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trabalho do sentido sobre o sentido, já que "todo enunciado e toda seqüência de 

enunciados é pois lingüisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente 

determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação." (op. cit, p.53).  

Sendo o recorte uma unidade discursiva, isto é um "fragmento correlacionado de 

linguagem e de situação", podemos analisar diversos sentidos em um mesmo recorte discursivo. 

(ORLANDI, 1987, p. 139). 

A seguir, segue a análise da entrevista do sujeito N. 

A transcrição da entrevista foi dividida em 22 recortes. Indicamos com (S) as falas do 

sujeito e com (E) as falas da entrevistadora.  

Durante toda a entrevista, notamos dois tipos de padrão discursivo adotados pelo sujeito. 

Nomeamos de "discurso médico" os momentos em que o sujeito tenta controlar todo o sentido de 

seu dizer, através de um discurso claro e coeso. Posicionando-se primeira pessoa ocupa  

discursivamente o lugar do especialista, gerando um efeito de exterioridade em relação a sua 

doença.  

Nomeamos de "discurso ingênuo" os momentos em que o sujeito perde o controle de seu 

dizer; deixando assim que o "isso" ou o inconsciente escapem de um claro controle egóico. 

Caracterizado por hesitações, pronomes demonstrativos com valor substantivo, omissão do 

sujeito e/ou do predicado, esses elementos discursivos são marcados pelo esquecimento n° 2 

(Pêcheux).  
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V.2. Recortes e análise da entrevista 

 

RECORTE  1 

 

S: Porque eu achava que realmente assim, tudo aquilo que eu iria comer me faria mal. 

E: Mas mal como? 

S: Fisicamente, porque me doía o estômago, parecia que eu tinha assim comido além da 

conta... que iria até estourar, porque eu tinha assim... comido muito alimento, então eu peguei e 

parei. Acho que eu já comecei a ficar deprimida, acho que foi um episódio depressivo associado. 

Então assim... eu acho (...) só que tudo que eu justificava era associado à parte física, nunca era 

associado a algum problema emocional. Demorou muito pra eu cair na real que isso tinha 

influência e eu ... eu não enxergava como? Para mim eu tinha era uma gastrite. (...) 

S: Eu nunca deixei que minha família... interferisse ..., de início eu vinha até sozinha nas 

consultas, eu não deixava que minha mãe viesse de jeito nenhum, porque eu achava que não era 

nada! Não tinha nada a ver, aquilo ali era... meu e... não tinha problema nenhum... e se fosse era 

problema que tinha jeito eu tomava um remédio e aquilo ali ia passar, eu tinha a ilusão de que 

isso iria passar. 

No início desse recorte, o sujeito fala de um "comer além da conta" e de se seu medo de 

assim "estourar", circunscrevendo essa fala em uma esfera simbólica.  

Ao demonstrar esforço para retirar a mãe e familiares dessa "conta", enfatiza ser esta uma 

questão que deseja resolver solitariamente. Ao citar e excluir espontaneamente a mãe desse 

contexto, observa-se o primeiro indício de paradoxialidade na relação do sujeito com a mãe. 

Também podemos perceber essa paradoxialidade através da função do advérbio "até", na seguinte 
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seqüência: "de início eu vinha até sozinha nas consultas, eu não deixava que minha mãe viesse 

de jeito nenhum".  

O advérbio frisa a condição solitária do sujeito, causando a idéia de que ele achava um 

absurdo ir sozinho às consultas, mas assim fazia. Seguindo esse raciocínio, teríamos um desejo 

implícito de que a mãe a acompanhasse e o sujeito ocuparia uma posição não escolhida por ele. 

Entretanto, no período seguinte ("eu não deixava que minha mãe viesse de jeito nenhum"), 

entendemos que N. optara por ir sem a mãe.  

Diversos autores (BIDAUD, 1998; LACAN, 1949; MILLER 1996; MÉNARD, 1989; 

NUNES, 1998) assentam a questão da anorexia na relação do sujeito com o Outro primordial 

(mãe). O recorte acima vai ao encontro dessa hipótese, colorindo essa relação com uma 

paradoxialidade. 

Outra característica que se marca, já nesse primeiro recorte, é o preenchimento da 

hesitação do sujeito pelo interdiscurso médico. No recorte "Demorou muito pra eu cair na real 

que isso tinha influência e eu ... eu não enxergava como? Pra mim eu tinha era uma gastrite." A 

hesitação do sujeito fora preenchida pelo interdiscurso médico ("gastrite").  

Nesse mesmo recorte, o sujeito utiliza o pronome demonstrativo "aquilo" com o valor de 

substantivo nominativo, indicando assim uma vaguidão àquilo que lhe parecia "problema 

nenhum" e era "associado à parte física, nunca (...) a algum problema emocional", apesar de 

todos apontarem que fosse.  No momento seguinte, N. reforça esse estado de vaguidão, através do 

seguinte ponto de deriva: "(...) eu achava que não era nada". Ao omitir o objeto direto, preenche 

esse ponto de deriva com uma negativa. 

Observamos outro tipo de paradoxialidade no próximo momento. O sujeito utiliza o 

pronome demonstrativo "aquilo" e o advérbio "ali", associados ao pronome demonstrativo 
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possessivo "meu". Desse modo, temos uma contraditoriedade no posicionamento do sujeito com 

seu sintoma/doença.  

Os pronomes demonstrativos remeterem a algo que está distante temporalmente e/ou 

contextualmente, indicando, assim, que o sujeito não reconhece o sintoma como algo 

próximo/seu, apesar de utilizar o pronome possessivo.  

No último trecho desse recorte, o sujeito realiza uma vaga aproximação de seu sintoma. 

Utiliza os pronome demonstrativo "isso" e "aquilo" com valor nominativo e o qualifica como 

algo ilusório.  

Esse recorte é revelador de dinâmicas utilizadas pelo sujeito para afastar-se de seu 

sintoma. Em alguns momentos, ocorre uma aproximação contraditória com a posição de paciente. 

 

RECORTE 2 

 

S: Eu achava absurdo (A entrevistadora pergunta sobre a hipótese de ter anorexia)  

(...)  

S: Eu não tinha aquela... típico da anorexia, de você ter aquela preocupação com o corpo, 

questão estética, física, de beleza física, não é isso. Eu nunca tive isso. Então assim... é... muito 

mais tarde eu fui descobrir  o que que é que estava acontecendo comigo, que não é questão 

estética, é questão de auto-controle mesmo, porque eu queria controle sobre muita coisa e  a 

única coisa que eu conseguia controlar era alimentação, o resto da minha vida tudo a minha volta 

não, mas minha alimentação e meu corpo eu controlava. Demorei muito pra chegar nessa 

conclusão, que... era mais ou menos por aí... o ... meu caminho, então toda assim minha válvula 

de escape, todo meu problema... era na alimentação, ou auto-agressão, questão de auto-agressão. 
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No início desse recorte ("eu não tinha aquela....") o sujeito omite o núcleo do sintagma, 

indicando um ponto de deriva de natureza lexical. N. não tinha o quê, típico da anorexia? O 

sujeito preenche a deriva com "uma preocupação com o corpo, questão estética" e novamente 

uma negação. Além de omitir o núcleo do sintagma, N. antecipadamente nega a idéia omitida; 

indicando clara resistência a aceitação de ser um paciente anoréxica. 

Na seqüência observamos um deslizamento metafórico da questão estética para a questão 

de auto-controle. Em seguida, notamos que esse controle é uma tentativa de ter "controle" sobre a 

única coisa que julga não ser possível: "o resto" de sua vida.  

Para obter algum controle, o sujeito parece realizar o seguinte deslizamento: alimentação 

→ corpo → caminho. O sujeito demonstra ênfase no fato de o controle da alimentação 

desempenhar a função de construir um caminho seu, conforme constatamos através da utilização 

do pronome possessivo "meu/minha". 

No final do trecho, notamos outro deslizamento significante: alimentação → auto-

agressão. N. parece percorrer um caminho auto-punitivo e de penitência na busca de sua 

autonomia e identidade. Conforme notamos nesse recorte, o corpo tem a função de substrato da 

identidade. 

Bidaud (1998) aborda essa questão ao colocar o alimento para a anoréxica como objeto de 

interdição e agente de mácula1. Para ele, o jejum anoréxico seria uma experiência de mácula: 

"(...) a privação voluntária de um prazer ou bem (...) faz apelo a uma ascese, na medida em que 

essa renúncia é a própria via do poder". Segundo o mesmo autor, o jejum anoréxico seria uma 

"das tantas tentativas de resguardar o sujeito contra sua aspiração original ao corpo materno e 

de permitir-lhe aceder a seu corpo próprio, isto é, separado e simbolizado." (p. 38-39). 

                                                           
1 Elemento de borda; aquilo que constitui uma falha, desordem. (Mary Douglas, in: Bidaud) 
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Nesse trecho, o sujeito explicita sua opção por não permitir que seus familiares, e mais 

especificamente sua mãe "interferissem", "de jeito nenhum", em seu processo de adoecer/curar-

se.  

 

RECORTE  3 

 

E: O que você chama de auto-agressão? 

 S: Tipo assim um suicídio lento, vamos dizer, porque você, assim, você sabe assim que 

você não morre de repente de uma vez! É um suicídio aos poucos, você vai se auto-agredindo aos 

poucos, porque você vai acabando...tipo assim uma... é como se você tivesse... é... se alimentando 

do seu próprio corpo, vamos dizer assim, como se fosse assim uma autofagia.  

 

Nesse recorte, observamos diversos pontos de deriva em torno do "suicídio lento" (outro 

modo de significar auto-agressão). Com diversas hesitações, no trecho: "você vai acabando...tipo 

assim uma... é como se você tivesse... é... se", observamos uma deriva sintática. Os termos "tipo 

assim", "vamos dizer", "como se fosse" também são indiciários de pontos de deriva.  

Outro mecanismo fortemente observado no recorte 3 é a indefinição do sujeito ao utilizar 

o pronome "você" no lugar de "eu". 

 Quanto à questão do auto-controle, que apareceu inicialmenteno recorte anterior, o 

sujeito associa a ele questão da "auto-agressão" e o "suicídio lento". Desse modo, parece haver o 

deslizamento metafórico de "episódio depressivo" ( Recorte 1)  para "auto-agressão" (Recorte 2)  

e depois para "suicídio- lento" (Recorte 3). É interessante notar que, ao longo desse movimento, 

há uma mudança na formação discursiva adotada. No Recorte 1, temos uma FD médica; no 
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segundo, aparece algo misto de terminologia médica e um termo subjetivo; já no terceiro, 

observamos a utilização de uma terminologia singular ao sujeito.   

De que tentativa de suicídio esse sujeito nos fala? Como assim, não se "morre de repente 

de uma vez?" Será que ele realmente almeja a morte? Existem meios mais eficazes de atingir a 

morte. De que morte esse sujeito fala? É de um "suicídio lento", onde "você vai acabando (...)se 

alimentando de seu próprio corpo, vamos dizer assim, como se fosse assim uma auto-fagia".  

Porque esse sujeito não quer alimentar-se do que vem dos outros, por que ele faz essa 

recusa tão veementemente?! Como já vimos no capítulo II, para Lacan (1995) esse seria um 

modo de "colocar em cheque sua dependência, e precisamente alimentando-se de nada", ir em 

busca de "uma onipotência de si mesma." Alimenta-se de si mesma, "como se fosse assim uma 

auto-fagia". (op.cit. p. 190). 

O caráter auto-agressivo, observado a partir do deslizamento presente no Recorte 3 

(alimentação → corpo → auto-agressão), nos faz pensar que alimentação e corpo são vias 

significantes ("caminho") para que N. atinja algo de caráter essencial. Este 

caminho/corpo/alimentação,  aparece como algo agressivo. 

 

RECORTE 4 

 

S: Usando as reservas pra poder ir acabando e sumindo, minha vontade era realmente de 

sumir, desaparecer, sumir do mapa! Tinha muita vontade de morrer, de sumir, de... de qualquer 

coisa, mas não queria ficar na situação que estava. Então assim... a minha saída era essa. Me 

recusava assim terminantemente de me alimentar. E eu achava que o alimento assim... não me 

faria bem. Chegou um ponto que aí você começa a ficar com aquelas idéias na cabeça, psicóticas 

mesmo, que o alimento iria me fazer mal, eu não queria aquele alimento ali fazendo parte do meu 
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corpo, eu queria que aquilo ali saísse dali ou não entrasse! Como eu não vomito, eu não consigo, 

não...  provoco o vômito, nunca provoquei, assim... eu queria assim... a minha saída era não 

comer.  Eu restringi. 

 

O sujeito inicia esse recorte relatando a vivência de uma situação que lhe despertava 

"vontade de sumir, desaparecer (...) de morrer, de... de qualquer coisa". Observamos que o 

sujeito fala de uma vontade de difícil enunciação e que se expressa em novas derivas, através 

unidades lexicais de caráter vago ("coisa") e hesitações (" de... de qualquer coisa"). 

Conforme vimos nos recortes anteriores, essa "vontade de morrer" parece bem específica. 

Observamos a composição de uma rede metafórica em torno dessa "vontade", como um desejo de 

outra coisa que não a situação que vivenciava. Esse desejo parece ter desembocado na "saída" 

anoréxica. O sujeito nos diz que sua saída era "essa": "não comê".  

No recorte: "Me recusava assim terminantemente de me alimentar". A palavra 

"terminantemente", utilizada por N. para demonstrar o aspecto enfático de sua intenção em não 

comer, faz lembrar, através de sua sonoridade, o caráter terminal que com que, muitas vezes, esse 

quadro colore-se. Nesse e no Recorte 3, observamos, deslizamentos na enunciação da própria 

subjetividade (eu/você). 

Sob a égide da paradoxialidade, a anoréxica nega o desejo do outro/Outro, renegando seu 

próprio desejo, como uma forma de distinguir-se. A paradoxialidade desse mecanismo de busca 

por sua alteridade decorre do fato de que renegando o desejo do Outro, deve renegar-se a si 

mesmo.  

C. Miller diz que, na operação de separação constitutiva do sujeito, quando este é afrontado 

ao Outro, o sujeito responde à falta com a falta, fazendo desaparecer-se ante ao enigma do Outro. 

“Asi el fantasma de su propria muerte es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego 
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en esta dialéctica y, en efecto lo hace, como sabemos por muchísimos hechos, la anorexia 

mental”. (1996, p.113).  

O alimento parece ocupar uma função metonímica no eixo sintagmático desse discurso. 

Sabemos que a metáfora está ligada "à questão do ser e a metonímea à sua falta"; o sintoma é 

uma metáfora e o desejo é uma metonímea (op. cit p.532-33).  

Construímos, assim, a hipótese de que o sujeito anoréxico busca cavar uma falta 

constituinte. É através da "comida/alimento" que ele embrenha sua luta ("a minha saída era não 

comê") e através do corpo que exprime seu sintoma. 

