

2003), que significa a passagem dessa economia organizada pelo 

recalque da época de Freud, para uma economia em torno da 

exibição do gozo, e é nesse contexto que passamos a verificar que o 

poder político passa a se valer das imagens, do espetáculo para se 

consolidar. O poder sempre dependeu de uma boa dose de 

espetacularização, de uma grande produção imaginária para se 
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estabilizar, apesar da incompatibilidade entre o fascínio da publicidade 

e a aridez da negociação política. (Kehl, 2009: 129).  

Na era da globalização o gozo das imagens naturalizam todos os 

fenômenos da vida social, não se sabendo mais o que é real e o que é 

ficção, fazendo que a ciência central, o eixo central do poder não seja 

mais a política, mas a economia, o capital. Assim constatamos através 

de depoimentos em blogs diversos paradoxos ligados ao movimento 

“Fat   ide”. Al uns advo am pelo di eito de se   o do e aceita  o 

corpo como é, afinal nos diz Lacan, em seu ultimo ensino (Joyce, o 

Sintoma, in Outros escritos, 2008, p. 562), que ter um corpo é poder 

fazer alguma coisa com , em especial um uso gozoso. E para isso são 

muitas as maneiras de se usar, de se gozar de  um corpo. Pode-se 

emprestar, vender, oferecer e recusar o uso gozoso do corpo.  

No discurso capitalista essa transformação dos corpos em máquina 

gozosa é uma repercussão da ciência e da universalização 

globalizante e doravante, o corpo faz parte do capital, para todos, e é 

tratado como tal. Nesse contexto a política se torna biopolítica.  

Agamben (2002: 125), explica que Michel Foucault nos últimos anos  

de sua vida começou a orientar sempre com maior insistência as suas 

pesquisas pa a aquilo que de inia como ‘bio-política’, ou seja, a 

crescente implicação da vida natural do homem nos mecanismos e 

nos cálculos do poder. Agamben segue enfatizando a visão 

aristotélica do homem como um animal vivente, e capaz de existência 

vivente: Vale ressaltar sua referência ao discurso de Foucault: 

 “ odavia Foucault continuou tenazmente até o  im a investi a  os 

‘p ocessos de subjetiva  o’ que, na passagem entre o mundo antigo e 

o moderno levam o indivíduo a objetivar o próprio eu e a constituir-se 

como sujeito, vinculando-se, ao mesmo tempo, a um poder de 

controle externo, e não transferiu suas próprias escavações, como 
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teria sido até mesmo legítimo esperar, ao que poderia apresentar-se 

como o local por excelência da biopolítica moderna: a política dos 

  andes Estados totalitá ios do  ovecentos”. (AGAMBE , 2002: 12 ). 

Para Lebrun ( 2009) o cumprimento da democracia leva à um 

funcionamento não todo dentro da castração, ou seja no lado feminino 

da sexuação, não querendo dizer que não aparece o lado masculino, 

a função paterna, mas que de agora em diante está em segundo 

plano na o  aniza  o social. “É esse movimento que auto izou  e 

favoreceu a emergência dos totalitarismos, entendidos como 

 espostas a esse novo ma co da divis o social”. ( eb un, 2009: 1 8). 

Cada vez mais queremos ser singulares, ficar numa lógica da 

exceção, mas o consumo em massa, uniformiza o gozo e leva à 

exclusão do outro. Esse movimento leva à uma exclusão real, 

mortífera, porque ela rompe o laço social. Agambem vê nesses 

excluídos uma figura paradigmática do cidadão de hoje, submetido à 

violência totalitária, quando a política se torna biopolítica, ou seja, 

quando se leva em conta diretamente a vida nua. O lugar do excluído 

é, então a consequência lógica do fato de que o sujeito não está mais 

no simbólico social e, a partir disso, sua exclusão é espontaneamente 

po tado a do  eal da mo te”. ( eb un, 2009: 1 1).  

Já sabemos que a obesidade pode levar à doenças mortíferas. A 

ciência  mostrou que a gordura causa diversos males à saúde, mas os 

integrantes desse movimento de "Orgulho gordo" dizem que pior ainda 

é passar a vida com depressão resultado de inúmeras dietas que 

pareciam milagrosas e acabaram fracassando. Junte ainda uma 

pitada de bom-humor, somada a uma bela dose do orgulho de quem 

descobre que pessoas acima do peso não são necessariamente feias 

e infelizes. As pessoas viviam sufocadas, quase sem fôlego, 
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oprimidas por quem não faz a menor idéia de como é difícil ser gordo 

neste planeta redondo. (Alvarez, 2009). 

Alvarez (2009) diz que pessoas nos Estados Unidos implementaram 

ações como Gabi Gregg que decidiu criar um site. Gabi Gregg criou o 

site "Jovem, gorda e fabulosa", recebe 60 mil visitas por mês. É parte 

do que está sendo chamado de gordosfera, um grupo cada vez maior 

de sites e blogues dedicados ao bem estar dos rechonchudos. Deb 

Malkin fez da sua loja de roupas para gordos, um centro de militância 

em defesa da libertação dos gordinhos. E Joy Nash resolveu 

transformar a obesidade em ficção. Lançou na internet uma série de 

vídeos bem- umo ados, as "Con issões de uma compulsiva”. O 

primeiro vídeo estrelado por Joy Nash na internet já foi visto mais de 

um milhão de pessoas. Às vésperas de estrear uma peça de teatro 

sobre o tema, Joy contou que foi uma criança infeliz e que só se 

sentiu bem quando resolveu que seria rechonchuda, com orgulho. Na 

ficção, depois de mostrar a rotina de uma gordinha compulsiva, Joy 

manda o recado: "O que eu tô dizendo é que se você come direito, faz 

exercício e mesmo assim não é magra: a sua vida não acabou!". 

(Alvarez, 2009). 

Pra chegar à receita que mudou a vida de Joy, Deb, Gabi e tantas 

outras gordinhas americanas, foi preciso, primeiro, juntar uma boa 

quantidade de frustração.  

