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Capítulo I 

O corpo e o Espectro 

 
 
 

“Meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser./(...) 
Meu corpo (...) me nega, ao se afirmar como senhor do 

meu Eu (...) Quero abolir com meu corpo,/ quero 
enfrentá-lo, acusá-lo,/ por abolir minha essência,/ mas 
ele sequer escuta/e vai/ pelo rumo oposto./Já premido 

por seu pulso/ de inquebrável vigor,/ não sou mais quem 
dantes era:/ com volúpia dirigida,/ saio a bailar com 

meu corpo (Drummond, 1985). 
 

 

I.1. O Estádio do Espelho 

 

Nesse capítulo serão abordados aspectos cruciais ao entendimento da anorexia, tais como: 

a origem do eu, a partir de sua imagem corporal; e a relação do sujeito com o Outro primordial.  

O Estádio do Espelho é o momento em que a criança reconhece sua própria imagem e, 

assim, dá inicio ao processo de construção de sua identidade ou do [eu].  

Esse momento pode ser entendido como identificação, isto é: "da transformação 

produzida no sujeito quando ele assume uma imagem.” (LACAN, 1981 a, p. 97). Neste nível, 

introduz-se uma relação direta e sem hiância entre o sujeito e a imagem (objeto).  

A imagem tem a propriedade de ser um sinal cativante. Ela atrai e captura uma certa 

libido do sujeito e um certo número de referenciais que permitem ao ser vivo ir organizando suas 

condutas. (LACAN, 1999 b, p. 233). 

No Seminário I, Lacan utilizou conceitos provindos da física óptica para elucidar o 

Estádio do Espelho. Sobre essa utilização, cita o seguinte trecho de Freud: 
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 "Só temos necessidade de representações auxiliares para nos aproximar de um fato 

desconhecido, as mais simples e as mais tangíveis serão as melhores.” (op. cit. p.91). 

 

Desse modo, a física óptica foi utilizada, através do "experimento do buquê invertido", 

para elucidar os conceitos de imaginário e Real, que comporão toda a apreensão da realidade 

humana (LACAN, 1981 a). Sobre a inaugural apreensão da realidade e de si mesmo enquanto 

imago/imagem essencialmente alienada Lacan diz: 

 

"É a aventura original através da qual, pela primeira vez, o homem passa pela 

experiência de que se vê, se reflete e se concebe como outro que não ele mesmo - dimensão 

essencial do humano, que (ele) estrutura toda sua vida de fantasia." (op. cit p. 96). 

 

O Estádio do Espelho marca, então, o "encontro do sujeito com aquilo que é 

propriamente uma realidade e, ao mesmo tempo, não o é, ou seja com uma imagem virtual, que 

desempenha um papel decisivo numa certa cristalização do sujeito à qual dou o nome de sua 

Urbild." É a partir daí, que "a imagem do corpo dá ao sujeito a primeira forma que lhe permite 

situar o que é e o que não é do eu." (LACAN, 1999 b, p. 233). 

Antes desse momento somente "supomos na origem todos os issos, objetos, instintos, 

desejos, tendências etc. É, pois, a pura e simples realidade que não se delimita em nada, que não 

pode ser ainda objeto de nenhuma definição, que não é boa nem má, mas ao mesmo tempo 

caótica e original.” ( Lacan, 1981 a, p. 96) 

Podemos pensar que o ser humano ao nascer não passe de uma "bola de carne". 

Imaginemos um pedaço de carne no açougue, onde a carne propriamente dita, ossos, tendões e 
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gordura, amontoam-se em um todo: um pedaço de carne. A forma pouco importa; temos aí uma 

'coisa' (Real).  

Se nomearmos essa coisa de "pedaço de gente", "recém-nascido" ou "fulano", pouco ou 

nada se modifica. A não ser àquele que a nomeia. Para Lacan, o sujeito lacaniano não se refere a 

um indivíduo ou pessoa, mas a um efeito de significante. 

 É o Outro primordial (que normalmente é a mãe) quem inicialmente nomeia, diz, 

interpreta e assim dá existência ao sujeito. É ele que ao dizer "você está chorando porque tem 

fome", "está triste, olha a carinha dele!", insere aquele pequeno ser na realidade humana. Desse 

modo, o pequenino começa a conferir sua existência, suas emoções, sensações corpóreas, dores e 

reações a partir do outro/Outro, como um anteparo/espelho.  

É justamente a partir desse "quem nomeia", desse Outro primordial, que o pequeno ser 

(humano) passará a existir.  

Gostaria de abrir um parêntese para dizer que essa narrativa que nomeia o sujeito inicia-se 

antes do nascimento da criança, já na relação entre os genitores e/ou na relação da mãe com o 

significante com o qual ela "praticou o coito". (Lacan, 1999 a, p.187). A noção de identidade 

resulta, assim, da construção de um eu desprovido em si de autonomia, de um eu alienado pela 

narrativa do Outro. Por ser um engodo, presentificado pela ignorância que o constitui, o eu traz 

em sua essência a paixão humana e o conflito. Advém daí a tese de que o eu é exclusivamente um 

sintoma. Para Lacan, quem resiste à cura é o eu e não o inconsciente.  