 

RECORTE 5 

 

S: (o alimento) vai me deixar viva, isso que eu não queria. Então assim... o alimento tinha 

um significado muito assim de questão de vida e aquilo eu não tava querendo naquele momento, 

assim... para mim o alimento era... assim uma agressão à medida do controle, a partir de que 

você... eu fiquei muito tempo sondada... sonda naso-enteral, pra mim era agressão a hora que 

começava a entrar aquilo, parecia que me doía o estômago, eu sentia gota por gota caindo lá 

dentro, mesmo que fosse por bomba de infusão, o diabo a quatro, se caísse uma gota por minuto, 

eu sentia cada gotinha que tava caindo, pra mim aquilo ali era uma agressão terrível. É isso, pra 

mim era isso. (...) eu não aceitava alimentação por sonda, se entrasse dieta eu fazia exercícios 

físicos ao extremo, eu andava nesse corredor aqui direto, de noite, pra queimar aquilo que eu 

tinha recebido. 

No recorte: "Então assim... o alimento tinha um significado muito assim de questão de 

vida e aquilo eu não tava querendo naquele momento." O pronome "aquilo" apresenta-se como 

anáfora. Entretanto, nesse caso, o sintagma anterior a que ele deveria referir-se encontra-se 
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impreciso, criando uma lacuna de significação. Podemos pensar que "aquilo" se refere a "questão 

de vida" ou a "alimento". Também podemos supor que esses termos são metáforas. 

Podemos observar em todo o Recorte 4 a ocorrência de hesitações dissimuladas, através 

da utilização excessiva de "assim". Esse termo pode ser utilizado como uma tentativa de o sujeito 

disfarçar as hesitações (colmatação da deriva).  

No recorte: "(...) assim... pra mim o alimento era... assim uma agressão a medida do 

controle, a partir de que você... eu fiquei muito tempo sondada... sonda naso-enteral, pra mim 

era agressão a hora que começava a entrar aquilo( ...)."  

Outra hipótese levantada para a utilização pronome demonstrativo (aquilo) é de que este 

seja utilizado com valor de um substantivo nominativo de algo vago ou talvez inominável.  

O modo como descreve a experiência de ter sido alimentada/agredida  ("sondada... sonda 

naso-enteral; bomba de infusão... o diabo a quatro") remete a um estado bem primitivo de 

alimentação, onde o tubo digestivo (boca / esôfago) encontra-se impedido de participar do 

processo; assim como ocorre com o bebê intra-útero. Além disso, observamos nesse recorte a 

presença de uma FD médica em seu intradiscurso. 

Como foi visto, no Recorte 4, a anoréxica parece regredir a um estágio muito primitivo, 

como recurso de sua busca por alteridade. A ela parece ser preciso morrer para depois nascer 

novamente! Dessa vez livre.  

Assim, confrontamos-nos com mais uma paradoxialidade: buscando sua alteridade, ela 

regride a um modo de vivência muitíssimo frágil que, ao inverso do pretendido, despende uma 

série de cuidados e atenção dignos de um bebê ou de um doente. 

Penso ser importante nos debruçarmos um pouco mais sobre os conceitos de vida e morte 

presentes nesse recorte. Não era uma morte "de uma vez" que o sujeito desejava! Trata-se de uma 

morte simbólica, assim como ocorre nos ritos da puberdade.  
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Bidaud (1998) descreve a questão anoréxica como uma espécie de empreendimento 

("caminho") que "envolve um desafio, um combate, sustentados a nosso ver por uma fantasia 

regressiva de transformação e metamorfose, renascimento de um corpo fora-do-sexo (...)" (op. 

cit p.44). Segundo o autor, o caminho adotado na busca de auto-controle assemelha-se com o do 

eremita. Tal como o ser que busca através de seu retiro sustentar o ser por si mesmo, sem nenhum 

outro além dele mesmo para existir, é um: "ser de auto-engendramento, de auto-suficiência, sem 

divisão" (op. cit.p. 42). 

 Como vimos no capítulo I, a anoréxica sente-se aprisionada, "cumulada" pela mãe (outro 

primordial/Outro). É contra essa configuração que ela empreende sua jornada. Então, a comida e 

a vida a que ela renunciava era, justamente, aquela que impedia sua existência enquanto sinônimo 

de alteridade. 

 

RECORTE  6 

 

S: Eu dei muito trabalho pra equipe, porque além do mais, ainda eu sou profissional e eu 

acho assim...eu não me sen..., eu não me entendia como paciente, eu não me sentia como 

paciente, então eu interferia muito em conduta. (...) 

Pra mim eu tava normal e não... não como se tivesse perdido assim... pra mim tudo bem! 

Pra mim eu não enxergava que eu tava naquela situação de caquexia assim, tão grande assim, que 

precisasse de uma intervenção tão brusca.  

 

No início desse recorte, o sujeito relaciona o fato de ter dado "muito trabalho pra equipe" 

“porque” "além do mais" é profissional. Essa frase pode causar um efeito de sentido de 

contradição, no sentido de que sendo profissional, N. ficaria isenta de ocupar a posição de 
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paciente. Esse efeito de sentido indica, também, uma hierarquia implícita de lugares. "N. além do 

mais é profissional da saúde (e não paciente)".  

Em seguida diz: "e eu acho assim... eu não me sen...), eu não me entendia como paciente, 

eu não me sentia". Observamos nesse recorte um momento de hesitação, seguido por uma 

derivação sintática que nos indica, mais uma vez, a resistência do sujeito frente à idéia de sentir-

se doente. Essa resistência é observada não só pela hesitação, mas pela tentativa de controle 

desta, através da utilização de um recurso cognitivo ("não me entendia") no lugar da emergência 

de um sentimento. 

No segundo trecho desse recorte, o sujeito responde ao entrevistador que na época de sua 

primeira internação se achava "normal" quanto ao peso. Em seguida diz: "e não... não como se 

tivesse perdido (...) eu não enxergava (...)". Utilizando um condicional no pretérito do subjuntivo 

("como se tivesse perdido") e depois fazendo a negação do pretérito perfeito ("eu não 

enxergava") reforça a negação sobre a aceitação da doença, mais uma vez.  Desse modo, N. 

parece atribuir aos outros a idéia da doença e através de um funcionamento imaginário busca 

afastar-se da condição anoréxica. É como se dissesse: "os outros me viam como se estivesse 

magra, mas eu não estava!" Para ela, seu peso estava "normal", "tudo bem!"  

O modo subjuntivo expressa o fato como incerto, duvidoso. Assim, temos nesse discurso 

marcas indiciárias (modo e tempo verbal) reveladoras de um lugar que o sujeito não quer estar. A 

combinação da contraposição de dois discursos diferentes (médico e do sujeito/ingênuo) 

possibilita ao sujeito ir firmando sua posição, uma vez que, segundo N., nunca foi possível ter 

controle/domínio sobre sua vida/seu lugar. 

No recorte: "Pra mim eu tava normal e não... não como se tivesse perdido assim...".  O 

sujeito omite o objeto direto. De fato N. não julgava estar perdendo nada, mas julgava estar 

ganhando ou se livrando de algo indesejado.  
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Em seguida, ao conjugar o verbo "enxergar" no passado ("não enxergava que eu tava 

naquela situação de caquexia") constatamos uma dissociação discursiva. Ao dizer que não 

enxergava, entendemos que hoje N. enxerga que estivera magra. Entretanto, ao construir o 

primeiro período ("eu tava normal e não... não como se tivesse perdido") o sujeito reconhece que 

não vê, na atualidade, que esteve magra. Temos assim, claramente, dois discursos divergentes, 

despercebidos pelo sujeito.  

No segundo período, o sujeito utiliza uma FD médica para se referir a uma situação, 

chamada de caquexia. Penso que ela usou seu entendimento profissional para nomear uma 

condição de "caquexia" que, no entanto, ela "não enxergava". Dizia que sua condição era de 

normalidade! Ou seja, utilizando-se de formações discursivas médicas, ela relata sua história com 

um olhar de especialista, que lhe possibilita uma racionalização defensiva dos fatos. 

 

RECORTE 7 

 

S: Olha eu sei... sempre tive é... capacidade de discernir quem é uma pessoa gorda quem é 

uma pessoa magra, fora de mim. A minha dificuldade é auto-imagem, a de ter um padrão assim. 

Porque eu... apesar do peso, eu  tenho consciência do peso e da... assim... em termos numéricos, 

massa corporal assim, eu sei que tá baixo, é... tudo mais, teoricamente eu sei, eu sei que eu estou 

magra, eu sei que esse peso é... um peso baixo. Mas no sentir não é assim, eu me sinto gorda e 

pesada, assim, qualquer cem gramas pra mim é um absurdo, você não precisa da balança, você 

sabe que engordou, não precisa. Então assim, a minha dificuldade é auto-imagem e mesmo assim, 

se você se olhar no espelho, você se enxerga gorda no espelho apesar de você estar magra  (...)  

apesar assim, você tem osso saliente, no concreto você sabe que você está magra, você vê que seu 

osso tá as-, tem osso saliente, você olha.... as vezes o abdômen tá encovado, alguma coisa mais, 
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seu rosto tá fino, cê sabe que você tá mais magra, mas eu olhando no espelho, dependendo do dia 

que eu olho eu não enxergo assim, eu acho que eu estou com o  formato arredondado, eu acho 

que eu tô com o seio grande, o abdômen grande, é... então assim eu sinto diferente, 

principalmente quando eu ganho algumas gramas, eu fico procurando onde é que ele tá 

acumulado, esses gramas. Tanto é que eu não gosto de olhar no espelho, dependendo do dia eu 

olho eu não enxergo assim, porque dependendo do meu dia e do meu estado de espírito e da 

minha condição do dia, eu me enxergo de uma forma correta, tem dia que eu me enxergo magra, 

normal como deveria ser, e tem dia que não, porque eu já tenho essa distorção, apesar de toda 

medicação que você toma, eu não consigo ter essa... é... essa noção, essa distorção persiste.   

 

Mais uma vez, N. inicia sua fala com uma hesitação. A hesitação refere-se à capacidade 

de "discriminar" pessoas gordas e pessoas magras. Através da hesitação, inferimos que houve 

uma dificuldade de o sujeito abordar esse tema, apesar de iniciar a frase com a afirmativa de que 

sempre soube "discernir" pessoas magras de pessoas gordas; "teoricamente", "fora" dela.  

Notamos a utilização do recurso de colmatação dessa hesitação, através de  FD´s médicas em seu 

intradiscurso. Nesse momento, algo de ingênuo irrompe ("tudo mais"). O que é esse "tudo mais", 

que ela não pode nomear? Mais a frente, nesse mesmo discurso, N. utiliza o termo "assim" que, 

conjuntamente ao "tudo mais", demonstra uma tentativa de colmatação e dá indícios da hesitação 

do sujeito. 

Esse recorte é caracterizado pelas derivas na subjetividade do sujeito, realizadas através 

dos pronomes pessoais eu/você. Vimos, claramente, que ora o sujeito se identifica com a posição 

da primeira pessoa e ora com a posição da terceira pessoa.  

Ao adotar a terceira pessoa, N. coloca-se numa posição de exterioridade e, nesses 

momentos, confronta-se com a condição de sua doença ("você não precisa da doença... se você se 
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olhar no espelho... você se enxerga gorda apesar de você estar magra”). Penso que a utilização da 

terceira pessoa, nesse momento, atue como uma defesa/resistência à cura.  

 Neste recorte, o sujeito enuncia muitas vezes o pronome eu, mesmo em períodos onde 

este caberia oculto. Esse movimento de marcação é revelador de uma correlação entre identidade 

e estado físico, bem como aponta a dificuldade, de o sujeito ter uma "auto-imagem" e um 

"padrão" corporal. Nesse momento, N. não está falando de um padrão estético/físico; se bem que 

isso lhe parece estar intrinsecamente correlacionado à questão de identidade ("quem").  

No trecho "tem dia que eu me enxergo magra, normal como deveria ser e tem dia que 

não", o sujeito volta a falar da normalidade, do "padrão" que deveria ser. Fala de uma lei 

instituída, sob a qual sente-se muito fragilizada e que gera dificuldades para se 

enxergar/identificar. Desse modo, quando ganha "algumas gramas" fica procurando "onde ele tá 

acumulado". Não sei se seria uma extrapolação ler o pronome pessoal "ele" como o Outro que 

instituiu a esse sujeito uma norma. 

 

RECORTE 8 

 

S: (...) às vezes percebo que eu fico assim... chocada, que você percebe que você tá magra 

além da conta, quando vem uma pessoa estranha fala, ou então, é... tipo assim (...) as pacientes às 

vezes comentam com as meninas, com as funcionárias que também trabalham comigo, "nossa, a 

senhora é magra demais! Ela tá doente?!" E começam a perguntar, então quando alguém estranho 

fala, aí às vezes caí um pouquinho a ficha, cai e não cai, assim, eu sinto que na, na prática, é 

assim, mas no sentir eu continuo me sentindo gorda, pesada, que aquilo ali não é meu. Eu posso 

olhar uma fotografia de 10/15 anos atrás, eu me acho imensa nas fotos. Eu não me identifico com 

aquela N que estava na foto anterior. E eu perdi assim completamente o parâmetro de peso 
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normal, eu assim, por cálculos assim, por cálculos eu sei meu peso ideal, mas assim eu não tenho 

peso agora, eu até falo pras meninas, eu não tenho um peso agora que me deixe contente, eu me 

sinto bem perdendo peso. Se eu ganhar peso, eu não posso dizer ganhar tenho que dizer 

recuperar2, eu me sinto péssima! Então eu fujo da balança. (...) Tem hora que aquele peso já não, 

já não me satisfaz, eu sempre quero ter menos, menos, menos. Eu me lembro que quanto mais 

você perde, mais você quer perder. Você perde a noção de que aquilo te compromete fisicamente, 

que pode ser grave, que pode chegar um ponto que você assim... não tenha reversão mais. 

 

Nesse recorte, o sujeito continua repetindo a dinâmica expressa no recorte anterior (7), 

com relação ao uso dos pronomes eu/você. Após a primeira hesitação, quando utiliza o pronome 

pessoal na primeira pessoa, dá seqüência utilizando a terceira pessoa. Esse tipo de dispersão 

parece ocorrer seguindo um padrão, que seria o de utilizar a terceira pessoa para falar do lugar de 

um sujeito que tem algum tipo de consciência "na prática", "no saber", "no concreto", 

"teoricamente", "fora" dela, "mas (que) no sentir não é assim".   

O sujeito demonstra um certo grau de permeabilidade pelas pessoas "estranhas", quando 

essas o colocam em confrontação com sua própria percepção. Nesse momento, "cai e não cai" sua 

ficha.  

No recorte "continuo me sentindo gorda, pesada, que aquilo ali não é meu", o pronome 

"meu" parece ser uma anáfora referente a "gordura", a "comida"; isto é: a "ceva", que a engordou 

e que não lhe pertence.  

O pronome "aquilo" novamente revela a dificuldade de N. para nomear algo que a 

cumula, fazendo-a sentir-se "gorda, pesada". Como disse no Recorte 7, quando engorda um 

pouquinho fica procurando onde "tá acumulado, esses gramas".  