O movimento “O  ul o  o do” (Fat Pride) que começou pelos Estados 

Unidos e se espalhou pelo mundo valoriza quem está acima do peso, 

mas é saudável. São mulheres que rejeitam dietas malucas e 

aceitaram o corpo com muito bom humor. Trata-se de um movimento 

dentro da cultura da saúde e bem-estar, mas que questiona a questão 

estética. 
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Colocamos a questão estética, ao lado da ética e da dietética para 

falarmos dos transtornos alimentares de uma posição subjetiva que se 

diferencia do discu so técnico-cientí ico. Daí o movimento político 

“O  ul o  o do”, t az um impasse pa a além da quest o política, ao 

brandir o desejo de ser bonito, gordo e politicamente aceito como se 

é. 

 a a Ca nei o (2004) um impasse dietético é const uído ent e a  ome, 

o ve bo e o amo . Esse impasse demanda uma out a posi  o, 

sob etudo de escuta e sustenta  o de um “semblante” de objeto, pa a 

que seja  estau ado o desejo de  ala  sob e aquilo que  oi ne ado ao 

sujeito. A dietética  az  e e  ncia   posi  o do sujeito frente ao objeto. 

“Assim, a posi  o do sujeito   ente ao objeto indica, a pa ti  da 

dietética, uma espécie de arte de viver em conformidade com uma 

estética que, por sua vez, denota uma falência quando o sujeito, não 

mais tomado pelo alimento e sim em nome de quem o conduz, faz 

uma transubstanciação dele para o próprio corpo. Um corpo a ser 

amado, gozado, enfim, falado em todas as suas implicações. 

(CARNEIRO, 2004: 277) 

A biopolítica, que é a política da valorização suprema do corpo pelo 

corpo, junto com o discurso da ciência proclama a didatura da saúde e 

do bem-estar. Nesse panorama o movimento orgulho de ser gordo é 

uma forma de se autorizar a ter o corpo que se quer ter, ou se assumir 

o corpo que se pode ter em consequência daquilo que se escolhe 

comer.  

Nos dias atuais, o efeito negativo da obesidade sobre a sensação de 

bem-estar geral se potencializa com as cobranças de um modelo de 

beleza magro ditado pelo modismo e as implicações estáticas são 

frequentemente , o motivador maior na procura de tratamento. (LOLI, 

2000). 
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No entanto durante esses tratamentos frequentemente se observa, 

nos consultórios psicanalíticos, que a queixa sintomática de 

obesidade não é falada pelos pacientes. A pesquisadora Maria Salete 

Arenales Loli em sua prática com pacientes obesos afirma que há 

uma ‘exclus o’ do tema obesidade no p ocesso psicote ápico. “ esse 

contexto, cedo observei que, com essas pacientes, a questão do 

próprio peso corporal e os sentimentos mobilizados diante desta 

problemática converteu-se em um ‘intocável’ assunto.” ( oli, 2000: 

22). 

Assim nos perguntamos se esse fato de não falar, não seria 

correlativa à questão politicamente correta, que mais do que proibir de 

se falar o que se considera ofensivo e preconceituoso contra o outro, 

diz o que se deve falar. 

Para Barthes (2007) a língua, como desempenho de toda linguagem, 

não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: facista; 

pois o facismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. 

Para a psicanálise não se pode obrigar o desejo a se dizer. O nome 

do método utilizado por Freud e criado por ele e pelas próprias 

histéricas, associação livre, já diz que é preciso que o significante 

circule para que o inconsciente possa se manifestar. 

 Que dores estariam atrás desse calar sobre a obesidade e da 

proclamação de um estado político de ser e de se ter o direito de ser 

gordo, no movimento orgulho de ser gordo ? 

Como fundamenta Carneiro (2004) não há outra maneira de se lidar 

com um impasse dietético senão em torno da clínica do objeto, da 

clínica da pulsão. 
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Os novos sintomas da contemporaneidade são expressões mais 

diretas da pulsão. Por isso, explica Forbes (2012: XXVIII), tantas 

vezes tomam a forma de adições, compulsões ou rejeições maciças. 

A obesidade, o politicamente correto e o movimento orgulho gordo, 

são ilustrações de nossa época marcada pela horizontalidade do laço 

social, em que cada consumidor sente-se exceção e exige satisfação 

imediata no mundo da tecno-ciência e da globalização. São desafios à 

psicanálise, que hoje precisa ir além do inconsciente estruturado 

como linguagem, das estruturas (neurose, psicose, perversão) para 

dar conta desses sintomas que enlaçam questões pulsionais e suas 

relações objetais. É o real que tentamos significar, que está além do 

bem-estar, que é o gozo, que segue em direção às vozes do supereu 

que é a origem da consciência moral.  

As vozes que fazem o movimento orgulho gordo, querem dizer algo 

de um gozo que se satisfaz no sujeito pelo sintoma. Por que o sujeito 

adere ao sintoma e tenta legitimizá-lo em um movimento politico ? 

Qual o gozo encontrado no sintoma de ser gordo? Essa é uma 

pergunta que pela psicanálise só pode ser respondida de um a um, na 

singularidade de cada sujeito, embora a ciência e o politicamnete 

correto queiram universalizar a verdade, o real do gozo escapa, e 

continua em busca de significação, mantendo o sujeito atrelado à 

tríade necessidade-demanda-desejo que fundamentam e constituem o 

humano. 

 imos que Ca nei o (2004) usa a dietética pa a t anscende  e dize  

que a concep  o do que seja  umano n o pode  ica  a e  ada   

concep  o natu al de um ato e, sim, de uma  ela  o cultu al que esse 

mesmo  omem  injeta nas vá ias  o mas de “adieta - se” no contexto 

das  ela ões sociais. 
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“Adieta -se” é uma no  o  adicalmente dive sa de adapta -se. A 

primeira é uma construção linguageira, a segunda é uma concepção 

biológica. Por isso há uma bifurcação entre o biológico e o subjetivo 

ao se falar dos ditos t ansto nos alimenta es, ent e eles, a obesidade. 

A monta em que a dietética estabelece com o campo da ética e com 

o espa o da estética se deixa at avessa  po  uma o dem discu siva 

que pode se   es atada pela psicanálise, desde que seja entendido 

que a dietética ent a no campo psicanalítico pela via do desejo, 

conclui Carneiro (2004). 