Retomando do ponto anterior, a apreensão da realidade sempre determina um sujeito 

imerso em uma realidade, enquanto um olhar. O sujeito ocupa simultaneamente o plano do 

quadro e de um olhar o quadro. 

O olhar é o instrumento pelo qual a luz se encarna e pelo qual o sujeito é "fotografado" 

(LACAN, 1985 p. 104). É por esse olhar que o sujeito "entra na luz" e recebe seu efeito. Assim, é 
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primeiramente pelo olhar, que está do lado de fora (do Outro), que o sujeito fundamentalmente 

entra no visível. É pelo olhar do Outro que o sujeito começa a se enxergar enquanto imago e a se 

dizer enquanto narrativa. 

 

"(...) o olhar é sempre um jogo da luz com a opacidade que faz o sujeito se conter em 

cada ponto de seu anteparo, de uma luz que também o transbord." (op. cit. p. 95) 

 

Essa luz é a própria luz que também o iluminará enquanto um olhar, ou seja como a luz 

do Outro. Desse modo, o sujeito se compõe entre seu ser e seu semblante/imagem, iluminado 

pelo outro/Outro. 

Sobre essa alienação da imagem e do eu, Lacan diz: 

 

"(...) o ser dá de si mesmo, ou recebe do outro, algo que é máscara, duplo, invólucro, pele 

separada (...) É por esta forma separada dele mesmo que o ser entra em jogo em seus efeitos de 

vida e morte." (LACAN, 1985 p. 105). 

"(...) mais além da aparência, não há coisa em si, há o olhar." (op. cit. p.101). 

 

Ou seja, mais além de meu eu, não há coisa em si (um mais eu), mas há o Outro. 

Sob a forma da imagem do corpo temos um elemento ilusório e enganador (imaginário), 

fundamento essencial do referenciamento do sujeito em relação à realidade.  

É nessa relação entre a constituição da realidade e a imago do corpo que Mannoni situa o 

caráter ontológico do homem. (LACAN, 1981 b, p. 146). 

Todo o valor da atividade jubilatória da criança diante de seu espelho se faz na medida em 

que essa imagem "vem em socorro de uma atividade à qual, desde logo, o sujeito só se entrega 
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por ter de satisfazer o desejo do Outro, e portanto almejando iludir esse desejo." (LACAN, 1999 

b, p. 233). 

É a inicial identificação da imagem do sujeito com o olhar do Outro que, no caso normal, 

permite ao homem situar com precisão sua relação imaginária e libidinal no mundo em geral. 

Permite ver-se a partir de seu lugar e estruturar em função desse e do seu mundo, seu ser. É essa 

imagem que norteia as primeiras identificações do eu. 

Ao contrário do animal, o sujeito humano não é de modo algum inteiramente preso pela 

captura imaginária. Ele se "demarca" nela, "na medida em que ele isola a função de anteparo e 

joga com ela. O homem, com efeito, sabe jogar com a máscara como sendo esse mais além do 

que há o olhar.” (op. cit. p. 105). 

Françoise Dolto, em seu livro "A Imagem Incosnsciente do Corpo" (2001) e no texto 

"Sobre a anorexia" (1985), dedica-se a apresentar-nos o desenvolvimento da imagem corporal, 

conjuntamente ao amadurecimento neurológico e ao desenvolvimento do esquema corporal.  

Dolto (1990) sugere a hipótese de que a imagem do corpo evolui até os três anos, 

entrecruzando-se com o desenvolvimento do esquema corporal até que eventualmente se 

confundam.  

A imagem inconsciente do corpo estaria a "serviço do desejo de comunicação psíquica ao 

passo que o esquema corporal, anatômico é destinado, no início da vida, principalmente, à 

satisfação das necessidades da criança." Essa divisão é apenas teórica, uma vez que os desejos 

"se enraízam nas necessidades.". (op. cit. p. 134).  

Sobre a importância do amadurecimento do esquema corporal (componente neurológica) 

na composição do [eu], Lacan diz no Seminário I: 
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“(...) o processo de maturação fisiológica permite ao sujeito, num dado momento da sua 

história, integrar efetivamente suas funções motoras  e aceder a um domínio real do seu corpo." 

(LACAN, 1981 a, p.96). 

 

 Entretanto, no humano, ocorre que: 

 

 "(...) é antes desse momento, embora de maneira correlativa, que o sujeito toma 

consciência do seu corpo como totalidade. É sobre isso que insisto em minha teoria do Estádio 

do Espelho - a só vista da forma total do corpo humano dá ao sujeito um domínio imaginário do 

seu corpo, prematuro em relação ao domínio real. (...) É aí que a imagem do corpo dá ao sujeito 

a primeira forma que lhe permite situar o que é e o que não do eu." (op.cit.- grifo meu). 

 

O domínio precoce do eu primitivo (Ur-Ich) se constitui pela clivagem, pela distinção do 

mundo exterior, através da primeira auto-referência: o eu/o corpo. E de seu primeiro anteparo: o 

espelho/Outro primordial. 