                                                           
TP

2 Temo usado pela equipe do Ambulatórioo onde N é tratada; indica uma FD médica 
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O sujeito associa diversas vezes o pronome "aquilo" ao pronome demonstrativo de lugar 

"ali", causando a impressão de que "aquilo" está distante. O pronome aquilo pode ser 

compreendido, no primeiro momento desse recorte, como uma metáfora do corpo e no segundo 

momento como metáfora de anorexia. Desse modo, corpo e anorexia estão no mesmo eixo 

significante.  

Nesse recorte, o sujeito fala novamente sobre a perda de seu parâmetro de normalidade 

quanto ao peso. Mas N. sabe, através de "cálculos, seu peso ideal". Ao dizer "agora eu não tenho 

peso" e o que a faz contente é perder peso, podemos pensar que "peso" seria uma metáfora do 

lugar do Outro ou da existência do Outro, via alimentação. Desse modo, o sujeito estaria dizendo 

que quer perder o Outro! 

Quando diz que "aquele peso já não me satisfaz", podemos pensar que o Outro nunca 

soube satisfazer sua demanda, mas apenas sua necessidade. O sujeito termina explicitando que 

essa questão inscrita ao corpo e à alimentação é distinta de uma questão física/estética: "você 

perde a noção de que aquilo te compromete fisicamente, podendo chegar a um ponto que não tem 

mais reversão." 

Penso que, ao falar de "não ter mais reversão", o sujeito se refira à morte concreta, à 

morte de um corpo orgânico. A partir desse momento, modifica-se o tom de seu discurso e o 

sujeito utiliza-se, marcadamente, de FD´s médica. 

 

RECORTE 9 

 

E: Você não acredita nisso? 

S: Não, eu não consigo acreditar... nisso (possibilidade de morte em decorrência da 

anorexia). Por mais assim, ruim que eu esteja na condição de internação que eu estive ano 
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passado, é.... eu tive muitas alterações metabólicas, mesmo assim, tudo assim...  eles falavam que, 

é...  que poderia não tá acreditando que aquilo ali me fosse fazer mal, porque eu peso muito pior, 

muito menor do que aquele e estava conseguindo sobreviver, mas que depois de tantos tempo, de 

tantos anos assim, o organismo chega num certo ponto que ele não reage mais, pode chegar num 

certo ponto de você ter uma parada cardíaca e não ter reversão... né, então assim que ... que eu 

não estava enxergando aquilo, que eu estava tão assim ... obcecada com a intenção de morrer, 

com a ... ideação (difícil entender) suicida mesmo, que eu não queria viver mais, que aquilo ali 

não estava me assustando, e isso assustava a equipe, não a mim, a mim  aquilo lá não preocupava 

nem um pouco. 

 

"Não, não, eu não consigo acreditar... nisso". A hesitação do sujeito expressa nesse recorte 

é seguida e preenchida pelo pronome demonstrativo nisso. O pronome parece ocupar uma função 

nominativa, indicando referência a um estado vago ou uma resistência  à proximidade de uma 

idéia renegada.  

No recorte: "por mais assim, ruim que eu esteja na condição de internação que eu tive ano 

passado", o sujeito utiliza dois tempos verbais: presente e passado. No presente, nomeia a 

qualidade de seu estado como "condição de internação" e em seguida remete esse estado ao 

passado.  

Durante todo o Recorte 9 constatamos, mais acentuadamente do que em outros,  o 

mecanismo do sujeito de, ao aproximar-se de seu quadro enquanto sujeito e não enquanto orador, 

imediatamente distanciar-se através da utilização de uma FD médica. Conforme confronta-se 

com sua atual realidade, ao falar "daquilo", o sujeito vai se embrenhando em um interdiscurso 

médico, como mecanismo de resistência á proximidade de uma condição não aceita. Entretanto, 
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os atos falhos e as marcas enunciativas insistem em aparecer para denunciar o estado anoréxico 

de N. 

Nos recortes "eles falavam que, é... que poderia não tá acreditando que aquilo ali me fosse 

fazer mal, porque eu peso muito pior, muito menor do que aquele e estava conseguindo 

sobreviver, mas que depois de tantos tempo, (...) pode chegar num certo ponto de não ter reversão 

... né, então assim que ... que eu não estava enxergando aquilo, que eu estava tão assim ... 

obcecada com a intenção de morrer, com a ... ideação suicida mesmo, que eu não queria viver 

mais, que aquilo ali não estava me assustando, e isso assustava a equipe, não a mim, a mim  

aquilo lá não preocupava nem um pouco." 

O sujeito relata não acreditar que "aquilo ali" lhe fosse "fazer mal, porque eu peso muito 

pior, do que aquele e estava conseguindo sobreviver". Nesse recorte, o pronome "aquilo" pode 

estar se referindo ao significante peso. N. insiste em mostrar que o peso "pior" não lhe ameaça, 

entretanto momentos de desconfiança emergem ("pode chegar num certo ponto de não ter 

reversão").  

Percebemos que "aquilo" amarra-se ao significante "peso" e peso "pior". O baixo peso 

decorrente da anorexia não constituía para N um fator eminente de morte, mas a "parada" 

cardíaca sim. Essa constatação nos faz pensar que há uma contraposição entre "aquilo" (anorexia, 

questão subjetiva) e algo físico. Ou, ainda, que há para esse sujeito algum tipo de distinção entre 

a morte física e a morte simbólica. Seguindo o raciocínio feito na análise do Recorte 3, parece 

que o sujeito não está falando de uma morte concreta, mas de um desejo de renascer. Podemos 

pensar nessa mesma hipótese ao percebermos o temor do sujeito do que nomeio de "morte 

concreta".  

No trecho "obcecada com a intenção de morrer (...) não queria viver mais, mas (...) ao 

mesmo tempo estava conseguindo sobreviver", o sujeito aponta uma contradição que penso poder 
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ser desfeita da seguinte maneira: a palavra "sobreviver" parece dizer sobre uma condição de 

"mais viver", de um viver "além de si", de um viver o Outro. Essa condição é essencial para que 

haja a recusa anoréxica da comida enquanto via do Outro.   

 

 RECORTE 10 

 

S: Eu não acreditava, eu não acredito ... (que seria possível morrer), porque desde o 

começo me orientavam dos riscos, que tinham...  

 

A atualização espontânea do tempo do verbo "acreditar" contextualiza a atual relação do 

sujeito com sua doença. N. não aceita a gravidade da doença, isto é, não admite que essa possa 

gerar risco de vida. Esta resistência também pode ser constatada através da interdição da frase "eu 

não acredito".   

É interessante notar a ambigüidade de sentido trazida pelo verbo "ter" no plural. Os 

médicos "orientavam dos riscos, que (eles) tinham"?! Ou ela corria risco e era orientada por eles? 

O pronome "eles" parece referir-se aos médicos. A ambigüidade dessa frase possibilita uma 

inversão de papéis, através de um efeito de sentido onde sujeito ocupa o lugar do especialista e 

orientaria um "outro" (sujeito) sobre os riscos dessa doença. Tal efeito nos aponta mais uma vez a 

resistência do sujeito aceitar-se na posição de paciente. 
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RECORTE 11 

 

S: (...) porque eu já passei tantas situações.... que assim é... eu acho que pela minha 

experiência aquilo ali não ia acontecer. É... porque eu já, se for contar eu já internei umas nove, 

dez, dez vezes já. É muita internação, muita coisa, eu já passei por muita coisa (não dá para ouvir, 

devido ao barulho de fundo: choro de bebê) muitos altos e baixos, tive problemas relacionais 

sérios, mas assim, foram coisa que superei, que eu acho, que de uma certa forma meu 

metabolismo se acomodou de uma tal forma que isso... eu não acredito que possa acontecer. E ao 

mesmo tempo assim: é contraditório? É, eu tive uma fase que eu estava numa ansiedade tal que aí 

eu comecei a fica com medo dessa história de morrer. 

 

A dinâmica desse recorte assemelha-se muito à do recorte anterior (10). 

Na frase "eu já internei umas nove (...)", a voz está no modo ativo e não passivo. Além 

disso, o verbo internar é transitivo direto; com isso, emerge um sentido de que N. já tenha 

internado (o paciente) umas nove, dez vezes ou ainda que ela mesma tenha determinado sua 

internação (ocupando uma posição médica). 

Podemos observar , mais uma vez, o sujeito apropriando-se em seu intradiscurso de um 

FD médica. Uma série de terminações médicas são utilizadas com a função de distanciar o sujeito 

de sua patologia. O período termina com um pronome demonstrativo ("isso") e uma interdição, 

seguida pela negação de uma idéia: "eu não acredito que possa acontecer", no presente. Todos 

esses recursos apontam no mesmo sentido da hipótese levantada acima. O sujeito pode estar 

utilizando o pronome demonstrativo com valor nominativo de algo impossível de ser nomeado de 

outra forma. 
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Nesse recorte, o sujeito aproxima-se conscientemente da contraditoriedade de sua 

patologia; através "dessa história de morrer". 

Nesse momento, podemos observar claramente uma cisão do sujeito através do 

questionamento implícito sobre a gravidade de sua doença (eminência de morte) ou com a 

própria existência da doença.  

 

RECORTE 12 

  

S: Eu tive assim uma fase de ansiedade tremenda, então assim qualquer mal estar físico parecia 

que ia morrer, eu tive muito medo. 

 

Após o contato com a possibilidade de morte, iniciado no Recorte 11, o sujeito fala da sua 

passagem por fase de "ansiedade" e "medo". Aos poucos, aproxima-se de aspectos subjetivos 

ligados ao corpo ("mal-estar físico").  

Nesse recorte, notamos que as internações devidas à anorexia não assustavam N., 

enquanto, as devidas à ansiedade e ao mal estar físico, sim. 

Ao afirmar que o mal estar físico lhe causava medo, parece haver uma contraposição da 

anorexia como uma questão "física". A anorexia não lhe causava medo da morte (conforme 

acima), mas o mal estar físico e a ansiedade sim. "Mal estar físico" e "ansiedade" parecem ser 

metonímias.  
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 RECORTE 13 

 

S: (...)eu usava diurético, laxante, esses remédios desses que eles fazem propaganda na 

televisão pra regime, eu tinha bicicleta ergométrica, eu ficava à base assim de duas horas 

pedalando na bicicleta ergométrica. Eu moro assim na V. T., perto do Centro, eu ia fazer o curso 

de computação, alguma coisa, eu fazia caminhadas mil, eu ia a pé eu voltava a pé. Eu não sei 

como que eu agüentava, né, e assim, ingerindo pouco. Então assim, foi uma coisa assim, que na 

época (não dá para entender) (....) em uma das internações eu tava muito ansiosa, então virava e 

mexia eu ia parar na Unidade de Emergência, eu não tinha nada, mas assim... 

 

Aqui o sujeito relata os métodos divulgados pela mídia ("eles") para perder peso. Desse 

modo, podemos confirmar a influência da formação ideológica no contexto dessa doença 

(conforme Dunker, 2000), bem como o esquecimento n° 2 de Pêcheux.  

"Em a forma sujeito do discurso", Pêcheux discute sobre a relação de interpelação do 

sujeito e da ideologia. Ele nos diz que o sujeito é "constituído sob a evidência da constatação que 

veicula e mascara a norma identificadora". (1997 b, p. 159). Desse modo, podemos pensar que 

para N. o preceito social de "feliz é quem é magro, belo é ser magro", componham o 

esquecimento n° 1, nesse discurso. 

Ao relatar suas internações, N. especifica uma em que estava muito ansiosa, explicitando 

haver algum tipo de distinção entre suas internações. N. diferencia as internações decorrentes da 

anorexia e realizadas no HC (agendadas e ordenadas pelos médicos) das internações ocorridas na 

Unidade de Emergência. As internações feitas na Unidade de Emergência eram, para N., 

decorrentes de uma "ansiedade" e a paciente havia espontaneamente recorrido ao auxílio 

hospitalar.  
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Desse modo, medo da morte, ansiedade e mal estar físico começam a atrelar-se numa rede 

significante, diversa da rede que compõe o intradiscusro eminentemente médico. 

Por último, é interessante notar o desfecho desse recorte. O sujeito parece transformar sua 

constatação ("eu não tinha nada") em uma indagação ("mas assim"), que o deixa imobilizado 

(conforme observamos através da interrupção da fala). Essa dinâmica marca a cisão do sujeito 

entre uma forma-sujeito médica e uma forma sujeito ingênua. Afinal, o que é que ela não tinha, 

mas "assim" a fazia buscar a Unidade de Emergência?! 

 

 RECORTE 14  

 

S: Com medo, porque eu passei uma situação assim que tive assim... uma crise de 

hipoglicemia, que eu tive tipo uma crise convulsiva, por causa da hipoglicemia, então é um mal 

estar muito ruim, então a partir dessa época eu fiquei com medo, daquele mal estar, de sentir 

aquilo. E... que eu nunca assim, sentia, mas assim era uma fraqueza, uma coisa assim, mas não 

chegava ao extremo que eu cheguei, né. Aí... fiquei nessa fase aí, aí depois disso aí, chegou certos 

pontos que voltou, parei, a ansiedade melhorou, porque eu entrei com medicação, ansiolítico, 

comecei a fazer terapia, levar mais a sério o tratamento psiquiátrico. Medicação eu não tomava, 

antidepressivo eu não tomava, fingia que tomava, mas eu não tomava nada, anti-psicótico que 

também prescreviam eu não tomava, fingia que tomava, mas eu não tomava. E assim, era 

completamente fora, não achava que eu não precisava atendimento psiquiátrico e não precisava 

de medicação. E a partir desse momento que eu comecei a sentir dessa forma tão mal, que eu 

fiquei com uma ansiedade tal que eu tinha.... tipo uma síndrome do pânico, tinha um mal estar 

físico todo daquilo, sabe; mas ao examinar não tinha nada, então você realmente vê que 

realmente era uma crise de ansiedade muito intensa, que tava... sei lá, em cima de mim ali. Aí eu 
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senti a necessidade de então tomar a medicação, aí eu aceitei, a partir daí eu comecei a levar a 

sério e a ... é a assumir o tratamento, a entender o quê que era que eu tava tendo, aí eu aceitava 

que o meu diagnóstico era anorexia, que não era um problema meramente físico, não era. 

 

Nesse recorte, podemos ver a oscilação de FD´s médicas à emergência de um discurso 

ingênuo. Para se referir à terminologia médica, o sujeito usa termos como: "necessidade", "vê", 

"assumir", "problema meramente físico". O discurso ingênuo pode ser observado através 

terminologias subjetivas, tais como "mal estar" e "medo", mas é sobretudo através das hesitações 

e do uso do pronome demonstrativo (aquilo/daquilo), com valor nominativo, que observamos a 

emergência do discurso ingênuo. Podemos notar esse mecanismo na primeira fala desse recorte: 

"eu passei uma situação assim que tive assim... uma crise de hipoglicemia, que eu tive tipo uma 

crise convulsiva, por causa da hipoglicemia, então é um mal estar muito ruim, então a partir dessa 

época eu fiquei com medo, daquele mal estar, de sentir aquilo." 