 

Obesidade: impasse dietético + vinheta clínica 

Os t ansto nos alimenta es – como de ine a nomenclatu a psiquiát ica 

–, ap esentam-se   psicanálise como um desa io que  o maliza cada 

vez mais a p esen a de uma clínica do objeto. O objeto em 

psicanálise é perdido para sempre e é em torno de sua falta que os 

sintomas se constroem. A partir desse ponto podemos imaginar algo 

que aconteça na vida do sujeito e que possa se  tomado como um 

impasse. Assim,  é imp escindível situa  al uns pontos impo tantes de 

tal impasse subjetivo a pa ti  de um momento p imo dial: a passa em 

da  un  o nut iz pa a a  un  o de amo , que pode ser deduzida da 

cadeia conhecida como necessidade/demanda/desejo. 

O Manual Dia nóstico e Estatístico de   ansto nos Mentais 

(Dia nostic and Statistical Manual o  Mental Diso de s – DSM) a  upa 

na classi ica  o de   ansto nos Alimenta es a ano exia ne vosa e a 

bulimia nervosa e deixa a obesidade simples  o a de uma de ini  o de 

t ansto nos, justi icada po  uma  alta de “associa  o consistente com 

uma sínd ome psicoló ica ou compo tamental” (DSM   , 199 , p. 

 11). Quando  á al uma associa  o, os sintomas s o levados pa a o 

 mbito dos “ ato es psicoló icos que a etam a condi  o médica”. E, 
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ainda, quando  á a p esen a dos  e e idos t ansto nos na in  ncia, 

tais como a pica, os t ansto nos de  umina  o e os t ansto nos de 

alimenta  o da in  ncia, diz o manual que se in- cluem n o como 

t ansto nos alimenta es e sim como t ansto nos da alimenta  o da 

in  ncia. 

Com taman a especi icidade classi icató ia, essa discuss o incita a 

elabo a mos uma pe  unta pela posi  o do sujeito   ente ao objeto, 

uma vez que n o se pode contenta  com um sujeito que toma o 

alimento apenas pelo viés da necessidade de sob eviv ncia, sen o 

po  al o que o coloque na condi  o de exist ncia e o  a a const ui  

um sentido para a vida. 

A justi icativa pa a a elabo a  o dessa pe  unta encont a sua 

consist ncia nos se uintes a  umentos: acaso n o  á a  uptu a de 

uma lin a metonímica em que o desejo de come   o ma uma espécie 

de vazio em que o sujeito admite p eenc  -lo com nada ou com tudo? 

E, assim sendo, n o se pode ia pensa  que, além de um t ansto no 

alimenta ,  ave ia o  eavivamento de al o da o dem de uma 

insc i  o?  ma insc i  o que,  avendo oco  ido em uma idade 

at avessa- da po  um impe ativo de tomada de posi  o do sujeito 

  ente ao objeto de amo , é convocada em dete minado momento a 

da  conta de uma des  a a quando esse sujeito tentava da  conta do 

sentido da vida? 

 o tanto, a obesidade aqui em  e lex o n o se t ata ia, mesmo, de um 

impasse dietético muito mais do que um t ansto no alimenta ? 

Transtornos existem e sempre existi  o. Ent etanto, o que aqui 

inte essa, pela via subjetiva, n o se á ce tamente cada t ansto no em 

si, mas p incipalmente aquilo em nome do qual um dete minado 

t ansto no p omove uma  ixidez do sujeito numa posi  o de 

encantamento frente ao objeto. 
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$<> a,              + estética = die($)tética, dietética + ética = 

diet(a)ética 

A dietética pode se  tomada como um  io conduto  que no teia as 

 ela ões ent e as pessoas. Com isso, pode-se  es ata  a ética, os 

discu sos, os sabe es, en im, a p óp ia no  o de subjetividade e, 

conseq ente- mente, a p óp ia  o ma  o do psiquismo. Auto es como 

Foucault (1984) e Dou las (19  ) ap esentam um quad o mais 

conciso da impo t ncia da dietética, no campo relacional do homem. 

Entretanto, alerta Carneiro (2004), poucos psicanalistas est o atentos 

  impo t ncia que a dietética t az pa a uma atualiza  o do dispositivo 

clínico, aut ntica  az o de se  da psicanálise 

É impo tante dete -se um pouco nesse ponto, pelos se uintes 

motivos: a) a dietética, como um t a o ético mais anti o que pode se  

detectado na  umanidade, p esta-se a uma a ticula  o que sustenta 

os dive sos tipos de metamo  oses en  entadas pelo  omem, com 

 ela  o aos la os sociais  b) a dietética ent a no campo psicanalítico 

pela via do desejo c)  evela o es acelamento da const u  o 

 antasmática do sujeito  d)  inalmente, indica em que o analista deve 

se apoia  pa a sustenta  as demandas de t atamento na clínica 

contempo  nea. Isso implica admitir que o trabalho objetivado da 

medicina é de   ande valia, quando se t abal a no  e ist o mais 

eme  encial do co po em  al ncia. 

 m t ansto no alimenta  pode se   epa ado pelo discu so técnico-

cientí ico.  á um impasse dietético const uído ent e a  ome, o ve bo e 

o amo , n o. Esse impasse demanda uma out a posi  o, sob etudo 

de escuta e sustenta  o de um “semblante” de objeto, pa a que seja 

 estau ado o desejo de  ala  sob e aquilo que  oi ne ado ao sujeito. 
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En im, sob e o que l e  oi ne ado, no ato de doa  o, e objetivado pelo 

deslocamento do amor em objeto. 

É isso que  ica como uma mat iz de  ixa  o daquilo que pode se  o 

amo .  esse sentido, podemos dize  que essa é uma a  o dietética 

que t ans o ma comida em nada ou em tudo, sob a é ide do amo . É 

uma a  o dietética que, desde os p imó dios da  umanidade, situa o 

 omem diante de uma quest o ética. E a ética da psicanálise é a ética 

do desejo do sujeito em suas relações com o objeto a, aquele que 

causa o desejo.  

A dietética das no mas se conju a com a dieta do desejo, 

p ecisamente no passo da necessidade   demanda. Aqui pode-se 

estabelece  uma ló ica simples, na qual a necessidade co  esponde 

ao alimento, a demanda di i ida  quela  i u a que t az o alimento e, 

 inalmente, o desejo como ope a  o  inal,   uto dessa a ticula  o, 

indicando pa a o sujeito que, no desejo,  icam implícitas a 

necessidade e a demanda. 