A imagem corporal estende-se para todo o conjunto dos mecanismos do sujeito e dá sua 

forma ao seu Umwelt. 

 

"A imagem do corpo é conquistada como algo que,  ao mesmo tempo, existe e não existe, 

em relação ao qual ela situa seus próprios movimentos, bem como daqueles que a acompanham 

diante do espelho. (...) Qualquer possibilidade de que a realidade humana se construa passa 

literalmente por aí." (LACAN, 1999 b, p. 233-34). 
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No humano o reflexo no espelho manifesta uma possibilidade originária e introduz o 

segundo narcisismo. O "pattern fundamental" do sujeito "é imediatamente a relação ao outro" 

(LACAN, 1981 b, p. 147- 148).  

O outro/Outro, assim como a imagem "tem para o homem valor cativante, pela 

antecipação que representa a imagem unitária tal como é percebida, seja no espelho, seja em 

toda realidade do semelhante.”  (LACAN, op cit). 

Temos então que a imagem especular é a matriz simbólica do eu (Ideal-Ich) e origem das 

identificações secundárias. Ou seja, é a matriz do eu (narcisismo primário), antes desse se 

objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua no 

universal, em sua função de sujeito. 

 

"Ela (imagem) faz a unidade do sujeito, e nós a vemos se projetar de mil maneiras, até no 

que se pode chamar a fonte imaginária do simbolismo, que é aquilo através de quê o simbolismo 

se liga ao sentimento, ao 'Selbstgefühl', que o ser humano, o 'Mensch', tem do seu próprio 

corpo." (LACAN, 1981 b, p. 147- 48). 

 

A constituição da realidade, da identidade e da formação da imagem corporal estão 

diretamente relacionadas à posição do olhar do Outro que ilumina o novo sujeito. 

 

"Sem dúvida, segundo as diferentes posições do olho que olharia, poderíamos distinguir 

certo número de casos que nos permitiriam talvez compreender as diferentes posições do sujeito 

em relação a realidade" (LACAN, 1981 b, p. 146) 
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Temos delineadas duas funções claras do [eu]. Uma delas é seu papel fundamental na 

estruturação da realidade, de todos os seres vivos. A outra, referente ao caráter ontológico do 

homem, diz sobre a alienação fundamental, que constitui a imagem refletida de si mesmo (Ur-

Ich) em relação com o Outro (Ich-Ideal). 

O Outro, o alter ego, que se confunde mais ou menos segundo as etapas da vida com o 

Ideal-do-eu (conforme veremos no próximo subcapítulo) é determinado a partir da imagem da 

criança aos olhos do Outro. Desse modo, o sujeito começa a se ver numa reflexão em relação ao 

Ich-Ideal. É com o ideal-do-eu, inaugurado no nível paterno, que o sujeito se identifica ao ir em 

direção ao simbólico. Ele será o guia que comandará o sujeito na relação com seu desejo e 

configurará sua posição na estruturação  imaginária. 

 

"O ideal do eu comanda o jogo de relações de que depende toda a relação a outrem."  

(LACAN, 1981 c, p.166). 

 

Para falar desse outro momento, crucial na formação do sujeito, segue-se o próximo sub-

capítulo. 

Acredito que a questão da alienação trazida pelo Estádio do Espelho, bem como as 

questões da identidade e da alteridade daí decorrentes, constituam importantes ingredientes na 

composição do sintoma anoréxico. 
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I. 2. Édipo: da imagem ao significante 

 

"É na cadeia do significante que o 
sentido insiste." (Lacan, 1949) 
 
 
 
 

Temos até aqui que o sujeito originalmente encontra sua cadeia significante na mãe 

(Outro primordial) e inicia a partir dessa díade a constituição do [eu], através de sua imagem 

corporal.  

Desde a origem, a travessia pela intenção desejante, do que se coloca para o sujeito como 

sua cadeia significante, é marcada pela motivação da necessidade no plano do desejo, isto é, de 

alguma coisa que se destina a ter uma certa relação com o significante. 

Sabemos que o que origina uma resposta alucinatória à necessidade não é somente a 

ausência ou a inadequação do objeto apresentado, mas uma hiância possibilitadora de que esse 

objeto seja reconhecido como objeto do desejo. Isso pressupõe que o objeto, a despeito das 

aparências, mostre-se decepcionante. É desse modo que a necessidade manifesta-se sob a forma 

de uma espécie de cauda da cadeia significante. 

 

"A introdução do sujeito numa realidade qualquer não é pensável de maneira alguma, a 

partir da pura experiência seja lá qual for - frustação, discordância, choque e o que mais 

quiserem. O fato de existir o significante é absolutamente essencial nisso, e o principal 

intermediário de sua experiência da realidade (...) é a voz.”  (LACAN, 1999 b. p. 230-231). 
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Essa voz é a narrativa do Outro primordial, que insere o ser na realidade enquanto sujeito. 

O Outro-primordial desempenha o importante papel de introduzir a existência de um significante 

que irá conduzir o sujeito. 