Nos parece que essa oscilação acaba gerando, a partir de uma confrontação, uma 

aproximação entre o âmbito físico e emocional, até então cindidos.  

Ainda nesse mesmo recorte, notamos que sujeito inicia a frase referindo-se a um tempo 

passado, seguido por uma interdição e uma FD médica. Em seguida, o sujeito faz uma reflexão 

("então") sobre esse período, na qual classifica o "mal estar" (termo médico) com uma 

adjetivação subjetiva ("ruim"). Compreendemos que, nesse momento, o sujeito confronta-se 

inconscientemente e lentamente (através da conjunção do verbo ser no presente) com o fato de 

ainda estar doente; e que essa doença pertence a um âmbito subjetivo. Entretanto, essa 

aproximação dura pouco, conforme notamos através da retomada da conjugação do verbo no 

passado.  

Também detectamos um outro deslizamento significante: mal-estar ∧ aquilo ∧ coisa. 
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No recorte "era completamente fora, não achava que eu não precisava atendimento 

psiquiátrico e não precisava de medicação", N. omite o sujeito da frase e recusa (por duas vezes) 

a aceitação do tratamento. Apesar de toda essa negação, o primeiro "não" evidencia um ato-falho, 

que novamente aproxima o sujeito da condição de doente.   

No momento seguinte, N. retoma um discurso médico e critica os médicos. Ela diz:  "mas 

ao examinar não tinha nada, então você realmente vê que realmente era uma crise de ansiedade 

muito intensa, que tava... sei lá, em cima de mim ali." Podemos notar que N. posicionava-se no 

lugar do médico (examinando o paciente). Além disso essa interpretação denota uma crítica aos 

médicos que pareciam estar fora da realidade ao procurar algo que era inapreensível aos exames 

("ao examinar não tinha nada").  

No final, diz que aceitava que seu diagnóstico era de anorexia, encaminhando essa 

problemática a um âmbito de um algo que não "era meramente físico, não era". Entretanto, 

continua negando seu atual estado de anorexia. 

 

 RECORTE 15  

 

S: Não eu comia, comia assim... porque.... não sei se era,  eu usava o alimento como 

ansiolítico, eu acho. Chegou um ponto que às vezes eu usava o laxante como ansiolítico. Achava 

que meu intestino tinha que funcionar, porque o que entrava, o que entra - até hoje eu penso 

assim - tem que sair, mesmo que for o mínimo tem, não pode ficar muito tempo aqui dentro. Eu, 

eu não admito a sensação de ter o alimento muito tempo dentro de mim.... ele entra, porque eu 

tenho fome, normal, (fala baixo) assim, é... , eu não posso mentir e fala assim olha " eu não tenho 

fome", eu tenho fome, vontade, tenho vontade, mas eu não tenho a coragem de comer, tipo assim, 

eu tenho vontade de comer um doce, eu vejo um doce, nossa eu morro de vontade de comer, eu 
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posso até pegar um pedaço e pôr na boca, mas eu não consigo engolir, eu cuspo fora. E se eu 

chego a comer eu fico com um sentimento de culpa tal que eu quero que aquilo.... saía de 

qualquer maneira, mas assim eu não consigo provocar o vômito, eu não não faço isso  (fala muito 

baixo), então assim, eu prefiro não comer, mesmo com toda vontade que eu tenho eu prefiro não 

comer, pra não ter que provocar e fazer nada. (...) então eu prefiro assim (não dá pra ouvir), então 

assim eu não como pão, arroz, feijão, então assim tem um monte de coisa que eu não... 

 

Nesse recorte, o movimento de cisão no intradiscurso do sujeito observado nos trechos 

anteriores aparece por menos tempo.  

As FD´s médicas são utilizadas nos momentos de hesitações e interdições, restando 

apenas resquícios da FD médica, através de algumas palavras isoladas. N. parece realizar um 

movimento de incorporação de FD´s médicas. Notamos isso através da utilização de significantes 

pertencentes a um intradiscurso médico (ansiedade/ansiolítico) para contextualizar a eminência 

de uma subjetivação do significante corpo.  

Através da metáfora entre a relação intestinal e o "alimento", N. comenta sua dificuldade 

e sua recusa em manter "por muito tempo" aquilo que "entra" em seu corpo. Nesse momento, 

estamos em um âmbito imaginário do discurso, distinto na ordem fisiológica. O sujeito diz que 

tem fome ("eu tenho fome, normal"), mas lhe falta coragem para comer ("eu não tenho a coragem 

de comer").  

Podemos entender que a falta de coragem de comer remete N. ao fortalecimento de uma 

outra coragem: a coragem para não comer. Tal coragem é bem específica e o artigo ("a") aparece 

com uma função de enfatizá-la. Assim, o sujeito persiste com seu sintoma (recusa alimentar), 

através do controle de seu desejo de comer. 
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Como sabemos, a questão anoréxica caracteriza-se no âmbito de uma luta ativa contra a 

fome, no movimento de "vencê-la", de ir além da fome, para mostrar ao outro/Outro que existe 

algo mais-além do que a necessidade, em sua demanda por alimento (de amor).  

O sujeito anoréxico está bem nutrido/provido de coragem para sustentar essa queixa, 

podendo até mesmo morrer "de vontade de comer" para fazer com que o Outro ouça sua queixa-

muda. 

"Fome, vontade, coragem (de comer), morrer de vontade (de comer), botar na boca, 

engolir, cuspir fora."  São as palavras que constituem a cadeia significante desse recorte. 

 

 RECORTE 16 

 

S: Eu tenho medo assim, de começ.... e ter aquela compulsão, de quan-quando eu começo 

a ganhar peso, vamos dizer assim, meu medo é não conseguir parar, eu não tenho limite de perda 

de peso, e assim de continuar ganhando, ganhando e assim, e, isso eu não quero, isso mostra pra 

mim que eu estou bem descontrolada, estou perdendo o controle da única coisa que eu consigo 

controlar na minha vida. 

 

Nesse recorte, aparece a simultaneidade de seu conflito: o medo e a falta de limite para 

ganhar e perder peso, indiciadoras de uma compulsão ao controle. 

"Peso" e "corpo" aparecem num mesmo contexto: a "única coisa que eu consigo controla 

na minha vida."  Desse modo, o peso e a alimentação parecem constituir a ordem da identidade e 

da alteridade, sob a égide do (des)controle.  
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O início da fala, bastante truncada, assemelha-se ao medo e ao descontrole, referidos. O 

sujeito parece querer conter sua fala até o momento em que consegue verbalizar seu temor de seu 

descontrole. 

 

RECORTE 17 

 

S: Que é a ... é assim, a, a ... alimentação e o meu corpo, é a coisa que eu consigo 

controlar. Agora as outras coisas... da vida cotidiana, tipo os relacionamentos, são coisas que eu 

tenho muito mais dificuldade, que eu não consigo assim,  estar controlando. Então... eu tenho que 

ter alguma coisa que me permita controlar alguma coisa, isso pra mim é a.... ou ganha ou perde 

peso .... - isso assim em gênero de alimentação - ou alguma coisa assim: isso aqui eu consigo, 

isso aqui é meu. Isso aqui .... ninguém pode ... tirar, isso, isso aí eu posso levar. E as outras não.  

 

Nesse recorte, concluímos que o eixo paradigmático: alimentação → corpo → peso, 

constitui a cadeia significante da ordem da identidade. O sujeito busca re-constituir sua 

identidade, através de seu corpo, como "alguma coisa" que seja (só) dele!  Desse modo, ele busca 

controlar e ter autonomia (alteridade). Identidade, corpo e alteridade aparecem como sinônimos, 

nessa busca. 

A identidade é vista por N. como algo que "ninguém pode tirar". Esse trecho é revelador 

de uma FD de poder, presente na ideologia de nossa cultura. O poder se dá através de um disputa 

radical, onde ou se ganha ou se perde, sendo o controle o modo encontrado pelo sujeito de ter o 

controle em suas mãos. 
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O sujeito parece recusar aquilo que vem de fora/do Outro (sob o significante da 

alimentação) O sujeito anoréxico não teve sua demanda respondida. Ao contrário, teve sua 

demanda cumulada pelo desejo do Outro.  

Nesse recorte, também podemos corroborar o que nos disse Bidaud (1998) sobre a 

erradicação da relação do sujeito anoréxico com a comida e com outros aspectos de sua vida. 

Sobre isso, N. diz: "Agora as outras coisas... da vida cotidiana, tipo os relacionamentos, são 

coisas que eu tenho muito mais dificuldade, que eu não consigo assim,  estar controlando.(...) isso 

assim em gênero de alimentação ". 

 

  RECORTE 18 

 

S: (...) eu não admitia que eu tinha problema nenhum, que eu tava doente, não tinha nada. 

Voltei a trabalhar, eu não agüentei um mês e pouquinho, aí eu voltei a afastar, aí eu fiquei sem 

esse período. (...) aí eu voltei e tive que desistir de novo, perdi peso, voltei a ficar deprimida de 

novo, não consegui trabalhar é... voltei com a ideação suicida de novo, aí precisei internar de 

novo (fala algo que não entendo), mais uma vez, internei na psiquiatria de novo (...) aí o ano 

passado precisei afastar de novo. 

 

  O sujeito na voz ativa utiliza o verbo afastar com a omissão do objeto, causando um 

sentido de ter afastado alguém do trabalho e não de ter sofrido a ação do afastamento. Esse 

mecanismo afasta N. da posição de paciente e revela a não aceitação da idéia de ser anoréxica. 

Desse modo, realiza mais uma vez uma cisão na posição do narrador, semelhante ao mecanismo 

encontrado no uso dos pronomes eu e você.  
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 Ao dizer que ficou "sem esse período", N. não deixa claro se está referindo-se à perda de 

um período ou se "esse período" vem funcionar como um complemento de um objeto perdido e 

omitido.  

Em seguida, N. usa o verbo "voltar", também sem um complemento ("eu voltei e tive que 

desisti de novo"). Notamos três movimentos semelhantes no início desse recorte, o que nos leva a 

pensar que N. omite o mesmo fato: os episódios que corroboram ser um paciente anoréxico. Essa 

hipótese confirma a cisão do sujeito do discurso. 

Depois desses movimentos, o sujeito inicia um período em que diz: "voltei com a ideação 

suicida".  

É interessante notar que usando FD´s médicas, o sujeito consegue ter uma fala clara e 

"consciente". Esse parece ser um mecanismo defensivo, por meio do qual, apropriando-se de um 

interdiscurso médico, ocupa o lugar do especialista (forma sujeito), afastando-se da posição de 

um sujeito anoréxico. 

Até o final do trecho o sujeito repete mais três vezes a omissão do objeto, usando a voz 

ativa. 

   

RECORTE 19 

 

S: Internei de novo na psiquiatria. E também, juntamente com isso, aí quando eu interno 

minha anorexia piora, porque é..., na internação eu não comia nada, nem bebia nada, não comia, 

nem bebia. 

O sujeito inicia essa fala utilizando o mesmo mecanismo observado no Recorte 18 (voz 

ativa + omissão do objeto). Entretanto, temos uma novidade. Observamos que a anorexia ("minha 

anorexia") pode vir ocupar a posição do objeto da internação ("quando eu interno minha 
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anorexia"). Dessa maneira, o sujeito ("eu") ocuparia uma posição ativa, internando sua anorexia; 

como se esta fosse o objeto um distinto do sujeito! Esse mecanismo aponta a cisão do sujeito com 

seu sintoma.  

Também observamos essa cisão através da utilização de uma posição médica (FD 

médica), do uso da voz ativa conjunta a omissão do sujeito e do efeito de sentido de afastar a 

anorexia ("internar").  

Ao mesmo tempo em que o sujeito cinde seu sintoma, apropria-se deste (uso do pronome 

possessivo). Essa  ambigüidade em afastar e apropriar-se de seu sintoma revela os momentos em 

que o sujeito emerge no ponto limítrofe de sua dualidade.  

Percebemos uma sutil e irônica crítica ao tratamento, através do comentário de N. acerca 

das internações, indiciando que estas reforçavam seu sintoma! ("na internação eu não comia 

nada, nem bebia nada, não comia, nem bebia"). 

 

RECORTE 20  

 

S: É... Mas assim porque minha intenção, quando eu internei dessas vezes, com anorexia, 

não era anorexia em si, não era a anorexia que tava me preocupando, era a questão da ideação 

suicida mesmo, então assim... é... você fica num ambiente mais protegido, mas acontece que, cê 

tá internada não vão deixar você morrer de inanição, né. 

 

Iniciando o período com o intradiscurso médico, N. parece assumir uma posição ativa, 

como se estivesse fora desse quadro. Nesse momento, ocupa a posição de um médico, apontando 

indiretamente e ironicamente que a maior preocupação da equipe deveria ser com a "ideação 

suicida" e não com a "anorexia em si"!  
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O sujeito contrapõe "anorexia em si" a "ideação suicida", indicando com isso uma 

oposição entre o que o sujeito chama de ideação suicida e anorexia em si. Podemos pensar que a 

"ideação suicida" pertenceria a um universo distinto da "anorexia em si". Afinal, de que inanição 

esse sujeito deseja morrer?!  

Pensamos que a questão "morrer de inanição" parece constituir a seguinte cadeia 

significante (iniciada no recorte 9): ser anoréxica → "não viver mais". 

Podemos levantar a hipótese de que o sujeito anoréxico não tenha dimensão de que a 

anorexia poderia levar à uma morte concreta (recortes 03,09,10,11) ou  de que a morte referida, 

na busca do sujeito anoréxico, refira-se à morte de um corpo imaginário. 

Sabemos que o corpo e a imagem corporal são os primeiros substratos à composição da 

identidade de um sujeito. Na anorexia, conforme vimos no capítulo II, a imagem corporal fora 

demasiada "cevada" e, assim, faltosa de uma alteridade.  

Desse maneira, a busca anoréxica  parece ser uma tentativa de refazer esse caminho 

constituinte; refutando a "ceva" que vem do Outro, isto é, refutando o Outro, o sujeito anoréxico 

visa alcançar sua identidade e sua alteridade. 

 Podemos perceber claramente essa dinâmica, nesse recorte, quando ele diz que mesmo 

dentro de um "ambiente mais protegido" não vão deixá-la "morrer de inanição"! O sujeito parece, 

através dessa frase, reivindicar o seguinte: se esse ambiente fosse mesmo protegido, me 

deixariam morrer de inanição! Isto é: "Me deixariam protegido do Outro, para que eu possa 

(re)viver, em minha alteridade!" 

O ato-falho responsável pela explicitação dessa dinâmica, foi a conjunção "mas". Se o 

sujeito tivesse dito: o ambiente é protegido e não vão me deixar morrer de inanição; N. 

continuaria ocupando uma forma-sujeito eminentemente médica, condizente com o tipo de 

discurso utilizado no início desse recorte.   
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Ao dizer que preocupa-se com a "ideação suicida" e não com a "anorexia em si" (que gera 

a morte por "inanição") N. desapercebe, justamente por se tratarem de dois níveis distintos de 

comunicação, é que a anorexia pode levá-la à morte muito mais rapidamente do que a idéia-ação 

de morte ("ideação suicida").  