 A posi  o do sujeito   ente ao objeto indica, a pa ti  da dietética, uma 

espécie de a te de vive  em con o midade com uma estética que, po  

sua vez, denota uma  al ncia quando o sujeito, n o mais tomado pelo 

alimento e sim em nome de quem o conduz,  az uma 

t ansubstancia  o dele pa a o p óp io co po.  m co po a se  amado, 

 ozado, en im,  alado em todas as suas implica ões. Frente   

pe  unta: “Onde está o objeto?”, a dietética subjetivada  esponde com 

al o ine ente a uma a ticula  o com a estética, pe mitindo que se 

a me uma equa  o do tipo dietética   estética   die( )tética, na qual o 

sujeito que almeja uma espécie de satis a  o com o objeto-alimento 

encont a á t o somente uma  alta de que os t ansto nos alimenta es 

n o d o conta, seja na ano exia, na bulimia, na obesidade ou em 
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out a  o ma qualque  de t aduzi  ao co po o  ozo a se  vivido pela 

iniludível ma ca da falta de objeto. 

Com a  inalidade de mel o  comp eende  essa const u  o, pode-se 

obse va  que a die( )tética aponta pa a out a ent ada, na dedu  o da 

 ó mula que  acan indicou com o nome de  ó mula do  antasma 

($<>a). Com isso, a partir do impasse com que o sujeito se depa a, na 

posi  o que ocupa   ente ao objeto, pode-se pe  unta  al o sob e o 

campo estético do sujeito. Isso implica admitir que o sujeito pode, 

nesse momento, ficar tomado por uma pergunta que emana do campo 

dos ideais. Ser belo,  eliz, completo, en im, toda a ticula  o que possa 

se  ima inada em  un  o de um ideal que viaja no bojo de um 

discurso vigente, pode tomar o sujeito no lugar desse impasse. 

A pa ti  desse ponto, a ló ica do impasse dietético apa ece como al o 

est itamente psicanalítico. Se a dietética é pa a a ant opolo ia o t a o 

ético mais an-ti o da  umanidade (Ca nei o, 2000), passa-se da 

condi  o me amente  istó-  ica que ela su e e pa a encont á-la 

situada no espa o de  o ma  o do desejo. É o Out o quem  az a 

t ansubstancia  o da dietética em die( )tética, na medida em que é o 

a tí ice do desejo.  ois é ele quem  az a mat iz do “semblante” de 

objeto e, po  n o s -lo ou possuí-lo, causa  alta,  azendo com que 

qualque  estética compo te uma  al ncia. 

  m impasse dietético, é entendido como um momento de t ansi  o 

de um ato de nut i  o em amo , se  eap esenta exatamente quando o 

amo , montado em uma ope a  o di eta 1   1   2,  al a. Se  al a o 

amo , ent o  esta a lite alidade do co po con undido com um  esto 

possível, no  esquício  antasmático do sujeito. É aí, na  al ncia dupla, 

deco  ente do sexo e do amo , que a equa  o diet- (a)ética se põe em 

cena para esse sujeito afetado pelo desencanto subjetivo: ter que 
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suportar o abandono do Outro, agora replicado nos enlaces amorosos 

falidos que a vida lhe apresenta. 

Con i mamos, po   im, a aposta de Ca nei o (2004), de que n o  á 

como t abal a  com t ansto nos alimenta es, sen o com a posi  o do 

sujeito frente ao objeto, já que dos alimentos nada se pode escuta . 

Da boca do sujeito, sim. O co po da t ansubstancia  o os t ans o ma 

em palavras e estas denotam o que cada um tenta preencher na 

cadeia significante. Isso pode, por sua vez, demarcar um sujeito que 

come nada, tudo, ou  az alte n ncia ent e as duas posi ões. É esse o 

impasse dietético que, após esse pe cu so, pode se   epensado a 

pa ti  do t ipé  ome, verbo e amor. 

Passemos a um exemplo clínico em que fica mais claro essas 

relações entre dietética, corpo e a biopolítica moderna do 

politicamente correto. 

- Vinheta Clínica - A Falta e o Excesso na Construção Subjetiva de 

uma Analisanda Obesa Mórbida e seus Impasses com a Dietética da 

Contemporaneidade. 

“Tudo na minha vida é excessivamente diferente. Eu não tinha meu 

pai, faltava ele. Encontrei-o mas ele morre. Não existe mediação na 

minha vida, pois é tudo ou nada. Navego constantemente num oito ou 

oitenta, numa falta e excesso. Este é o meu maior inferno”. 

[Sara].(Vasconcelos, 2003). 

Sara  tinha 26 anos de idade quando iniciou sua análise, 

encaminhada por uma amiga e por uma médica endocrinologista que, 

após uma verificação clínica detalhada, nada constatou no plano 

orgânico que justificasse a obesidade mórbida, a não ser o sofrimento 

do próprio corpo pelo excesso de peso ocasionado por consumo 

extraordinário de alimentos.  
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Casada e sem filhos, é advogada de profissão e queixa-se, 

inicialmente, de um mal-estar e incômodos, tais como insônia, 

irritabilidade, a ingestão em excesso de medicamentos com o intuito 

de morrer, mas a principal queixa é a de ter atingido o peso de 120 

quilos, apesar de seu 1,70m  de altura, e um passado esportivo, pois 

ela foi uma atleta atuante dos 15 até os 20 anos de idade. 

 À partir das perguntas oriundas das queixas sintomáticas da paciente 

:  Por que não consigo emagrecer? porque eu como em excesso? 

Como essa gordura se constitui em mim ? Por que sou gorda? Por 

que gordura é tão condenado? Porque me sinto tão marginal assim 

 o da?”,  o am const uídas cate o ias pa a se discuti  os impasses 

dietéticos e as posições políticas decorrentes do movimento pulsional 

da paciente. 

Sara é a primogênita de pais separados, quando tinha 3 anos, tendo 

presenciado sérias discussões dos pais. Após a separação, ela, mãe 

e irmãos, foram morar com a avó materna não levando nada do lar. 

Se undo a m e, pa tiam pa a uma ‘nova vida’, na qual n o 

receberiam do pai, sequer pensão alimentícia, fazendo-a trabalhar 

exaustivamente os três expedientes. Tal fato foi respeitado pelo pai, 

que desapareceu da vida deles, ocupando um lugar de morto, ou 

mesmo de inexistente já que não se falava dele. 

Cresceu sob os cuidados da avó materna, indo morar por três anos no 

Exterior com uns tios, embora tenha pensado em ficar definitivamente. 