Desde as primeiras relações da criança com o Outro primordial, antes mesmo que a 

aprendizagem da linguagem verbal seja elaborada no plano motor e auditivo, já existe 

simbolização. Esse processo inicia-se numa fase ultraprecoce, conforme observamos no Estádio 

do Espelho. A partir do referenciamento imaginário, pré-formado na relação do sujeito com seu 

próprio corpo, a criança torna-se capaz de situar sua posição, na medida em que a dimensão do 

símbolo já foi inaugurada.  

Mesmo no estágio mais inicial de seu desenvolvimento, a criança não tem uma relação 

restrita com um objeto que a satisfaça ou deixe de satisfazer. Graças ao mínimo de irrealidade 

dado pela primeira simbolização, existe aí um referenciamento triangular: da criança com a mãe e 

com o desejo do sujeito materno.  

 

"Na verdade, nenhuma espécie de dialética é possível, a se considerar tão somente a 

relação da criança com a mãe (...)" (LACAN, 1999 b, p. 232). 

 

Lacan nomeia esse primeiro estágio do desenvolvimento como o primeiro tempo lógico 

do Édipo. Nesse momento, a criança encontra-se em um estado fusional com a mãe e seu desejo é 

de ser o desejo do desejo da mãe. A sua questão é "to be or not to be o objeto do desejo da mãe” 

(LACAN, 1999 a, p.197). Isso significa que a apetência do desejo da criança é ser o desejo da 

mãe.  
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Desse modo, a criança se identifica especularmente com o objeto de desejo de sua mãe. 

Entretanto, é importante notar que a partir dessa relação da criança com o desejo da mãe, já temos 

a presença velada da instância paterna, sob o lugar da causa do desejo da mãe.  

A medida que a criança caminha sobre a questão de "ser ou não o desejo da mãe", vai 

tomando contato com elementos multiplicados desse significante, existentes no eixo mãe-criança. 

Esses elementos são "hieróglifos, tipos, formas e representações que pontuam sua realidade com 

certo número de referenciais, para fazer dela uma realidade recheada de significantes.”  

(LACAN, 1999 b, p. 235). 

O que constitui o limite dessa série é o Ideal do eu (terceiro tempo lógico do Édipo). É 

com ele que o sujeito se identifica ao irem direção ao simbólico, enveredando por uma série de 

significações cuja direção é definida como oposta ao imaginário. 

 A identificação com o Ideal do eu se faz no nível paterno, na medida em que o pai 

intervém para proibir. O pai onipotente priva, destruindo e proibindo a possibilidade de acesso da 

criança a ser o objeto do desejo da mãe, e assim é responsável por fazer esse objeto do desejo 

passar à categoria propriamente simbólica, a saber: o falo.  

Essa passagem ocorre no segundo tempo do Édipo. Nele o pai produz um corte, barrando 

o idílio mãe-criança. Nesse ponto é importante frisar a ocorrência da castração da mãe, uma vez 

que ela fica interditada de ter o falo (antes posicionado no lugar do filho).  

Para que esse pai seja eficaz em sua castração, ele deve ser apresentado, no discurso da 

mãe, como aquele que mobiliza seu desejo ou como aquele que possui a causa de seu desejo, ou  

seja, aquele que tem o falo.  

Ao desempenhar essa função, o pai (ou outro significante que desempenhe tal função) (F. 

Tfouni, 1998), torna-se um elemento eminentemente significante, constituindo o núcleo do 

complexo de Édipo. 
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"Ele é axial, central, em toda a dialética das perversões, das neuroses e até, pura e 

simplesmente, do desenvolvimento subjetivo. Ele tem um nome. Chama-se falo." (LACAN, 1999 

b, p. 235). 

 

 Instaura-se, desse modo, o princípio simbólico representado pelo nome-do-pai, também 

chamada de metáfora paterna. Assim, o falo torna-se sinônimo do pai. 

A partir de então, a criança vai descolando-se do desejo da mãe, via proibição paterna.  

 

"Há propriamente, no que foi constituído por uma simbolização primordial, entre a 

criança e a mãe, a colocação substitutiva do pai como símbolo ou significante, no lugar (do 

desejo) da mãe.” (LACAN, 1999 a, p. 186). 

 

Por isso, a metáfora paterna trata de uma perda mítica, trata do momento onde a criança 

perde a posição de falo da mãe, passando de uma posição de indiferenciação à uma posição de 

sujeito. 

A partir da metáfora paterna, o sujeito não escapa do simbólico, pois a função paterna 

cava uma falta, constituída pela entrada de um significante novo: o nome-do-pai. Esse é o 

significante responsável para que o sujeito tenha acesso ao significante fálico. 

Desse modo, o eu vai compondo-se de uma série de identificações com um objeto que 

está além do objeto imediato: o falo (pai) que está para além da mãe.  

 

"Ao cabo dessa exigência que começa a ser suscitada no sujeito, desse movimento em 

direção a alguma coisa, que deve efetivamente designar algum lineamento, o que aparece, é 
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claro, não deixa de estar relacionado com a necessidade do sujeito, não deixa de estar 

relacionado com um objeto, mas está numa relação tal com o objeto que ele merece ser chamado 

de significante.” (LACAN, 1999 b, p. 228). 