As FD´s médicas ou psicológicas "depressão profunda" e "auto-agressão", parecem ser 

utilizadas como uma maneira de autorizar o não comer; como se este ficasse, assim, justificado.  

 

RECORTE 21 

 

S: (...) quando você já está fazendo uso de antidepressivo, ansiolítico, você começa a 

sentir fome,  mas desde essa última internação agora que eu estou com essa história assim de não 

comer nada de sólido, então isso me atrapalhou um pouco a internação, porque, eu ficava só a 

base, porque, fiquei dois... meses internada, durante esses dois meses eu fiquei com... sonda, 

então era dieta que passa por sonda, que era dieta se/cê (    ) tomava via oral ... aí eu  passei a não 

comer nada sólido, e eu saí assim. E assim, no começo eu tentei, mas... não consegui, então 

sólido, assim, não adianta que eu não consigo. Eu acho que, não é...  nada físico, é ligado a algo 

psicológico, que eu tenho anorexia, e eu não quero saber da comida (fala muito baixo e enrolado) 

então eu estou sentindo que a anorexia está voltando, sabe quando você vê que... a alimentação já 

tá fazendo, já tá interferindo... e tem época que eu esqueço um pouco dela... E... isso também 

atrapalha, às vezes eu chego, esse tempo de trabalhar muito e... eu nem lembrar de alimentação 

(...) E assim, muito tempo... trabalhando o pessoal fala assim "se eu vivo de luz." (...) É ... porque 

assim, eu não tenho assim... me alimentando durante o dia inteiro. As vezes eu tomo assim, que 

eu vejo que eu vou (não entendo) eu tomo café adoçado, alguma coisa assim, porque eu sinto que 

aí o físico  reclama. 
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O sujeito inicia a frase adotando a FD médica e a voz ativa. Logo nos deparamos com a 

emergência de uma contraditoriedade nesse discurso: o sujeito declara que os procedimentos 

médicos (internação, antidepressivos e ansiolíticos) fizeram com que voltasse a ter fome. 

Entretanto, e conjuntamente, foi a partir daí que teve início "essa história assim de não comer 

nada de sólido". Essa fala revela um ponto de fissura no intradiscurso médico para a emergência 

de um discurso sutil e claramente anoréxico. Nesse momento, também notamos o deslizamento 

entre eu/você, assim como ocorrido em outros recortes.  

O próprio procedimento médico aponta um equívoco: foi a partir da internação, com o uso 

de sondas, que o sujeito passou a recusar (posteriormente) a alimentação sólida, apesar de "voltar 

a sentir fome".  

Ao dizer "Eu acho que, não é... nada físico, é ligado a algo psicológico, que eu tenho 

anorexia, e eu não quero saber da comida", N. revela a existência de uma dicotomia entre corpo e 

psique, substrata à questão anoréxica. Além disso, indica que seu não querer "saber da comida" 

está ligado a algo psicológico.  

A relação com a alimentação compõe a vida de N., tanto nos momentos em que há uma 

clara percepção dessa constatação, quanto nos momentos em que ela "esquece" de pensar. Isso 

pode ser observado tanto na seguinte fala: "a alimentação já tá fazendo, já tá interferindo (...)", 

quanto ao falar de  épocas que  esquece "um pouco dela". 

Pensamos que o advérbio "assim" seja empregado pelo sujeito durante vários momentos 

da entrevista com uma função nominal de uma situação interdita. Esse mecanismo parece ser uma 

tentativa de dissimular uma hesitação eminente. Ou seja, o "assim" parece ser uma tentativa de o 

sujeito controlar seu próprio dizer. Do mesmo modo, foram utilizados o pronome demonstrativo 

"aquele" e os advérbios "ali, lá"  



 102

Nesse último recorte, podemos ver o foco do sujeito dirigir-se à ordem do orgânico, em 

uma tentativa de circunscrever sua restrição alimentar ao limite da necessidade física. Dessa 

maneira, o sujeito parece buscar a sutil linha que delimita a ordem do orgânico e do simbólico, 

através da dualidade entre um corpo físico que reclama por comida e um sujeito que alimenta-se 

de "luz". 
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      Capítulo VI 

  Conclusão Final 

 

 

 O intradiscurso do sujeito N. apontou, em seu eixo sintagmático, dois momentos 

discursivos. Um chamado de "discurso médico" e outro "discurso ingênuo".  

Ao apropriar-se de um interdiscurso médico, o sujeito fala de sua "doença" no lugar do 

especialista (do médico, do entendedor, do outro). Nesse discurso (médico), apesar de ocupar 

uma posição discursiva em primeira pessoa/[eu], o sujeito coloca-se em uma posição de 

exterioridade, como a do médico, que dá um sentido ao sintoma de seu paciente. Nestes 

momentos o sujeito apresenta uma fala clara, quase didática e egóica. 

Chamo de discurso ingênuo os momentos em que o "isso" escapa, dando lugar a um 

sujeito pleno de interditos, em um discurso marcado por hesitações e pela perda de um discurso 

linear e coeso. Essa fala é marcada pelo esquecimento n° 2 , ou seja, é dita como se tivesse um 

sentido evidente.  

É interessante notar que e a evidência de sentido ocorria toda vez que uma disruptura 

discursiva abria espaço à emergência de um discurso ingênuo. Nesses momentos havia a 

aproximação do sujeito com seu quadro, seguida por um distanciamento, através da utilização de  

FDs médicas.  

Estes momentos indicaram, ao longo da entrevista, a emergência de um sujeito conflitante 

e sua resistência frente a aceitação do diagnóstico de anorexia. No Recorte 9, pudemos observar 

claramente essa dinâmica do sujeito ao se aproximar de seu quadro. Ao confrontar-se com a 

realidade de seu corpo anoréxico e ao falar "daquilo", N. imediatamente embrenhava-se em um 
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interdiscurso médico. Insistiam, entretanto, os atos falhos e as marcas enunciativas, como 

indicativos de uma subjetividade que não podia ser contida. 

Podemos observar nesses dois tipos discursivos (médico e ingênuo) a existência de uma 

cisão discursiva e, com isso, um conflito do [eu]. Foi a partir dessas fissuras discursivas e 

lingüísticas que pudemos verificar o conflito subsistente à queixa muda da anoréxica. Essa 

constatação fica bastante evidenciada no Recorte 13. 

  Segundo a AD, o assujeitamento do indivíduo em sujeito falante efetua-se pela 

incorporação de determinado eixo sintagmático. A partir da psicanálise lacaniana, vimos que a 

incorporação da lei instituída pelo Outro vem compor a identidade do sujeito. 

Desse modo, interessou-nos a análise da re-significação do interdiscurso no processo de 

apropriação do sujeito sobre o já-dito (intradiscurso), os momentos de disruptura discursiva, os 

atos-falhos, hesitações e os deslizamentos significantes. 

Estes fatos permitiram investigar a relação do sujeito anoréxico com o significante CORPO 

e destrinchar a singularidade discursiva desse sujeito, assujeitado sócio-historicamente. Através 

dessa análise, constatamos que o quadro caracteriza-se pela paradoxialidade entre seus propósitos 

e seus atos/efeitos, que são observados através dos momentos de cisão discursiva (indicativos de 

um conflito do sujeito).  

Dunker (2000) cita a existência de uma relação imaginária e ideológica nesse quadro. 

Pudemos corroborá-la em alguns recortes (exemplo, Recorte 13), sobretudo nos momentos em 

que o sujeito, apropriando-se de um interdiscurso médico, proferia um discurso claramente 

anoréxico (exemplo, Recortes 20 e 21). 

A partir das principais cadeias significantes observadas, temos os seguintes deslizamentos 

significantes: 
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I-) alimentação/alimento ∧ corpo ∧ caminho ∧ identidade 
⋅                  ⋅ 

                agressão                         peso 

⋅                  ⋅ 

⋅               Outro 

⋅                  ⋅ 

                  aquilo --------------------------∏ desejo do Outro 

 

 

De acordo com  a análise dos dados, o sujeito anoréxico realizou um deslizamento 

metafórico da alimentação à identidade.  

O pronome "aquilo" revelou, durante a entrevista, a dificuldade de o sujeito nomear algo 

que o "empanturrava"/"cumula". Esse significante (aquilo) aparece, diversas vezes, como uma 

metáfora da cadeia que engloba os significantes: "corpo", "caminho", "identidade", "peso" (por 

exemplo nos Recortes 7 e 8).  

Os significantes "peso", "alimentação" e "gramas" aparecem, em alguns momentos, como 

metáforas do Outro (desejo do Outro), constituindo a via de acesso dele sobre o sujeito anoréxico.  

"Aquilo" também aparece como um deslizamento do significante "alimentação", visto 

como algo agressivo pelo sujeito. 

Ao comentar sobre seu corpo ou sobre a anorexia N. complementa, diversas vezes, o 

pronome "aquilo" com o pronome demonstrativo de lugar ("ali"), causando um efeito de que 

"aquilo" estaria distante. Desse modo, o pronome aquilo pode ser compreendido como uma 

metáfora do corpo e como metáfora da anorexia. Assim, corpo e anorexia constituem um mesmo 

eixo significante.  

O corpo é metáfora da questão anoréxica, a qual aponta dois possíveis "caminhos" à 

existência do sujeito anoréxico. Ou este continua sendo "empanturrado" pelo Outro ou rompe 
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com ele, drasticamente, para buscar sua mítica autonomia (confundida com sua alteridade), 

através da recusa à comida (metáfora do Outro). 

Como sabemos, a questão alimentar vem tratar da lógica da separação e da constituição da 

identidade, as quais sem encontram diretamente relacionadas à imagem corporal e ao desejo do 

outro/Outro. Inicialmente, o sujeito precisa ocupar o lugar de ser o desejo do Outro, para existir. 

Entretanto, na anorexia, ocorre que o sujeito permanece amarrado a esse momento. Por isso, o 

sujeito sente-se "cumulado", agredido pelo Outro, que o imobiliza em uma existência sem 

alteridade. Dessa maneira, sua imagem corporal encontra-se "enorme", "gorda", "acumulada", 

pelos "gramas" (peso), pelo Outro. 

A imagem corporal é "a síntese viva de nossas experiências emocionais" e "está ligada ao 

sujeito e à sua história". Trata-se de uma "encarnação simbólica e inconsciente do sujeito 

desejante (...), reporta o sujeito do desejo a seu gozar (...), é um intersubjetivo imaginário 

marcado de pronto no ser humano pela dimensão simbólica (...) suporte do narcisismo" 

(DOLTO, 2001, p. 10/16).  

 Logo, o corpo é o mediador entre o sujeito e o mundo. Ao referir-se à sua imagem, o 

sujeito anoréxico está falando de seu desejo, de seu gozo e de sua identidade. Está falando que ao 

olhar-se no "espelho", isto é, em sua relação de espelhamento com outro/Outro, sente-se 

"cumulada", pesada, gorda. Sobre isso, o sujeito diz (Recorte 7): "apesar de (você) estar magra ... 

de, no concreto, você saber que está magra", "mas eu olhando no espelho, dependendo do dia que 

eu olho, eu não enxergo assim". 

A origem da imagem corporal é dada pela síntese das experiências emocionais, sobretudo 

as referentes ao estágio primitivo da formação do [eu]  (estádio do espelho). Parece ser a esse 

âmbito que a questão anoréxica se reporta, ao tentar delimitar sua existência através da refutação 

da comida (primeira via de relação com o desejo do Outro primordial).  
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Para isso, o sujeito busca mostrar e reconhecer-se através da distinção entre necessidade, 

demanda e desejo; como se, refutando a comida, pudesse mostrar ao Outro que sua demanda é da 

ordem do desejo e não só da "necessidade".  

A satisfação da necessidade aparece como “o engodo em que a demanda de amor é 

esmagada, remetendo o sujeito ao sono em que ele freqüenta os limbos do ser, deixando que este 

(o Outro) fale nele” (LACAN, 1998 d, p.633). Assim, a recusa veemente da comida seria uma 

tentativa de mostrar ao Outro - que não sabe distinguir seus desejos - e a si mesma, que a  falta 

seria uma via a ser.  

Essa luta contra a fome aparece na análise dessa entrevista como o caminho que deverá 

ser percorrido pelo sujeito para viabilizar sua sintomática existência.  

Sobre o sintoma, Freud nos aponta que a necessidade de repetir uma mesma recusa seria o 

último recurso de tudo aquilo que se manifesta do inconsciente sob a forma da reprodução 

sintomática (LACAN, 1999 c, p. 255). Então, respondendo tragicamente à ignorância do Outro 

acerca de seu ser e tentando abrir neste uma brecha à sua existência - a saber: ao seu desejo - o 

sujeito anoréxico lança, através da inanição, uma bofetada no Outro. 

Outra questão que pudemos investigar nessa entrevista foi a inanição auto-imposta, que 

caracteriza esse quadro. Tal investigação se deu a partir do deslizamento do significante "auto-

controle". Notamos a seguinte cadeia em torno desse significante: 

 

II-) auto-controle ∧ auto-agressão ∧ suicídio lento ∧ auto-fagia 

                                                                                    ⋅  

                                                                     morrer de inanição 

                                                                                    ⋅ 

                                                                      não viver mais 
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Quando o sujeito fala do  auto-controle com relação à alimentação e ao corpo, estes 

aparecem como as "única(s) coisa(s)" sobre as quais o sujeito tem controle em sua vida. Desse 

modo, essa fala vem corroborar o que dissemos acima, sobre os significantes "identidade" e 

"corpo".  

No momento da entrevista, onde realiza estes deslizamentos, o sujeito aproxima o "auto-

controle" de algo agressivo e punitivo, ao nomear esse processo de "auto-fagia" e "suicídio 

lento". Apesar de termos claramente a presença de dois termos que implicam a morte orgânica, 

N. não parece acreditar que essa hipótese venha a ocorrer. 

Nos recortes seguintes podemos evidenciar essa apreensão, ao observamos que o "suicídio" 

de que fala tratava-se de um desejo de "não viver mais", de recusar o "alimento" que vinha "a 

mais" e a "cumulava". Seguindo o raciocínio no qual o significante "alimentação" seria uma 

metáfora do Outro e o objetivo da anoréxica de ver-se livre deste, podemos compreender que esse 

sujeito está verbalizando que sua recusa é do "mais" que vem do Outro; justamente "aquilo" que a 

empanturra e sufoca seu ser. Assim, a dialética da anoréxica com o outro/Outro se faz através de 

comer x não-comer (recusar).  