Mas retornou dando continuidade à vida de atleta, até pouco antes de 

graduar-se na mesma profissão dos pais. Neste período, um noivado 

é rompido, levando-a a uma ‘dep ess o’ e a um pe íodo de total e 

completo descontrole alimentar.  

Este estudo de caso, transformou-se em uma dissertação de 

mestrado que pretendeu discutir a falta e o excesso na construção 
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subjetiva de uma analisanda obesa mórbida e seus impasses com a 

dietética na contemporaneidade.(Vasconcelos, 2003). 

A partir da analise de fragmentos de uma escuta psicanalítica de uma 

analisanda obesa mórbida, discutimos a representação da falta e do 

excesso sob a ótica do feminino e do sofrimento psíquico como 

perspectiva de constituição do sujeito, como uma referencia à 

dietética. 

A obesidade é discutida como um sinal, uma intenção que pode ser 

lida como um escrito,  representante de um sentido, metáfora  que 

elege o excesso, o consumo  como um mal necessário, que venha a 

preencher uma falta e um vazio, uma noção de desamparo 

subjetivado pelo feminino, sendo uma fácil via de formação de 

sintoma e apoderando-se da obesidade mórbida como forma de 

existir.  

Desta forma compreendemos a sua obesidade como expressão de 

um  desejo que responde excessivamente a uma falta, um sintoma 

que se enquadra numa perspectiva contemporânea marcada pelo 

estético, e pela ética do desejo da escuta psicanalítica. 

Sara afirma já ter logrado constantes e duradouros fracassos, feito 

vários regimes e emagrecido bruscamente. Perdeu vários quilos e isto 

proporcionou-lhe momentos de prazer como usar um biquíni na praia 

ou usar roupas de épocas passadas, quando estava mais magra.  

Sara consegue perder peso, mas não consegue manter este peso, 

pois logo se entrega ao excesso alimentar,  readquirindo até um 

pouco mais do peso anterior,  conforme podemos observar em sua 

 ala: “Foi muito legal poder usar um biquíni na praia pois eu   me senti 

muito, muito bem, como se eu fosse dona de mim, poderosa sabe .” 
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As indagações de Sara após ressignificar as queixas sintomáticas em 

sintomas analisáveis: 

“Por que eu não consigo emagrecer ?  

Por que é tão difícil manter um regime ?  

Por que eu como em excesso? 

O que significa esse vazio que eu sinto no meu”estômago ?  

O que falta para eu manter um equilíbrio, uma justa medida entre a 

falta e o excesso na minha alimentação que leva a tudo isso?  

 Por que  ou para quem, preciso ser gorda, ter um corpo obeso ? Ou 

na verdade o que significa ser magra? 

Como essa gordura se constituiu em mim ?  

Eu não era gorda assim, o que aconteceu ?   

Por que sou tão desequilibrada fazendo um regime de emagrecer e 

imediatamente ao conseguir emagrecer, eu desisto e engordo até 

mais do que perdi ?  

Assim, encontramos espaço para, ao explorarmos essas perguntas, 

através dos fragmentos das sessões, estruturar uma pesquisa, na 

qual o corpo é colocado numa circunstância específica diante de uma 

realidade de vida, a obesidade mórbida, mas que nos possibilita 

investigar a construção de sentidos deste objeto, não no campo físico 

desse corpo mas sim nos sentidos dados por uma analisante que se 

encontra numa situação de estado- limite .  

É um tema denso e complexo, como referido, de muitos 

desdobramentos  nos quais se poderiam delinear influências do 

estágio oral no desenvolvimento infantil, averiguar relações da obesa 

morbidamente e o seu grupo familiar, enumerar fatores 

multidisciplinares que influenciam o desencadeamento, manutenção e 
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perpetuação dessa obesidade. Além disso, podemos verificar a 

dimensão e expressão da realidade psíquica da analisante, 

relacionando o feminino com as significações de falta e excesso à luz 

de fragmentos do discurso avaliado. 

Sara sente falta de muita coisa, principalmente de amor, e algumas 

pessoas até dão, mas ela não acredita e isso torna sua vida 

alegoricamente um grande inferno, onde existe intimidade com o 

sofrimento e com a humilhação que a gordura a expõe. 

 - “Tudo na minha vida é excessivamente diferente. Eu não tinha 

meu pai. Encontrei-o e ele morre. Não existe mediação na minha vida, 

pois é tudo ou nada. É ser magra ou ser gorda. É o 8 ou 80. Navego 

constantemente entra faltas e excessos . Este é o meu inferno 

maior.”(Sara).  

Há o reconhecimento,  por parte de Sara, de uma  ausência de justa 

medida, com  a presença de um desequilíbrio emocional, que 

proporciona dor e mal-estar  suficientes para sentir-se não ser  dona 

de si, a ponto de não ter o domínio  de seu  corpo, levando-a à 

obesidade. Essa alternância de sentimentos de falta e de excesso, 

percebidos muito intensamente, reforça uma postura marcada pelo 

exagero, instituindo todas as questões por ela formuladas e descritas 

anteriormente, como, por exemplo, a de  como essa gordura se 

constituiu?  Ou por que esse excesso é mais presente? O que ele 

significa?  

 A necessidade de comida a faz uma saciadora da fome, evocadora 

de condições mínimas de sobrevivência. Porém,  a ingestão a que 

estamos sempre nos reportando é aquela que, além de vinculada ao 

apetite, busca também uma saciedade psíquica, de um mundo interno 

desprovido de segurança, onde o ato de comer está cheio de uma 

idéia de poder. 
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 Essa idéia nos leva de volta ao movimento “ O  ul o  o do” em que 

apa ecem cate o ias estéticas de modelos “ lus size”, ou seja 

taman o   ande. As modelos “ lus Size” est o  an ando cada vez 

mais espaço no mercado da moda, que antes não dava muitas 

opções para esse público. Um exemplo muito bem sucedido é a Miss 

Brasil Plus Size, Cléo Fernandes, 25 anos e 98 quilos muito bem 

distribuídos em seus 1,75 de altura. Sobre o concurso que venceu, 

Cléo afirma: "Participar significava me mostrar como Cléo, e ainda é 

difícil acreditar que justo eu, que passei a adolescência inteira 

pensando que só seria feliz magra, estou me dando tão bem com o 

corpo que tenho hoje".( Obiniski, 2012). 