 

Assim, o objeto primordial é articulado à função do significante fálico e irá, sem dúvida 

alguma, acompanhar o sujeito. Esse objeto representa no imaginário aquilo que sempre se furta.  

Essas identificações reunidas sob o ideal do eu e da lei paterna, constituem o:  

 

"(...) estádio nodal e negativo, pelo qual aquilo que desvincula o sujeito de sua 

identificação (com o falo) liga-o (...) ao primeiro aparecimento da lei, sob a forma desse fato de 

que a mãe é dependente de um objeto que já não é simplesmente o objeto de seu desejo, mas um 

objeto que o Outro tem ou não tem." (LACAN, 1999 a, p.199). 

 

Então o sujeito passa a ter acesso ao Outro, a partir do discurso da mãe que corrobora o 

aparecimento da lei através do nome-do-pai. Para que isso se produza corretamente deve ter 

havido "uma certa relação entre a direção do sujeito, sua retidão, seus acidentes e o 

desenvolvimento sempre crescente da presença do pai na dialética da criança com a mãe.” 

(LACAN, 1999 b, p. 236). 

Desse modo, a função do Édipo induz o sujeito a reconhecer sua condição de castrado, 

isto é ,de sua perda mítica, através da palavra (lei) do pai. 

Retomando o que observamos no início desse subcapítulo, temos que, na seqüência à 

primeira dialética da simbolização (entre criança-mãe), o falo entra em jogo. A função do falo, 

nesse momento, é de instaurar a noção da relação de objeto. 
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"A noção da relação de objeto é impossível de compreender, e até mesmo de se exercer, 

se não pusermos nela o falo como um elemento (...) mediador (...) terceiro.” (LACAN, 1995 a, 

p.28).  

 

Resumindo o segundo tempo do Édipo, temos que: o nome-do-pai vem instaurar a função 

de significar o conjunto do sistema significante, de fazer dele a lei, e assim autorizar o sujeito a 

existir a partir do significante fálico e da castração.  

Apesar de toda essa presença do falo no desenvolvimento do sujeito, seu acesso 

permanecerá sempre inacessível, por uma simples razão: "ele é um significante último na relação 

do significante com o significado" (LACAN, 1999 c, p. 249).  

Para que ocorra a saída do Édipo, temos o terceiro tempo lógico. Este compreende o 

momento em que o pai revela ter o falo (ser portador) e não ser o falo. 

 

"É por intervir no terceiro tempo como aquele que tem o falo, e não que o é, que se pode 

produzir a báscula que reinstaura a instância falo como objeto desejado da mãe, e não mais 

apenas como objeto do qual o pai pode privar.” (LACAN, 1999 a, p.200). 

 

No terceiro tempo, a relação da mãe com o pai torna a passar ao plano real e o falo 

adquire um sentido genital. Nesse momento o pai pode dar ou recusar-se a dar o objeto do desejo 

da mãe (o falo), posto que ele o possui, mesmo que "disso ele tem que dar provas.” (op. cit, p. 

200). 

Se o pai prova ser potente ele é internalizado no sujeito como o Ideal do eu. (op. cit, p. 

200). Sendo que a saída do Édipo ocorrerá na medida em que o filho(a) identificar-se com o Ideal 

do eu. Em termos de gênero e de definição de gênero, essa identificação ocorre distintamente:  
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"(...) se trata de o menino se identificar com o pai como possuidor do pênis, e de a 

menina reconhecer o homem como aquele que o possui."  (LACAN, 1999 a, p. 203) 

 

A resposta a essa questão determina a identificação da criança quanto ao gênero 

masculino-feminino. 

No início do Édipo a questão era "ser ou não o falo?" e no final  é ter ou não o falo.  

O Édipo interessa a essa investigação, pois é nesse complexo que o sujeito emerge na 

linguagem falada e fala com o Outro. Ao fundar a ordem das significações, o significante falo 

amara o sujeito em sua alienação fundamental, através de sua amarração em sua cadeia 

significante constitutiva. O falo é, pois, o significante primordial do desejo. 

É através do significante fálico, inserido pela metáfora paterna, que o sujeito adentra no 

simbólico, marcando em letras e na carne seu fado: a insatisfação de um gozo supostamente 

absoluto (perda mítica).  

Após essas considerações, podemos entender a classificação de F. Dolto (1985, 2001) da 

anorexia como uma neurose histérica, com componentes psicossomáticos. Dessa maneira, a 

anorexia compreende a expressão da linguagem do desejo e, assim como outras neuroses, decorre 

de uma "história de amor muito cedo interrompida por causa de um mal-entendido." (op. 

cit.,1985, p. 148). Para a autora, esse mal entendido seria uma disfunção no "metabolismo afetivo 

do trio pai-mãe-criança". (op. cit).  

Para ela, de modo resumido, haveria por ocasião da puberdade problemas de investimento 

das vias genitais devido a uma não renúncia ao desejo edipiano, gerando toda a culpabilidade 

(edipiana) expressa na questão alimentar. 