Pudemos dar continuidade ao entendimento da radicalidade desse quadro e da avaliação do 

risco de morte, que N. apreende de seu estado, através da análise da cadeia significante que 

envolve os temas relacionados a ansiedade, mal estar e medo. 
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III-) mal estar físico ∧ não ter reversão ∧ ameaça de morte 

      ⋅                                                    ∑ medo de morrer 

           ansiedade  

      ⋅ 

  aquilo 

      ⋅ 

          alimentação 

 

 

A partir da subjetivação do corpo em "mal-estar físico" e "ansiedade", o sujeito aproxima-

se, em alguns momentos, de uma percepção real do risco de morte que corre e relata sentir medo.  

Entretanto, refuta que esse risco seja decorrente da anorexia. Ou seja, a "morte" almejada, 

na anorexia, não é uma morte concreta, mas é a morte de uma identidade (constituída a partir 

imagem corporal).  

Observamos essa distinção no recorte em que o sujeito comenta que as internações 

devidas à anorexia não lhe assustavam, enquanto as devidas à ansiedade e ao mal-estar físico, 

sim. Os significantes "Mal estar físico" e "ansiedade" aparecem como metonímias. 

No Recorte 13, ao relatar uma de suas internações em que estava muito ansiosa, N 

contrapõe as internações decorrentes da anorexia no HC (agendadas e ordenadas pelos médicos) 

às internações na Unidade de Emergência. Nas internações na Unidade de Emergência o paciente 

havia espontaneamente recorrido ao hospital, em decorrência de sua ansiedade. A partir daí, 

"medo da morte", "ansiedade" e "mal-estar físico", começam a atrelar-se em uma rede 

significante constituidora de um intradiscurso ingênuo. 

No Recorte 9, o pronome "aquilo" reaparece na mesma cadeia do significante peso e 

contrapõe "aquilo" a algo físico. Assim, "aquilo" (enquanto metáfora da anorexia) não despertava 
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preocupação, ao passo que a "parada cardíaca" sim. Essa contraposição nos faz perceber que, 

para N., a anorexia não lhe gerava a possibilidade de uma morte concreta/física.  

A resistência do sujeito em aceitar a doença e sua gravidade (risco de morte) também 

pode ser verificada através da ambigüidade no posicionamento do sujeito. Essa ambigüidade foi 

verificada (por exemplo no Recorte 10) através de um efeito discursivo causador de uma inversão 

de papéis (observada através da utilização de pronomes pessoais e do emprego de uma FD 

médica), de tal modo que N. distanciava-se da posição de paciente e colocava-se no lugar do 

especialista.  

A partir do Recorte 14 podemos observar, nitidamente, um movimento de oscilação no 

uso de FD´s médicas e a emergência de um discurso ingênuo. Para se referir à terminologia 

médica, o sujeito usa termos como: "necessidade", "ver", "assumir", "problema meramente 

físico".  

Nos parece que essa oscilação tem a função de, a partir de um confrontação, possibilitar 

uma aproximação entre o âmbito físico e emocional, até então cindidos. Ainda nesse mesmo 

recorte, podemos detectar o deslizamento significante de: mal-estar ∧ aquilo ∧ coisa.  

A partir do Recorte 15, o sujeito utiliza o significante ansiedade/ansiolítico para 

contextualizar a eminência de uma subjetividade ao significante corpo.  

Por último, observamos a seguinte cadeia significante: 

 

 

IV-) morrer de inanição  ∧  não viver não mais 

                   ∑ morrer de vontade de comer 

 

No Recorte 20, o sujeito contrapõe "anorexia em si" a "ideação suicida", indicando, com 

isso, uma forte oposição entre o que o sujeito chama de "ideação suicida" e "anorexia em si".  



 111

Ao preocupar-se com a "ideação suicida" e não com a "anorexia em si" (desejo de "morrer 

de inanição"), N. desapercebe, justamente por se tratarem de dois níveis distintos de 

comunicação, que a anorexia poderia levá-la à morte muito mais rapidamente do que a idéia-ação 

de morte.  

Em diversos recortes (por exemplo 3,9,10,11) N. deixa claro não acreditar que a anorexia 

poderia levá-la à morte (concreta). Por isso, nesses momentos, relata não temer uma morte 

física/concreta e desejar (inconscientemente) uma morte simbólica. 

No Recorte 9, a questão "morrer de inanição" aparece sob a seguinte cadeia significante: 

ser anoréxica ∧ "não viver mais".  

Tal hipótese quer dizer que a ideação suicida pertenceria a um universo distinto da 

anorexia. Assim, ao desejar viver o "não mais", talvez N. esteja querendo dizer que quer viver 

menos o Outro (referido como o "mais").  

Seguindo o deslizamento existente no Recorte 16, podemos corroborar o raciocínio 

iniciado no Tópico III.  As mortes "por inanição" e por "vontade de comer" estariam ligadas a 

uma morte simbólica, isto é, a uma morte relacionada a um desejo de renascer e de "não viver 

não mais", como era. Enquanto a morte causada por uma "ideação suicida" estaria se referindo a 

uma morte concreta.  

Ao longo de toda a entrevista , o sujeito cinde e apropria-se de seu sintoma. Conforme 

observamos, a ambigüidade em seu posicionamento constituiu a marca desse discurso, em que o 

sujeito emerge no ponto limítrofe de sua dualidade existencial. 

Conjuntamente a essa dinâmica, observamos a cadeia  que delineia os significantes "peso" 

e "corpo", aparecendo sob o contexto da "única coisa que eu consigo controlar na minha vida." 
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Assim,  peso e  alimentação constituem a ordem da identidade e da alteridade, sob a égide do 

(des)controle.  

Concluímos, por fim, que a queixa muda da anoréxica, enunciada sob o comportamento 

da recusa alimentar, foi a via encontrada à busca de sua alteridade. Através da extremada recusa 

alimentar e de sua conseqüente oscilação entre a vida e a morte, a anoréxica busca o ponto limite 

de seu ser, isto é, de sua alteridade, a partir do "corpo".  
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ANEXO 1- TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO SUJEITO N 
 
S: sujeito N 
E: entrevistadora  
 

E: Você está sendo atendida aqui no HC há quanto tempo? 

S: Desde... 95. Desde 1995, que eu sou atendida na Nutro.  

E: Na nutro, né? 

S: É. 

E: E como que foi seu encaminhamento? Você já trabalhava aqui no HC? 

S: Já, já trabalhava no HC. Eu comecei com o problema eu tinha 33 anos. E... de, de início assim, 

eu não fui atendida direto na nutro, não. Assim... eu trabalhava na obstetrícia, eu trabalhava no 

centro obstétrico, eu trabalhava assim... eu dava plantão... tudo normal. Aí eu comecei com umas 

queixas assim... eu estava muito assim... como te falar? Meio nervosa no setor de trabalho, não 

estava tendo prazer, no trabalho, problemas familiares, então uma série de coisas assim. Aí eu 

comecei com umas dores assim, de estômago, comecei a ficar... mal fisicamente, eu não estava 

me alimentando assim... é... normalmente, eu não pensava assim, em termos estético e nem em 

perder peso, nada disso, eu nem pensava nisso, nessa minha obsessão por peso. Aí com todo esse 

problema, eu comecei a procurar um médico "do servidor" para resolver a queixa, física, mesmo, 

de dor no estômago, mal-estar, indigestão, então assim... daí, inclusive assim, eu fiz vários 

exames assim, eu fiz endoscopia várias vezes, exame de intestino... tudo que você puder 

imaginar, assim da parte física foi feito... aí foi constatado uma gastrite mesmo, né. É... e, eu 
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tinha anorexia assim, e por isso achavam que tinha tanta interferência com o que eu tava 

sentindo. E com esse problema da gastrite, que eu achava que tudo assim me fazia mal, (...) eu fui 

assim, restringindo meus alimentos, fui cortando... a alimentação, é... eu fui cortando aos poucos, 

chegou um ponto que eu não comia praticamente nada, se você somasse tudo que eu comia por 

dia, chegava no máximo a umas 300 calorias, ao dia. Eu perdi muito peso... nossa! Cheguei a 

pesar, no mínimo, 28 quilos. 

(...) 

E: E, nessa época, você desconfiava de alguma coisa... de alguma coisa relacionada com o 

alimento, além da questão no estômago? 

S: Não, não, eu não desconfiava, para mim era gastrite mesmo. O problema era assim, meramente 

físico, mesmo. Porque era uma gastrite mesmo, um problema físico, tanto que eu num, num... eu 

não associava isso alguma coisa emocional, ou alguma coisa assim, que tivesse envolvido, 

inclusive eu não tinha nem, nem...nunca me passava pela cabeça questão de anorexia, apesar 

assim de que meu ambiente de que trabalho eu sempre fui um pouquinho magra (...) mas eu fui 

emagrecendo tanto que um médico residente falou assim para mim: "daqui a pouco cê tá, cê tá, 

você não vai menstruar mais!"  

(...) 

E: Era uma coisa muito distante.... (a hipótese de ter anorexia) 

(...) Era uma coisa muito distante e que eu... não conformava (...). 

E: Você continuava naquela alimentação de 300 calorias... 

S: Porque eu achava que realmente assim, tudo aquilo que eu iria comer me faria mal 

E: Mas mau como? 

S: Fisicamente, porque me doía o estômago eu tinha assim comido além da conta... que iria até 

estourar, porque eu tinha assim... comido muito alimento, então eu peguei e parei. Acho que eu já 
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comecei a ficar deprimida, acho que foi um episódio depressivo associado. Então assim... eu acho 

que juntou tudo em uma época só, só que tudo que eu justificava era pela parte física, nunca... era 

associado à algum problema emocional. Demorou muito para eu cair na real que isso tinha 

influência e eu ... eu não enxergava como. Para mim eu tinha era uma gastrite! 

E: Mesmo quando os médicos falaram que podia ser anorexia? 

S: É, eu não acreditava nisso.  

E: Você achava que, que eles estavam enganados?! Como ficava essa questão assim... do que eles 

falavam e do que você pensava? Porque parece que era algo muito distante. 

S: Era uma coisa muito distante, porque eu não enxergava desse jeito, eu achava que era...eu 

achava que... tratando dessa gastrite, porque eu tomava muitos remédios. É eu tomava (...) Se eu 

começa alguma coisinha além daquilo... eu já começava a passar mal, ficava muito difícil. E eu 

comecei a sentir mais mal fisicamente, porque quando você está naquela fase de catabolismo (...). 

Mas eu ficava muito cansada (...) não tinha agasalho que me aquecesse (...) tinha muita coisa... 

fiquei cianótica, assim... tinha tudo isso, tinha a família se preocupando com aquela situação de 

evolução. Eu nunca deixei que minha família... interferisse (no tratamento), de início eu vinha até 

sozinha nas consultas, eu não deixava que minha mãe viesse de jeito nenhum. 

E: Porquê? 

S: Porque eu achava que não era nada! Não tinha nada a ver, aquilo ali era... meu e... não tinha 

problema nenhum... e se fosse era problema que tinha jeito eu tomava um remédio e aquilo ali ia 

passar, eu tinha a ilusão de que isso ia passar. Porque eu tinha a ilusão de que isso iria acontecer. 

E: (...) Quando você pensava que podia ser (um quadro de anorexia) o quê você achava? O que 

você sentia? 

 S: Eu achava absurdo (...)  
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Eu não tinha aquela... típico da anorexia, de você ter aquela preocupação com o corpo, questão 

estética, física, de beleza física, não é isso. Eu nunca tive isso. Então assim... muito mais tarde eu 

fui descobrir o quê que é que estava acontecendo comigo, que não é questão estética, é questão de 

auto-controle mesmo, pq eu queria controle sobre muita coisa e  a única coisa que eu conseguia 

controlar era alimentação, o resto da minha vida tudo a minha volta não, mas minha alimentação 

e meu corpo eu controlava. Demorei muito para chegar nessa conclusão! Que... era mais ou 

menos parou aí... o meu caminho, então toda assim minha válvula de escape, todo meu 

problema... era na alimentação, ou auto-agressão, questão de auto-agressão. 

E: Mas por auto-agressão você chama o quê? 

 S: Tipo assim um suicídio lento, vamos dizer, porque você, assim, você sabe assim de repente 

você não morre de uma vez! É um suicídio aos poucos, você vai se auto agredindo aos poucos, 

porque você vai acabando...tipo assim uma... é como se você tivesse... é... se alimentando do seu 

próprio corpo, vamos dizer assim, como se fosse uma auto-fagia, se... se você se sustentasse por 

você. Você vai usando suas reservas para ir se suprindo... você vai acabando com as reservas para 

ir sumindo, minha vontade era realmente de sumir, de sumir do mapa! Tinha muita vontade de 

morrer, de sumir, de... de qualquer coisa, mas não queria ficar na situação que estava. Então 

assim... a minha saída era essa. Me recusava assim terminantemente de me alimentar. E eu 

achava que o alimento assim... não me faria bem. Chegou um ponto que aí você começa a ficar 

com aquelas idéias psicóticas mesmo! que o alimento  ia me fazer mal, eu não queria aquele 

alimento ali fazendo parte do meu corpo, eu queria que aquilo ali saísse dali ou não entrasse! 

Como eu não vomito, eu não consigo,  não... eu provoco o vômito, nunca provoquei, assim... eu 

queria assim... a minha saída era não comer.  Eu restringi. 

E: Você tinha alguma fantasia do tipo se eu comer esse alimento vai ficar em tal parte do meu 

corpo ou... 
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S: Vai me deixar viva, isso que eu não queria. Então assim... o alimento tinha um significado 

muito assim de questão de vida e aquilo eu não estava querendo naquele momento, assim... para 

mim o alimento era... assim uma agressão a medida do controle, a partir do momento que você... 

eu fiquei muito tempo sondada... sonda naso-enteral, para mim era agressão a hora que começava 

a entra aquilo, me parecia que me doía o estômago, eu sentia gota por gota ciando lá dentro, 

mesmo que fosse por bomba de infusão, o diabo a quatro, se caísse uma gota por minuto, eu 

sentia gata gotinha que estava caindo, para mim aquilo ali era uma agressão terrível. É isso, para 

mim era isso. (...)  eu não aceitava alimentação por sonda, se entrasse dieta eu  fazia exercícios 

físicos ao extremo, eu andava nesse corredor aqui direto, de noite, para queimar aquilo que eu 

tinha recebido. 

(...) 

Eu dei muito trabalho para equipe, porque além do mais ainda eu sou profissional e eu acho 

assim...eu não me sen-, eu não me entendia como paciente, eu não me sentia como paciente, 

então eu interferia muito em conduta. (...) 

Para mim eu estava normal (em relação ao peso) e não... não como se tivesse perdido assim... 

para mim tudo bem! Para mim eu não enxergava que eu estava naquela situação de caquequicia 

assim, tão grande assim, que precisasse de uma intervenção tão brusca.  

E: O quê você chama de normal? Porque existe uma certa confusão é... entre se você se achava 

magra ou se você se achava gorda, mas em relação a que? Em relação aos outros ou em relação a 

você? Porque existe uma diferença... quando você olhava as pessoas, você achava elas gordas, 

achava elas magras, em relação a você? 