Uma das modelos mais requisitadas do País, Cleo revelou que, para 

conquistar seu lugar precisou vencer obstáculos que vão desde 

distúrbios alimentares e padrões do mercado, até a ideia de que para 

ser feliz é preciso ser magra: Em entrevista, a moça afirma que agora 

consegue se descolar de toda essa pressão social. Ser saudável, para 

ela, não é questão de peso, mas também não incentiva, só porque 

t abal a com moda “ lus Size”, que as pessoas n o devam li a  pa a 

o sobrepeso. "Só não acredito que quem está fora do peso tem que 

ser excluído da sociedade. Isso gera ainda mais ansiedade no obeso, 

que muitas vezes já tem um problema de compulsão", desabafa. 

(Obniski, 2012) 

Para ela, um mercado maior de moda para quem veste números 

maiores não vai fazer as pessoas comerem mais ou menos, só vai 

ajudar a se sentirem melhor. Assim como para Sara, o ato de comer 

não mais responde a uma necessidade física, e sim se constrói na 

categoria da obesidade, respondendo a uma demanda de excesso 

causadora de sofrimento psíquico e físico, no qual o corpo, é tido 

como um objeto de muita ambivalência, com sentimentos de rejeição, 

ódio, amor, maus tratos, repugnância, dor, e lugar de prazer.  
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A p ess o social pa a se te  um co po de aco do com a estética é al o 

que causa an ústia no sujeito e nos leva a con i ma  a  ipótese de 

Ca nei o (2004) de que é o Out o quem  az a t ansubstancia  o da 

dietética em die( )tética, na medida em que é o a tí ice do desejo. 

A cantora Gaby Amarantos, que veste tamanho 46, nos leva a 

confirmar, também a construção de uma ética do desejo 

consubstanciada na fórmula de Carneiro (2004): dietética + ética = 

diet(a)ética. Ela revela: “Perdi muito tempo da minha vida sendo infeliz 

e me aceitei completamente. Uso a roupa que quero, mesmo que 

tenha que mandar fazer. Rebolo no palco, me sinto sensual. As 

pessoas acham que se você não é magra você tem que ser infeliz” 

(Lemos, 2012).  Ela diz que achava que, para ser cantora, ter 

namorado e uma vida legal, tinha que ser magra. Sara também sentia-

se culpada pelo excesso de peso para quem era difícil dar para si algo 

de bom, nem que fosse uma caminhada à beira-mar. Tudo de bom 

parecia ser artigo de luxo, o que salienta seu lema, que parece ser o 

de engolir tudo e não saborear nada.  

Sara faz referência a essa sensação de bem-estar, de fortaleza e 

proteção que ela sente após comer, as palavras associadas 

livremente na análise a fazem ressignificar o vazio do estômago como 

órgão anatômico, ou a necessidade de calorias para a sobrevivência, 

para o vazio da alma, do humano. Similar ao vazio da modernidade, 

percebido na noção de desamparo, que tem necessidade de ser e 

exige ter o seu preenchimento. Que seja com comida! 

A obesidade ainda é pouco estudada, pois produz difíceis resultados 

pelo fato de representar muitas outras coisas além do corpo gordo. 

Por esse motivo é que os atendimentos de transtornos de condutas 

alimentícias são difíceis, longos e geralmente complicados. Apesar de 

o sintoma estar muito presente corporeamente, na maioria das vezes, 
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com  exceção da bulimia que é mais fácil de esconder, até conseguir 

falar do sintoma em si, muitas outras redes de significantes são  

redimensionadas.  

É difícil falar do sintoma obesidade, apesar dele ser tão óbvio e 

aparente no corpo. Remete-nos à questão contemporânea do 

politicamente correto, que também ainda é pouco estudado, e que 

apesar de fazer omitir palavras e expressões linguageiras, elas 

escapam nos trâmites pulsionais que fazem o inconsciente, desde sua 

invenção por Freud, ser algo politicamente incorreto, assim como o 

corpo obeso para as políticas da saúde atuais. 
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OS EFEITOS DA LINGUAGEM NO CORPO NA NEUROSE E NA 

PSICOSE 

Andréa Hortélio Fernandes 

 

 

 

Desde os primórdios da psicanálise, as histéricas revelaram a Freud 

como o corpo é sensível às palavras. Freud (1895/1974) ao tratar a 

histeria recorre ao tratamento pela fala, talking cure, visto que muito 

do que se manifestava no corpo era da ordem de uma conversão 

psíquica. A psicanálise foi, então, convidada a tratar corpo e mente 

sem dissociá-los. Para isso, tornou-se necessário escutar os sujeitos 

naquilo que os seus sintomas traziam de mais singular e interferiam 

nos seus laços sociais na pólis.  

Na clínica, deparamo-nos com diferentes usos do corpo porque os 

sujeitos fazem diferentes usos de seus corpos na medida em que eles 

são diferentemente afetados pela linguagem ou pelos significantes, 

segundo Lacan. Logo, partirei do princípio de que existem 

especificidades do uso feito do corpo na neurose e na psicose, visto 

que todo ser falante tem um corpo que é sensível aos poderes da 

palavra ou do significante. 

Daí surge a questão que norteia este texto: em que medida as 

especificidades do uso do corpo na neurose e na psicose teriam 

relação com os efeitos da linguagem no organismo libidinal, 

organismo que se ramifica nas zonas erógenas e, por esta razão, tem 

uma extensão outra que a extensão do próprio corpo? Logo, a 

extensão libidinal varia muito entre os sujeitos de acordo com as 

estruturas clínicas.  
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Um caminho para adentrar nesta questão seria partir da própria 

definição de libido. Freud (1917/1974, p.483) definiu libido como 

sendo “as catexias de energia que o eu dirige aos objetos de seus 

desejos sexuais”. Ainda nessa conferência, Freud vai dizer que a 

trajetória das catexias, dos investimentos nas palavras e suas 

transformações e vicissitudes finais, podem esclarecer “os 

mecanismos das forças mentais”. Os mecanismos, em jogo, podem 

ser tomados, com Lacan, como sendo o recalque, a foraclusão e o 

desmentido. Assim, é respaldado nos mecanismos de defesa, 

sobretudo da neurose e da psicose, que Freud afirma que poderia ser 

útil o estudo da trajetória da libido nas neuroses de transferência – 

neurose histérica e neurose obsessiva, assim como nas parafrenias 

também denominadas neuroses narcísicas, incluindo aí a demência 

precoce e a paranóia.  