                                                                                                                                                                                20 
 

 Isso ocorreria quando "o interdito do incesto não chegou a ter uma significação nítida" à 

filha. (op. cit. p. 139). Essa configuração patológica é acrescida de algum tipo de abalo no 

processo de identificação com a figura feminina, somada à denegação do desejo genital feminino, 

devido à culpabilidade acima referida.  

Por não suportar a idéia de que sua filha insira-se na sociedade como uma mulher 

desejável, criadora e liberta da tutela paterna, o pai, em muitos casos, vem desempenhar uma 

função superegóica, de "muita exigência em relação aos estudos, ao modo como esta emprega 

seu tempo, em relação a suas indas e vindas ou a suas leituras." (DOLTO, 1985, p. 140).  Dolto 

denomina esses pais de "abusivos" e "pai-patrão". 

Como não pode ter o pai, a filha, por sua vez, busca "bastar-se", renunciando seu objeto 

de desejo e incorporando em si mesma o falo, gerando com isso uma coalisão ego-superego "toda 

desmantelada". (op. cit .p. 149). Para Dolto (1985), ocorre na anorexia uma identificação do ego 

com o ego ideal da infância edipiana.  

Esse ego, que seria representado pelo corpo, é tomado de desejos impossíveis de serem 

postos em palavras ou insuficientes exprimíveis (como uma queixa muda). 

Sobre o mecanismo dessa linguagem do desejo, F. Dolto explica que em decorrência do 

recalcamento das pulsões genitais, haveria uma regressão ou um deslocamento para a oralidade, 

para a busca de prazer oral: a glutonaria. Entretanto, como esse prazer é uma metáfora, ele 

também está proibido. Assim, além da denegação do desejo feminino genital, em ressonância 

com a necessidade oral, o objeto parcial de satisfação é tomado como objeto total.  

Desse modo, podemos compreender a angústia anoréxica como uma encruzilhada. Comer 

gera culpa (edípica), viver (seu desejo) gera culpa e causa a morte (por inanição). Renunciar ao 

seu desejo gera morte (do sujeito do desejo). 
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Nesse capítulo pudemos observar uma hipótese teórica sobre a anorexia, que privilegia a 

questão edípica existente no quadro. No próximo capítulo observaremos, mais detalhadamente, 

alguns dos pontos teóricos comentados nesse primeiro capítulo e observaremos outros aspectos 

que compõem o quadro anoréxico.  
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Capítulo II 

Anorexia. Enigma e Fascinação 

 
 

 
 
 Esse capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos. No primeiro, serão abordados os 

principais marcos históricos da anorexia e, consequentemente, os espaços discursivos designados 

a dizê-la, até a inserção da psicanálise. No segundo, deterei-me especificamente no discurso 

lacaniano sobre a anorexia.  

  
 
 
II.1- Psicopatologia Histórica da Anorexia 
 

                                                                                     
"Ai do médico que, desconhecendo o perigo, tratar como um 
capricho passageiro e sem importância essa obstinação que 
ele espera resolver através de medicamentos, de conselhos 
amigáveis ou do recurso ainda mais ineficaz da 
intimidação."  
Lasègue, 1873. 

 
 
 

A anorexia nervosa, enquanto patologia médica, foi descrita quase simultaneamente por 

Lasègne (França) e Gull (Inglaterra) na segunda metade do século XIX. 

O termo anorexia deriva do grego orexis (apetite) acrescido do prefixo an (privação, 

ausência). Entretanto a anorexia nervosa não se caracteriza por uma perda involuntária do apetite 

ou inapetência, ao menos no início do quadro, como ocorre em quadros anoréxicos provenientes 

de patologias como o câncer ou de quadros depressivos. Mas a anorexia nervosa caracteriza-se 

por uma luta ativa e secreta contra a fome (BRUCH, 1979, apud Bidaud, 1998). 
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Os modos mais antigos desse tipo de comportamento contra a fome são as práticas 

religiosas de jejuar. Nesses casos, entretanto, a luta (sacrifício) não se faz secretamente, pelo 

contrário. Quanto maior a fome, maior o sacrifício e, assim, maior a graça.  

Na anorexia, essa luta faz-se secreta ao sujeito e às outras pessoas, através de um aparente 

desprendimento (apatheia) ou indiferença à comida. Sua proximidade do jejum religioso dá-se 

em relação ao caráter de luta, de engajamento, a partir do qual o sujeito se põe em causa. Bidaud 

estuda profundamente a semelhança entre a anorexia e o jejum religioso e seu estudo é 

importante principalmente no que concerne a questão da alteridade e do gozo na anorexia. 

Outros autores estudam relatos sobre o jejum religioso, buscando traçar uma analogia entre 

a "anorexia sagrada" e a "anorexia moderna". (BELL, 1985, apud NUNES,1998) 

Alguns investigam se a anorexia nervosa é realmente uma doença nova, produto de 

pressões sociais atuais, ou se configuraria como uma "forma mais profunda de auto-expressão" já 

adotada por outros indivíduos e culturas. (ABUCHAIM, 1982 apud NUNES, 1998).  