S: Olha eu sei.. sempre tive é... capacidade de discernir de quem é uma pessoa gorda de quem é 

uma pessoa magra, fora de mim. A minha dificuldade é auto-imagem, a de ter um padrão assim. 

Porque eu... apesar do peso, eu  tenho consciência do peso e da... assim... em termos numéricos, 
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massa corporal assim, eu sei que tá baixo, é... tudo mais, teoricamente eu sei, eu sei que eu estou 

magra, eu sei que esse peso é... um peso baixo, tá?. Mas no sentir não é assim, eu me sinto gorda 

e pesada, assim, qualquer cem gramas para mim é um absurdo, você não precisa da balança, você 

sabe que engordou, não precisa. Então assim, a minha dificuldade é auto-imagem e mesmo assim, 

se você se olhar no espelho, você se enxerga gorda lá no espelho apesar de você estar magra  (...)  

apesar assim, de assim...você tem osso saliente, no concreto você sabe que você está magra, você 

vê que seu osso tá as-, tem osso saliente, você olha.... as vezes o abdómen está encovado, alguma 

coisa mais, seu rosto tá fino, cê sabe que você tá mais magra, mas eu olhando no espelho, 

dependendo do dia  que eu olho eu não enxergo assim, eu acho que eu estou com o  formato 

arredondado, eu acho que eu estou com o seio grande, o abdómen grande, é... então assim eu 

sinto diferença, principalmente quando eu ganho umas gramas, eu fico procurando onde é que ele 

tá acumulado, essas gramas. Tanto é que eu não gosto de olhar no espelho.  (...) eu não gosto de 

ficar me olhando, porque dependo do meu dia e do meu estado de espírito e da minha... condição 

do dia eu me enxergo de uma forma correta, tem dia que eu me enxergo magra, normal com 

deveria ser, tem dia que não, porque eu já tenho essa distorção, apesar de toda medicação que 

você toma, eu não consigo ter essa... é... essa noção, essa distorção persiste. Em todos esses anos 

ela persiste e não muda, é uma coisa assim que é muito difícil para mim, eu só assim... as vezes 

percebo, que... eu fico assim... chocada que você percebe que você tá magra além da conta, 

quando vem uma pessoa estranha e fala, ou então, é... tipo assim, aconteceu um caso ontem, eu 

peguei exemplo até de exemplo, eu trabalho com criança diabética, e criança é transparente, não 

tem nada que segure que fale! Ela chegou e falou (...) - Oi "Ameli!", do "Beijo do Vampiro". 

"Ameli"  ela é bem magrela né! Eu falei "- nossa, mas você me acha tão feia que nem aquela 

vampirinha lá?!".  - "Não é porque eu sou magra" então eu pareço com ela porque ela também é 

magra. É uma menininha de sete anos.(...)  A gente atende pacientes com HIV (...) e as pacientes 
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as vezes, comentam com as meninas, com as funcionárias que também trabalham comigo, "nossa, 

a senhora é magra demais! Ela tá doente?!" E começam a perguntar, então quando alguém 

estranho fala, aí as vezes caí um pouquinho a ficha. Caí e não caí, assim, eu sinto que na, na 

prática é assim, mas no sentir eu continuo me sentindo gorda, pesada, que aquilo ali não é meu. 

Eu posso olhar uma fotografia de 10/15 anos atrás eu me acho imensa nas fotos. Eu não me 

identifico com aquela N, que estava naquela foto anterior. E eu perdi assim completamente o 

parâmetro de um peso normal, eu assim, por cálculos assim, por cálculos eu sei meu peso ideal, 

mas assim eu não tenho peso agora, eu até falo para as meninas, eu não tenho um peso agora que 

me deixe contente, eu me sinto bem, perdendo peso. Quer dizer, se eu ganhar peso, eu não posso 

dizer ganhar tenho que dizer recuperar3, eu me sinto péssima! Então eu fujo da balança. (...) 

E: O quê você acha assim que é o corpo, assim, para você? O quê é seu corpo? Como é lidar com 

ser corpo? Porque parece que tem uma tendência, ao mesmo tempo, de você querer perder peso, e 

daí você fica muito centrada no corpo. E, é...parece que há um desejo de fuga do corpo. 

S: É... Eu tento fugir. Porque... é uma forma que eu encontrei de não ficar tão centrada nisso. (...) 

Eu tenho muita preocupação, e um jeito que eu encontrei de... não estar tão voltada para ele é de 

fugir um pouco dele (...).  

Eu perdi o parâmetro de normal, para mim não existe peso bom, eu já não sei mais que peso é 

um.. bom, né?! Tem hora que eu penso que será que com esse peso é bom? Sei lá com pelo 

menos uns 20 (não entendo a gravação) é bom, melhora? Mas tem horas que não... que aquele 

peso já não, já não me satisfaz, eu sempre quero ter menos, menos, menos. Eu me lembro que 

quanto mais você perde, mais você quer perder. Você perde a noção de que aquilo te compromete 

fisicamente, que pode ser grave, que pode... chegar um ponto que você assim... não tenha 

reversão mais. 

                                                           
TP

3 Temo usado pela equipe do Ambulatórioo onde N é tratada. 
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E: Você não acredita nisso? 

S: Não, eu não consigo acreditar... nisso. Por mais assim, ruim que eu  esteja na condição de 

internação que eu tive ano passado, é.... eu tive muitas alterações metabólicas mesmo assim, tudo 

assim...  eles falavam que, é...  que poderia não estar... é acreditando que aquilo ali me fosse fazer 

mau, porque eu peso muito pior, muito menor do que aquele (na ocasião da internação) e estava 

conseguindo sobreviver, mas que depois de tantos tempo, de tantos anos assim, o organismo 

chega num certo ponto que ele já não reage mais, pode chegar num certo ponto de você ter uma 

parada cardíaca e não ter reversão... né, então assim que ... que eu não estava enxergando aquilo, 

que eu estava tão assim ... obcecada com a intenção de morrer, com a ... tal da ideação (difícil 

entender) suicida mesmo, que eu não queria viver mais, que aquilo ali assustavas a equipe, não a 

mim.. a mim aquilo lá não preocupava nem um pouco. 

E: Mas você não acreditava porque não queria ou porque achava que não era possível? 

S: Eu não acreditava, eu não acredito, porque desde o começo eles me orientavam dos riscos, que 

tinham... (ACABA FITA) 

 

LADO B: 

 

S: (...) porqueee eu já passei tantas situações.... que assim é... eu acho que pela minha experiência 

aquilo ali não ia acontecer. É... porque eu já (interrompe), se for contar eu já internei umas nove, 

dez, dez vezes já.. É muita internação, muita coisa, eu já passei por muita coisa (não dá para 

ouvir, devido ao barulho de fundo: choro de bebê) muitos altos e baixos, tive problemas  

relacionais sérios, mas assim, foram coisa que superei, que eu acho, que.. de uma certa forma 

meu metabolismo se acomodou de uma tal forma que isso... eu não acredito que possa acontecer. 
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E ao mesmo tempo assim, "é contraditório?", "é", eu tive uma fase que eu estava numa ansiedade 

tal, que aí eu comecei a ficar com medo dessa estória de morre. 

E: Hum... 

S: Eu tive assim uma fase de ansiedade tremenda, então assim qualquer mal estar físico parecia 

que ia morrer, eu tive muito medo. 

E: Nessa fase você recuperou peso? 

S: Recuperei assim, mas um pouco, recuperei um pouco (fala baixo). Teve uma fase que eu tive 

uma compulsão tal que assim, eu assim, engordei oito quilos. Mas, hora que eu cheguei, que eu 

descobri que eu tinha ganho aqueles oito quilos eu emagreci esses oito quilos, não demorou um 

mês. Só que eu fazia assim: eu usava diurético, laxante, esses remédios desses que eles fazem 

propaganda na televisão para regime, eu tinha bicicleta ergométrica, eu ficava a base assim de 

duas horas pedalando na bicicleta ergométrica. Eu moro assim na V. T., perto do Centro, eu ia 

fazer o curso de computação, alguma coisa, eu fazia caminhadas mil, eu ia a pé eu voltava a pé. 

Eu não sei como que eu agüentava, né, e assim, ingerindo pouco. Então assim, foi uma coisa 

assim, que na época (não dá para entender).... numa das internações eu estava muito ansiosa, 

então virava e mexia eu ia parar na Unidade de Emergência, e... não tinha nada, tinha assim... 

E: Com medo? 

S: Com medo, porque eu passei uma situação assim que tive assim... uma crise de hipoglicemia, 

que eu tive tipo uma crise convulsiva, por causa da hipoglicemia, então é um mal estar muito 

ruim, então a partir dessa época eu fiquei com medo, daquele mal estar, de sentir aquilo. E... que 

eu nunca assim, sentia, mas assim era uma fraqueza, uma coisa assim, mas não chegava ao 

extremo que eu cheguei, né. Aí... fiquei nessa fase aí, aí depois disso aí, chegou certos pontos que 

voltou, parei, a ansiedade melhorou, porque eu entrei com medicação, ansiolítico, comecei a 

fazer terapia, levar mais a sério o tratamento psiquiátrico. Porque antes nem a medicação eu não 
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tomava, antidepressivo eu não tomava, fingia que tomava, mas eu não tomava nada, anti-

psicótico que também prescreviam eu não tomava, fingia que tomava, mas eu não tomava. E 

assim, era completamente fora, não achava que eu não precisava atendimento psiquiátrico e não 

precisava de medicação. E a partir desse momento que eu comecei a sentir dessa forma tão mal, 

que eu fiquei com uma ansiedade tal que eu tinha.... tipo uma síndrome do pânico, tinha um mal 

estar físico todo daquilo, sabe; mas ao examinar não tinha nada, então você realmente via que 

realmente era uma crise de ansiedade muito intensa, que.. estava a-a-a.... sei lá, encima de mim 

ali. Aí eu senti a necessidade de tá tomando a medicação, aí comecei, aí eu aceitei, a partir daí eu 

comecei a leva a sério e a ... é... a assumi o tratamento, a entender o que que era que eu estava 

tendo, aí eu aceitava que o meu diagnóstico era anorexia, que não era um problema meramente 

físico, num era. 

E: Aí que você.. (sou interompida)  

S: Aí que eu caí na real. Demorou muito, mais de anos. Porque acho que eu fiquei uns dois a três 

anos, assim, nessa lenga-lenga. Porque eu não admitia, internava ia para casa, internava ia para 

casa, brigava com a equipe, manipulava a equipe, ficava, virava aquele transtorno. 

E: E essa "compulsão" alimentar que você falou, foi antes ou foi depois disso... (não dá pra ouvir- 

barulho) 

S: Ah, foi num desses períodos assim, que eu não estava lá muito legal não, viu... que eu não 

estava seguindo o tratamento não. Essa compulsão foi, foi antes. (fala baixo) 

E: E você comia porque queria engordar ou não sabe direito... (sou interrompida) 

S: Não eu comia, comia assim... porque.... não sei se era,  eu usava o alimento como ansiolítico, 

eu acho. Chegou um ponto que as vezes eu usava o laxante como ansiolítico. Achava que meu 

intestino tinha que funcionar, porque o que entrava, o que entra - até hoje eu penso assim - tem 

que sair, mesmo que for o mínimo tem, não pode ficar muito tempo aqui dentro. Eu, eu não 
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admito a sensação de ter o alimento muito tempo dentro de mim.... ele entra, porque eu tenho 

fome, normal, eu tenho vontade (fala baixo) assim, é... , eu não posso mentir e falar assim olha 

"eu não tenho fome", eu tenho fome, vontade, tenho vontade, mas eu não tenho a coragem de 

comer, tipo assim, eu tenho vontade de comer um doce, eu vejo um doce, nossa eu morro de 

vontade de comer, eu posso até pega um pedaço e por na boca, mas eu não consigo engolir, eu 

cuspo fora. E se eu chego a comer eu fico com um sentimento de culpa tal que eu quero que 

aquilo .... saia de qualquer maneira, mas assim eu não consigo provocar o vômito, eu não não 

faço isso  (fala muito baixo), então assim, eu prefiro não comer, mesmo com toda vontade que eu 

tenho eu prefiro não comer, para não ter que provoca e fazer nada. (...) então eu prefiro assim 

(não dá para ouvir), então assim eu não como pão, arroz, feijão, então assim tem uma de coisa 

que eu não... 

E: E durante o dia você come o quê ? 

S: A única coisa que eu permito, as vezes, é um mingau, assim, ou um creme dum doce, que eu 

como, o recheio eu não como a massa, dum sonho, eu como o recheio dele, a massa eu não como, 

apesar de ser doce é a única coisa que eu como durante o dia, eu como, salgado, tipo assim, 

salgado é muito pouco, a única coisa que eu como, um caldo de frango, faz, cozinha, come só o 

caldo, tipo assim, cozinha e você come só água. Aquilo ali, isso, aquele, minha alimentação é 

essa, então assim...  e as vezes nem o doce, eu, eu, eu passo a come, porque tem uma época que 

eu vejo que estou ganhando peso, porque baseada em doce, é assim de cadeia simples, então você 

acumula... né, (açucar de cadeia simples?) então assim, tem época que eu restringi 

completamente, eu não comia doce de forma alguma. 

E: Mesmo com vontade? 

S: Mesmo com vontade, de gosta.... porque eu sempre gostei mais de doce que salgado. Sempre, 

ado(rei) [fala baixo e rápido/ ato falho], adorava, antes de fica com esse problema eu comia um x 
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-tudo sozinha, e me sentia normal, fazia muito doce, doce, doce assim, super ... com muito 

açucar, pavê, fazia doces mil em casa; agora eu faço mas é só paras outras pessoas fazerem (fala 

baixo e rápido), eu nem experimento. Eu faço, mas eu não como, então assim é... mudou 

completamente meus hábitos, é uma coisa assim, refrigerante assim... eu nunca mais tomei, até 

refrigerante que eu era assim, gostava de coca-cola, eu era viciada em coca-cola... e assim... em 

doces em geral, doces, essas coisas, sanduíches, essas coisas. 

E: Mas talvez você, por causa desse "vicio" (...) por isso mesmo que você...(impossível ouvir a 

fita) 

S: É. Eu tenho medo assim, de começar.... (impossível ouvir a fita) e ter aquela compulsão, de 

quan-quando eu começo a ganha peso... vamos dizer assim, meu medo é... de não consegui parar. 

De não tê limite de ganho de peso, e assim de, de continuar ganhando, ganhando, ganhando... e 

isso eu não quero, isso mostra para mim que eu estou bem descontrolada, estou perdendo o 

controle da única coisa que eu consigo controlar, na minha vida. 

E: que é ...? 

S: Que é a ... é assim, a, a ... alimentação e o meu corpo, é a coisa que eu consigo controla, na 

minha vida. Agora as outras coisas... da vida cotidiana, tipo os  relacionamentos, são coisas que 

eu tenho muito mais dificuldade, que eu não consigo assim... estar controlando. Então... eu tenho 

que ter alguma coisa que me permita controla alguma coisa, isso para mim é a.... ou ganha ou 

perde peso .... -isso assim em gênero de alimentação- ou alguma coisa assim: isso aqui eu 

consigo, isso aqui é meu. Isso aqui .... ninguém pode ... tirar, isso, isso aí eu posso levar. E as 

outras não. Então assim, eu acho que eu já tive melhora assim eu era bem pior. Agora assim... 

depois que eu comecei a fazer terapia, a levar mais a sério, fiz seguimento psiquiátrico direitinho, 

medicamentoso,  e .... a terapia. 