A correspondência entre Freud e Abraham (1969) trata da teoria da 

libido e, com isso, abrange a separação entre representação de coisa 

e representação de palavra, portanto, o tratamento da linguagem pelo 

homem, ser falante. Na carta de 21 de dezembro de 1914, 

endereçada a Abraham, Freud (1914/1974, p.210) declara: 

Nas neuroses de transferência, o recalque consiste na retirada da 

libido do sistema Cs, quer dizer na separação das representações de 

coisas e representações de palavras; nas neuroses narcísicas, ele 

consiste na retirada da libido das representações de coisas 

inconscientes, o que é, certamente, um problema bem mais profundo. 

É, portanto, no debate sobre a libido que Freud vai tratar da 

psicanálise e suas relações com a realidade. Este tema é discutido 

por Freud (1924/1974, p.229) ao tratar da perda da realidade na 

neurose e na psicose quando ele admite que “toda neurose perturba 
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de algum modo a relação do paciente com a realidade, servindo-lhe 

de meio de se afastar da realidade”. 

Na psicose, existiria uma primeira etapa que “arrastaria o eu para 

longe da realidade, enquanto, a segunda tentaria reparar o dano 

causado” através das alucinações e delírios. Ele diz ainda que “a 

transformação da realidade na psicose” dá-se sobre “os precipitados 

psíquicos de antigas relações com a realidade”, seja “sobre os traços 

de memória, as idéias e os julgamentos anteriormente derivados da 

realidade e através dos quais a realidade foi apresentada na mente” 

(FREUD, 1924/1974, p. 232). Os “precipitados psíquicos”, aqui como 

as catexias libidinais, mantêm relação com a representação de coisa e 

a representação de palavra. 

Freud vai, também, formalizar como a linguagem cria a libido. Ele 

exemplifica através da “transformação da realidade na psicose” que 

se dá sobre “os precipitados psíquicos de antigas relações com a 

realidade”. Os “precipitados psíquicos” organizam-se “sobre os traços 

de memória, as idéias e os julgamentos anteriormente derivados da 

realidade e através dos quais a realidade foi apresentada na mente” 

(FREUD, 1924/1974, p. 232).  

Lacan, ao tratar da questão da libido, segue no caminho proposto por 

Freud e traz algumas contribuições próprias. Lacan (1964/1998, p. 

195) define “a libido não como um campo de forças”, como o fez 

Freud, ao tratar a libido do eu e a libido do objeto, mas “como um 

órgão” (LACAN, 1964/1998, p. 195), criado pela linguagem, como 

propõe Colette Soler (2001-2002). Órgão irreal, que toma uma 

representação mítica, justo por “se articular ao real de um modo que 

nos escapa” (LACAN, 1964/1998, p.195) e assim pode evidenciar que 

o real é o mistério do corpo do ser falante, é o mistério do 

inconsciente.   
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No que diz respeito ao corpo no humano, diferentemente dos animais, 

o corpo é sempre hetero, outro. Portanto, para apropriar-se de seu 

corpo, o sujeito é pendente do Outro.  Outro que Freud denominou 

como a coisa, das Ding, no qual uma parte fica fora de representação, 

coesa como uma coisa, e outra parte guarda os traços mnêmicos da 

primeira experiência de satisfação, portadora de uma inscrição 

significante, que orienta o deslizamento metonímico do desejo 

humano. Em Lacan, fica evidente que o Outro é tanto corpo como 

fala, apontando para o fato de que o corpo de que se trata na 

psicanálise é o corpo do ser falante.  

 

Linguagem, corpo e realidade 

Se Freud toma os princípios do funcionamento psíquico para tratar da 

relação do sujeito com a realidade, Lacan (1972-1973/1985, p.76) vai 

dizer que “a realidade é abordada com os aparelhos do gozo”, pois, 

no humano, não há outro aparelho para abordar a realidade do que a 

linguagem. E, sobre a linguagem, ele diz que “ela se esclarece sem 

dúvida por se colocar como aparelho de gozo” (LACAN, 1972-

1973/1985, p.76). Logo a seguir, sobre o gozo, Lacan observa que se 

“este gozo, se ele vem àquele que fala é porque é um pequeno 

prematuro”.  

O filhote do homem é prematuro por estar num banho de linguagem 

para o qual ele não consegue dar sentido. Assim, da fala e da 

linguagem em psicanálise, chegamos até alíngua, onde tudo começa 

quando se trata da aquisição da linguagem. Esta não está a serviço 

da comunicação, mas a serviço do mal-entendido dos ditos, dos 

significantes dos Outros. Temos aí a exemplificação de que “o 

significante é causa de gozo” (LACAN, 1972-1973/1985, p.36) e o ser 
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humano é um ser falante no qual sua cadeia associativa revela que o 

significante é gozo.   

Rosine e Robert Lefort (1991, p.4) dizem que o bebê, ao balbuciar, 

ainda está “no ‘Há do Um’, onde o gozo da alíngua se inscreve como 

gozo do Um antes do Outro”. O significante aí está ligado ao objeto a, 

um objeto a do Outro, o Outro é portador desse objeto.  

O gozo em causa seria prévio ao Outro “furado pela virtude do 

significante”, já que “é o significante que faz furo no real do Outro pela 

demanda” (LEFORT; LEFORT, 1991, p.4). O gozo em causa é 

possível pensá-lo como prévio ao Outro que está em jogo na 

incorporação significante. Este último é Outro que é barrado (Ⱥ), 

inconsistente, uma vez que não há um significante (S) que garanta 

sua existência e consistência; Outro próprio da neurose. 

O gozo prévio ao Outro pode ser tomado como um real do ser vivente. 

Na psicose, ele retorna no real e, na neurose, ele retorna no 

simbólico. A incorporação significante do Outro simbólico é decisiva 

sobre os efeitos da linguagem no corpo na neurose e na psicose. A 

incorporação significante mortifica a carne e faz surgir o incorpóreo; 

tanto a libido como órgão do incorpóreo como o objeto a. 