Um dos mais antigos relatos históricos de inanição auto-imposta é o da santa Wilgefortis 

(do latim, virgo fortis ou virgem forte). A história dessa princesa remonta ao ano 700 d.C., a 

história dessa princesa. Sétima filha de um rei de Portugal, é prometida em casamento para um 

rei da Sicília. A jovem teria feito um voto de castidade e prometido servir apenas a Deus. Com a 

notícia de seu casamento, reza para que Deus a prive de sua beleza. Assim, pela inanição auto-

imposta, perde os atrativos femininos, fazendo com que seu pretendente desista do matrimônio. A 

princesa torna-se assim a “Santa Liberata”, padroeira das mulheres que almejavam se livrar de 

outros (LACEY, 1982, apud Nunes, 1998). Tal história já apontava à construção social de uma 

afinidade imaginária e ideológica com a condição feminina de objeto ao uso do outro. 
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Gordon (1991, apud TRIDENTI, A; BOCCHIA, S., 1994) aponta autores que afirmam 

que a anorexia é um distúrbio socialmente estruturado, que utiliza na composição de seu quadro a 

linguagem contemporânea típica. 

Contrário a essas considerações, o atual discurso médico ocidental, representado pelo 

CID-101 (1993) e pelo DSM-IV2 (1995), circunscreve a anorexia não como uma “síndrome 

ligada à cultura”, mas como uma "verdadeira doença psiquiátrica", que simplesmente teria 

pouca expressão em outras culturas (MORGAN, 1996; AZEVEDO, 1996, apud NUNES, 1998). 

Entre os primeiros relatos médicos sobre a anorexia, temos o registro de Richard Morton 

(1689, apud BIDAUD, 1998) em "Tisiologia sobre a Doença da Consumação". Em seu livro, ele 

a descreve como uma "consumação ou atrofia nervosa", caracterizada por três sintomas 

principais (também utilizados atualmente): perda do apetite, amenorréia e emagrecimento 

importante. O sinal essencial dessa doença é uma "perda total do apetite", cuja causa deveria ser 

buscada no "sistema de nervos".  

Cem anos depois, em 1789, na França, Naudeau descreve "uma doença nervosa 

acompanhada de uma repulsa extraordinária pelos alimentos" (op.cit, p.15) 

No século XVIII, várias descrições de pacientes que teriam sido acometidos de anorexia 

nervosa aparecem sob diferentes denominações. 

É a Pinel, no começo do século XIX, que se deve uma primeira reflexão sobre a conduta 

alimentar patológica e suas particularidades com relação a aspectos sócio-históricos. Para ele, as 

práticas alimentares participariam de um conjunto de regras, de rituais e de interdições, que 

deveriam ser re-situadas no contexto de cada época, para que assim pudessem ser apreendidas. 

                                                           
1 Classificação Internacional de Transtornos Mentais e Comprtamentais 
2 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 
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Outro autor importante, H. Brunch elucida um desses  exemplos, através do jejum no antigo 

Japão. Lá o costume de jejuar, por vezes até a morte, era visto uma forma de desonrar o inimigo. 

No final do séc. XIX começam a aparecer as primeiras descrições inequívocas da anorexia 

nervosa.  

O psiquiatra francês Louis-Victor Marcé (1860, apud NUNES, 1998), assim descreve o 

quadro:  

 

"(...) meninas que no período da puberdade e após um desenvolvimento precoce se tornam 

sujeitas à inapetência levadas ao máximo... chegam a uma convicção delirante de que não devem 

comer (...)  não é mais o estômago que requer atenção porque o estômago é capaz de digerir e 

sofre apenas da necessidade de comida... é a idéia delirante que constitui o ponto de partida e 

está na essência da doença" (grifo meu) 

 

A primeira descrição da "anorexia nervosa" ou "anorexia histérica" como entidade 

psiquiátrica é dividida entre Sir Willian Gull e Ernest-Charles Lasègne, em 1868 -1873.  

Para Gull, a anorexia seria definida como uma privação do apetite e do desejo em geral. 

Penso que, a partir desse momento, tenha-se começado a trilhar o espaço que a psicanálise, 

posteriormente, viria abarcar no entendimento da recusa anoréxica. Essa recusa passa a ser vista 

sob o prisma da privação do apetite/desejo, não somente no âmbito alimentar mas, sobretudo, 

simbolizada nesse.  

Os termos apetite e privação tornam-se assim, mais abrangentes quanto ao objeto a ser 

evitado. Desse modo, não se fala restritivamente de um objeto naturalístico (comida) ou profano 

e pecaminoso, mas daquele que incita desejo. 
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Para Caroline Eliacheff (1972, apud BIDAUD, 1998, p.16): “pode-se adiantar, sem grande 

risco, que sempre houve anoréxicas, mas pode-se afirmar que elas só existiram a partir do 

momento em que foram inscritas num discurso, o de Lasègne (1873), que constituiu um 

acontecimento no campo da medicina.”  