(...) 
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Faço terapia, com psicólogo, mas melhorou muito em termos assim de qualidade de vida, porque 

eu era muito assim eu era, vivia em função disso, fiquei afastada do trabalho, se for contar tudo, 

uns seis anos  (não entendo) 

(...) 

... então para voltar a trabalhar, assim foi muito difícil, e foi assim um impulso, eu fiz por 

impulso mesmo, de estar voltando...  e por influencia desse médico psiquiatra, que estava me 

atendendo, na ocasião assim e-ele me dava a maior força, apesar de estar com o peso hiper a 

baixo, ele não aceitava muito que eu voltasse pela questão do peso,  eu voltei, peguei e falei 

assim: "não eu quero voltar", e meu médico aceitou, que dia (não entendo)  que  você quer voltar, 

o local, é ... que tivesse menos, menos contato né, menos infecção,  que fosse menos 

movimentado, que não exigisse menos do meu físico... E voltei. Voltei que nem uma doida (não 

entendo bem, muito barulho no fundo)... é... fiquei um tempo assim, uma primeira vez voltei sem 

a, a, voltei com 32 quilos  assim, sem a, a, o INSS me liberou, eu voltei a traba, trabalhar,  porque 

eu tinha ficado sete meses, aí depois eu peguei, eu quis voltar,  porque eu não admitia que eu 

tinha problema nenhum, que eu estava doente, não tinha nada. Voltei a trabalha, eu não agüentei  

um mês e pouquinho, aí eu voltei a afastar, aí eu fiquei sem esse período. Aí eu voltei, fiquei, 

trabalhei um ano e... acho que cheguei a trabalha, acho que um ano, aí eu voltei e tive que desisti 

de novo, perdi peso, voltei a fica deprimida  de novo, não conseguia trabalhar é... voltei com 

ideação suicida de novo, aí precisei internar de novo, (fala algo que não entendo) mais uma vez, 

internei na psiquiatria de novo. Aí depois voltei a trabalha, fiquei dois anos, assim, praticamen 

(te) sem afastar, aí o ano passado eu precisei afastar de novo. 
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Internei de novo na psiquiatria. E também, juntamente com isso, aí quando eu interno minha 

anorexia piora, porque é..., na internação eu não comia nada, nem bebia nada, não comia, nem 

bebia. 

(...) 

É... Mas assim porque minha intenção, quando eu internei dessas vezes, com anorexia, não era 

anorexia em si, não era a anorexia que estava me preocupando, era a questão da ideação suicida 

mesmo, então assim... é... você ficar num ambiente mais protegido, mas acontece que, você está 

internada não vão deixar você morrer de inanição, né. Então é uma, é uma situação assim, você tá 

com uma depressão profunda, que realmente você não vai querer saber de comer, é uma forma de 

você querer se auto-agredi.... 

Não. Nessa ocasião não. É... a única vez que você consegue, voltar a senti fome é quando você já 

tá fazendo uso de antidepressivo, ansiolítico, você começa  voltar a senti fome, mas desde essa 

última internação agora, que eu estou com essa história assim de não comer nada de sólido, então 

isso me atrapalhou um pouco a internação, porque, eu ficava só a base, porque, fiquei dois... 

meses internada, durante esses dois meses eu fiquei com... sonda, então era dieta que passa por 

sonda, que era dieta, você (    ) tomava via oral ... aí eu  passei a não comer nada sólido, e eu saí 

assim. E assim, no começo eu tentei, mas... não consegui, então sólido, assim, não adianta que eu 

não consigo. Eu acho que, não é...  nada físico, é ligado a algo psicológico, que eu tenho 

anorexia, e eu não quero saber da comida ... então eu estou sentindo que a anorexia está voltando, 

sabe quando você vê que... a alimentação já está fazendo, já está interferindo... e tem época que 

eu  esqueço um pouco dela... E... isso também atrapalha, as vezes eu chego, esse tempo de 

trabalhar muito e... eu nem lembrar de alimentação, fico trabalhando o dia inteiro sem comer vou 

chegar, vou comer seis hora da tarde, eu saio, tipo assim se eu tomar seis horas da manhã..., beber 
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alguma coisa de manhã, chegar seis horas da tarde você ainda não comeu mais nada. E assim, 

muito tempo... trabalhando o pessoal fala assim, até "você vive de luz."?    

E: (Impossível ouvir). 

S: É ... porque assim, eu não tenho assim... me alimentando, durante o dia inteiro. As vezes eu 

tomo assim, que eu vejo que eu vou (não entendo) eu tomo café adoçado, alguma coisa assim, 

porque eu sinto que aí o físico  reclama. (...) 

S:(..) muito exigente comigo mesma, muito auto-crítica... é difícil eu ficar feliz com alguma coisa 

que eu faça, eu fico sempre procurando os fracassos (...) Meu pai faz muito tempo que eu não 

vejo, porque ele não mora mais aqui... foi uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de 

relacionamento, é... (...) Eu perdi minha motivação de viver porque minha motivação era ele 

(irmão/ após dizer que assumiu o papel de mãe do irmão) (..) Coisas do dia a dia, coisas de 

família desestruturada, que todo mundo tem (...) eu e a minha mãe, a gente é muito unida, demais 

da conta, é até doentio. 

E: Ela sente isso também, com relação a você? 

S: Sente. Assim... é difícil. Quando uma não tá boa, a outra acaba ficando ruim junto. Então é 

assim... difícil. (...) Minha mãe entrou em depressão depois que eu fiquei doente... e continua 

ainda (...) ela tem muita dificuldade assim de aceitar minha condição, eu falo assim para ela 

assim: que e não adianta ela querer que eu tenha o peso, que ela... gostaria que eu...tivesse. 

Porque não adianta! Eu já perdi o, parâmetro, ela vai ter que me aceitar agora, como eu estou me 

aceitando ela vai ter de me aceitar, eu não me aceito ... é... com o peso a mais, de 40 quilos, de 

jeito nenhum. Chega nos 38 eu já quero fazer regime! Então eu falo muito isso para ela assim: a 

senhora tem que me aceitar do jeito que eu  me aceito.  Sei que para ela... é penoso? É. Ela é o 

tipo da pessoa assim... que me vê dormindo... ela fica me vigiando para ver se eu não tenho uma 

parada, dormindo. De tanta... assim... ela tem noção da doença, das coisas, e ela ficou muito 
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preocupada. Ela vê muito assim... é... procura se informar a respeito... vê muita reportagem a 

respeito... hora que ela começa a ... ver as coisas assim, ela já fica... pior, aí ela já fica mais 

preocupada. Daí tipo assim... quando tem alguém assim, ou uma colega ou amiga dela, perto 

assim, que pergunta porque que não gosto, porque que eu estou magra, porque que ela não faz 

nada comigo. O pessoal acha que ela é culpada, que eu não como porque ela é culpada. (...) ela se 

sente culpada. 

(...) 

E: Mesmo nessa idade... 

S: Mesmo nessa idade! Eu tenho 40 anos! Minha mãe tem 60, eu tenho 40, né?! Ela falou assim: 

mas o quê que adianta?! Não adianta! Que eles enxergam a anorexia assim: que você toma um 

fortificante! você sabe... que você tem um problema, você tem que estimular o seu apetite para 

que você possa comer e recuperar peso. Então eles não sabem o que é, não entendem o que é! 

Tanto é que quando eu vim trabalhar aqui, o pessoal não entendia. E... eu tenho uma coisa com o 

pessoal assim, de, de falar assim para o pessoal assim: pessoal se vocês notarem que eu estou 

ganhando peso, fica, guardem para você, não falem para mim. Porque assim... o pessoal falava, 

para mim era, era uma assim... uma flechada (?) (enfática) Porque eu auto-crítica, eu sei quando 

eu estou ganhando e quando eu estou perdendo... então, se a pessoa começa a falar e tocar no 

assunto, para mim é a pior coisa, eu sentia muito mal. E aí, tanto é que o pessoal que começou a 

me conhecer, tanto é que eles nem toca  no assunto mais, né?! Eles aprenderam a conviver 

comigo... do jeito que eu sou, né?!  (...) 

S: (..) Para mim, na minha cabeça... eu acho que, normalmente, eu não precisaria comer. Eu não 

queria precisar comer,  para viver. 

E: Porque? 
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S:  Para mim é uma tooortura! Apesar de ser um prazer, tá certo que tem coisas gostosas, que eu 

gosto de comer, que me dá prazer? Pode até dá. Mas eu acho que eu não me acho com o direito 

de sentir esse tipo prazer!  

E: Porque? 

S: Eu não sei. É da minha cabeça, que vem isso daí! 

E: ..daí é uma tortura... 

S: É uma tortura. Eu sei que é uma coisa completamente torta, mas eu acho assim que eu não 

tenho pra- pra,... não tenho direito a esse tipo de prazer! 

(...) 

S: (...) Mas assim, eu fico olhando... eu queria, ter aquele prazer de comer sem culpa, de o- de 

olhar a pessoa que tem prazer e gooosta de comer, que não tem culpa de comer aquilo. E porque 

antes eu conseguia fazer isso, assim de prazer e comeeer em me alimentar como uma coisa 

natural e agora eu não consigo mais???! Apesar assim, de tanta coisa, né?! Eu me lembro assim, 

de adolescente se comprar uma caixa de bombom e... de comer a caixa inteira de uma vez! Então 

assim... é... como que aquilo ali era tão prazeroso e era tão gostoso e... agora eu não me sinto no... 

direito de sentir isolada Não consigo sentir isso! Então para mim.. é assim uma incógnita; eu não 

consigo assim... solucinar isso, senti isso de uma forma normal. Eu acredito que, infelizmente eu 

não tenho esperança assim de que isso vá mudar. Acho que muito pelo contrário, eu acho que a 

tendência é de ficar cada vez pior!   

E: Porque? 

S: Porque faz muito tempo! (...) uma coisa crônica. (...) é uma coisa assim, que faz tempo que 

passa na minha cabeça e... assim, eu não me acho no direito. Tanto é que em terapia a gente 

conversa muito questão de... assim que se no trabalho eu faço um trabalho muito bem feito e... 

recebo um elogio, mas eu não consigo tipo assim... acontece alguma coisa de eu vibrar pular, de-
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demosnstrar aquele prazer, eu não tenho. E é uma coisa assim, que minha psicóloga sempre fala: 

"você não consegue... é... estravazar, expor seu sentimento e sua felicidade, que você... tá 

sentindo prazer com aquilo." Eu não consigo expor, botar isso para fora. 

E: E para você? 

S: Pra mim mesma?! 

E: É. 

S: Nem pra mim mesma.  

(...) 

S: Mas eu acho que eu sempre volto nessa questão da anorexia. Porque sempre que eu vou, que 

eu vou tentar me jogar em outros campos que não seja o do corpo... né? Que eu vejo que acontece 

alguma coisa que não dá certo. Um fracasso. Eu volto. 
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Anexo 2 
 

ESCLARECIMENTO AOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 
Nome da Pesquisa: Um Corpo. Discursos sobre a Queixa Muda da Anoréxica 
Pesquisador Responsável: Cláudia Grisi Mouraria 
 
 

 Esta pesquisa faz parte do projeto de mestrado, realizado através da FFCLRP-USP e tem 

como objetivo entender melhor o corpo na anorexia, a partir de pessoas que estejam em 

tratamento no Ambulatório de Nutrologia do HC- FMRP-USP, com o diagnóstico de anorexia. 

 Essa pesquisa será feita através de entrevistas, que serão gravadas e depois transcritas. 

Sendo que: 

 
1. O paciente é livre na decisão de participar ou não desse trabalho, bem como de responder 

ou não a todas as questões; não sofrendo nenhum prejuízo caso queira interromper sua 
participação;  

2. Fica assegurada que sua identificação será mantida sob sigilo; 
3. Devido ao caráter confidencial, as informações serão utilizadas apenas com objetivos 

científicos, 
4. Não há nenhum risco significativo em participar dessa pesquisa; 
5. Espera-se que essa pesquisa possa auxiliar um melhor entendimento desse quadro para 

um conseqüente aperfeiçoamento no auxílio dos pacientes; 
6. As entrevistas serão realizadas no dia de retorno desses pacientes ao Ambulatório, não 

havendo assim, nenhuma despesa ao paciente em decorrência exclusiva da entrevista. 
 

Ciente das informações que me foram passadas e em concordância com as mesmas, 

declaro que aceito participar voluntariamente dessa pesquisa. 

 

Nome:           

                                                                                                                                                                        

                                                           Ribeirão Preto,       de                            de 2003 
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                                                                                  Assinatura do paciente 

                                                                     Assinatura do pesquisador responsável 
 
 
                                                                                         Cláudia Grisi Mouraria CRP:06/65753  

Anexo 3. 

Roteiro para entrevista semi-estruturada 
 
 
 

• Nome: 

• Idade: 

• Escolaridade: 

• Cidade: 

 
 

Parte I: Rapport (Temas que podem ser abordados nesse primeiro momento) 

 

• Há outra informação você acha importante dizer? Algo que julga relevante? 

• Há quanto tempo está sendo atendida aqui? 

• Como se deu seu encaminhamento para cá? 

• O que está achando do hospital (tratamento)?  

(Saber o que pensa sobre o seu quadro. Como é vista e tratada, nessa inter-relação?) 

• De quanto em quanto tempo é seu retorno? Vem para o hospital acompanhada? 

 

Parte II: Entrevista semi estruturada 
 

• Me fale sobre um pouco sobre seu corpo?. 

 

(Em caso de dificuldade de resposta segue-se um roteiro de perguntas mais diretivas, que 

também teria uma função de rapport. Essa bateria tem a função de guia, não sendo necessário 

aplicá-la na integra) 
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• Qual você acha ser seu peso ideal?  

• Qual o corpo ideal para você? (verificar correlação entre corpo e peso) 

• Há quanto tempo começou a se preocupar com seu peso?  

• E com seu corpo? (idem) 

• Como é essa preocupação? (Em caso de resposta negativa perguntar: Porque não se 

preocupa ?) 

• Você gosta do seu corpo?  

• Que parte sua você acha mais gorda? Mais magra? Mais feia? Mais bonita?  

• Você se acha gorda?  

• Como seria seu corpo se pudesse modelá-lo exatamente como o deseja ?)  

• Como é seu corpo? (Em caso de dificuldade perguntar: Me descreva seu corpo ?) 

• O que é seu corpo ?  

• De que é seu corpo? 

• Para quem é seu corpo? 

• Para que busca esse corpo? 

• Como se vê quando olha no espelho? 

• Como se sente (quando apalpa) seu corpo?  

 

 

 
 