Nessa perspectiva, o circuito da pulsão seria a representação de 

como o organismo libidinal vai pegar e, portanto, contornar, os objetos 

a e como o sujeito utiliza-se da linguagem, da fala, para isso. Abaixo, 

o circuito pulsional conforme proposto por Lacan (1964/1979, p.169): 
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Logo, um corpo para existir no simbólico supõe uma a produção de 

um vazio, pela operação significante, que é a própria extração do 

objeto a. A definição de representação de coisa, tal qual é descrita por 

Freud, mostra que ela pode funcionar como significante. Veja-se a 

definição de que ela “consiste na catexia, se não das imagens diretas 

da memória da coisa, pelo menos de traços de memórias mais 

remotos derivados da coisa” (FREUD, 1917/1974, p. 229). Essa 

definição de representação de coisa, inclusive, exemplifica o Outro 

que está em jogo na intrusão significante – o S(Ⱥ), na corpsificação. 

 

Efeitos da linguagem na psicose e na neurose 

O que dizer dos efeitos da linguagem no corpo, por exemplo, na 

psicose? Freud chamava atenção para o fato de a representação de 

palavra não sofrer a ação da foraclusão. Para ele, ela representava 

uma tentativa de recuperação ou de cura, frequente nos quadros de 

esquizofrenia. Ele dizia ainda que, na esquizofrenia, a alucinação 

“poderia corresponder a uma nova tentativa de restituição, destinada a 

restaurar uma catexia libidinal às representações de objeto” (FREUD, 

1915/1974, p.262). Isto aconteceria por uma hipercatexia das 

palavras, na qual é possível encontrar a “fala do órgão”, em que as 

palavras são tratadas como coisas, por não haver a incorporação 

significante que mortifica a coisa e a potencializa como significante.  
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Na fala do órgão, o significante é a coisa, retorna no real do corpo. 

Era o que acontecia com um sujeito que, tendo por sobrenome o 

nome de uma ave, sofria a ação deste significante no real do seu 

corpo, pois sentia sua mão transformar-se na mão de uma águia.  

No estudo da demência precoce ou esquizofrenia, Freud destaca que, 

nesse quadro clínico, há a retração da libido para o eu, além dos 

esforços da libido no sentido de alcançar novamente os objetos, isto 

é, a representação dos objetos. Contudo, só é possível alcançar as 

representações verbais dos objetos, que seriam os significantes, já 

que havia dito que “a principal característica da demência precoce” ou 

esquizofrenia, “que se contava entre a psicose, era que nela a catexia 

libidinal de objetos estava ausente” (FREUD, 1917/1974, p. 484).   

Vê-se, no mesma referência de Freud, um exemplo que ilustra como 

na psicose paranoica há um retorno da representação verbal dos 

objetos, ou, recorrendo-se a Lacan, como os significantes retornam no 

real sem dialetização, sem a divisão entre representação de coisa e 

de objeto. Na ausência da representação de coisa, a representação 

verbal do objeto é tomada como a coisa, no seu sentido literal. 

Trata-se de um médico que desenvolve um delírio de perseguição 

com o seu melhor amigo também médico, cuja especialidade era 

anatomopatologista.  No passado, eles chegaram a ter um 

envolvimento sexual. O paciente sempre teve dificuldade de 

relacionar-se com mulheres. Na ocasião em que tem uma relação 

sexual com uma mulher, esta o abraça e, subitamente, ele sente “uma 

dor misteriosa que se situou no alto da cabeça como aguda cutilada. 

Daí em diante, interpretou essa sensação como se uma incisão 

estivesse sendo feita numa autópsia para expor seu cérebro” 

(FREUD, 1917/1974, p. 496).  
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O significante “cutilada” foi tomado, no seu sentido dicionarizado, 

como um golpe desferido por um instrumento. A expressão verbal 

cutilada serviu de base para a construção delirante de que seu 

cérebro seria submetido a uma autópsia para ser exposto a público. 

Houve aí uma hipercatexia da palavra, que fez com que seu amigo, 

que se tinha tornado anatomopatologista, fosse tomado como 

personagem central do delírio persecutório construído pelo paciente. 

Para ele, o amigo anatomopatologista teria enviado a mulher para 

estar com ele com o intuito de submetê-lo a uma autópsia e fazer com 

que seu cérebro fosse exposto a público. É importante destacar que a 

sensação de cutilada no cérebro é a representação verbal que enlaça 

o anatomopatologista como sendo o perseguidor. 

Já na neurose, é possível encontrar a ilustração de que o ser falante 

fala com seu corpo, no sentido de que ele fala com a pulsão. O sujeito 

fala com seu corpo pelo fato de que há um dizer que faz eco no seu 

corpo, dada a extração do objeto a. O eco no corpo decorre do fato de 

o discurso trazer o dizer da demanda próprio ao objeto a. A pulsão 

coloca em ato o dizer da demanda que divide o sujeito.  

O filme O Livro de Cabeceira, de Peter Greenaway, servirá para 

verificar os efeitos do significante no corpo na neurose. No filme, o pai 

de Nagiko, personagem principal, escreve no corpo da filha, desde 

que ela é criança, a seguinte frase: “Quando Deus fez o primeiro ser 

humano, Ele pintou os olhos, os lábios e o sexo. Deu-lhe um nome 

para que ele não esquecesse. E se Deus aprovou a sua criação, ele 

trouxe à vida o modelo de barro... Assinando o seu próprio nome” 

(GREENWAY, 1996). Paralelamente, uma tia lê um Livro de 

Cabeceira escrito há mil anos. E uma voz narra, no filme, que um dia 

Nagiko também irá escrever seu próprio Livro de Cabeceira. O pai era 

caligrafista e marca o corpo de sua filha com sua letra, como suporte 
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do significante. O texto escrito no seu corpo irá orientar a vida sexual 

da jovem, orientar suas escolhas na vida, no sexo e no amor.  

O filme retrata a afirmação de Lacan segundo a qual o sujeito fala 

com seu corpo. Para isso, é preciso pensar que o objeto a se 

materializa na voz e toma sentido para Nagiko, pois ela se torna 

escritora. A inscrição feita por seu pai se inscreve nessa moça que, 

adulta, se torna uma escritora que escreve em corpos de homens. 

Finalizada a escrita nos corpos, ela diz: “Agora que está assinado por 

mim, pode ir fazer negócio”. Essa frase serve para ilustrar como cada 

um fabrica, a seu modo, a extensão do seu organismo libidinal, seja 

na neurose ou na psicose.  
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