Lasègne estabelece a anorexia no território da histeria, relatando que essa doença imprime 

nas pacientes uma convicção de que a alimentação seria nociva. Ou seja, a alimentação estaria, 

claramente, no âmbito do imaginário. 

Assim, esse autor é o primeiro a captar a dimensão do prazer ou gozo como força 

fundamental na organização psíquica da anoréxica, em sua relação com a (recusa da) comida. O 

autor também ressalta a pregnância e influência do meio ambiente na etiologia do quadro:  

 

" A partir do momento em que intervém um elemento moral, (...) o meio em que vive a 

doente exerce uma influência que seria igualmente lamentável omitir ou desconhecer" (op.cit.) 

 

Posterior a Lasègue, Charcot também situa a anorexia como um sintoma puramente 

histérico e inaugura em 1885 o método do isolamento terapêutico para o tratamento dessa doença. 

Se esse tipo de conduta tem um aspecto de discriminação para com os pacientes com distúrbios 

mentais, ele também nos aponta um fato interessante nesse quadro: esse método era o único que 

funcionava para recuperação do peso dessas pacientes, indicando com isso uma influência da 

família na origem e na manutenção do quadro. 

Por volta de 1889, Charcot teria sido o primeiro a observar o conceito de idée fixe d´obésité 

como motivação central na anorexia. (NUNES, 1998). O prestígio de Charcot na França levou 

muitos outros clínicos franceses a ficarem atentos a esse aspecto ao fazerem seus diagnósticos de 
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anorexia. Nas literaturas inglesa e italiana, a referência à preocupação com o peso só aparece a 

partir de 1918. 

O termo Magersucht ou adição à magreza, bem como as observações com relação ao medo 

de engordar presentes na anorexia começou a ser empregado somente em 1930, na Alemanha. 

(HSU & LEE, 1993, apud NUNES, 1998) 

Na obra de Freud, aparecem dois modos distintos de pensar a anorexia. Um relaciona a 

anorexia com a histeria e o outro, com a melancolia.  

No primeiro caso, parece haver uma recusa da comida. Freud fala em "anorexia histérica" 

e aproxima o pouco comer de Emmy von N. de um sintoma de conversão histérica, onde o ato de 

comer estaria ligado a lembranças repugnantes de sua infância (BIDAUD, 1998, p. 19). Em carta 

a Fliess de 1899, Freud faz derivar a anorexia mental da corrente auto-erótica na histérica. Nessa 

carta, Freud parece referir-se a uma anorexia que hoje chamamos de purgativa ou a um caso de 

bulimia, já que ele se refere a "vômitos histéricos". (BIDAUD, 1998, p. 19). Tanto nesse caso 

quanto no Caso Dora (a proprósito de uma anorexia secundária), Freud liga esses sintomas a um 

mecanismo de conversão de um recalque do erotismo oral. 

O segundo modo de significar a anorexia aparece no "Manuscrito G", onde Freud interpreta 

a anorexia como uma verdadeira perda da fome/apetite, relacionada a uma perda da libido, e 

compara a anorexia à melancolia, contextualizada aos sujeitos (sobretudo jovens mulheres) onde 

a sexualidade não foi inteiramente desenvolvida.  

No início do séc. XIX, Pierre Janet, após estudar várias pacientes anoréxicas, destiguia duas 

formas da doença: a obsessiva e a histérica. Nas pacientes com a forma obsessiva, a sensação de 

fome estava mantida e a recusa alimentar era a característica principal. Na forma histérica, menos 

comum, havia uma perda real do apetite e as pacientes queixavam-se de sintomas somáticos, 

vômitos e regurgitação. 
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No período de 1900 a 1960, o tratamento e a pesquisa da anorexia baseou-se em dois 

modelos distintos e isolados: o biológico e o psicanalítico. 

Nas décadas de 50 e 60 devido à crise e à cisão nos tipos de tratamentos para anorexia, 

abre-se caminho para abordagens que a compreendiam dentro de um modelo multideterminado 

por fatores biopsicossociais. Assim, nos anos 60, Palazolli, importante autora italiana, propõe a 

abordagem familiar para o tratamento e o entendimento do quadro. 

 

"A tentativa de explicar a anorexia nervosa com uma única formulação psicodinâmica foi 

finalmente abandonada pela complexidade dessa síndrome e pelo fato de não ser uma condição 

estática. “No curso da doença observam-se mudanças psicológicas desencadeadas pelo estado 

de inanição(...)" (NUNES, 1998, p. 17, grifo meu) 

 

Como podemos observar através da frase acima, a anorexia continua sendo um quadro 

complexo e misterioso. A psicologia e a psicanálise possuem atualmente uma série de correntes 

teóricas, que pelo fato de terem um linguagem técnica específica, muitas vezes pulverizam seus 

conhecimentos, de modo a manter a sinuosidade desse quadro.   

A partir de 1969, estabelecem-se critérios operacionais para o diagnóstico da anorexia, 

que incluem a psicopatologia, a alteração do comportamento alimentar e a alteração 

endocrinológica. Representantes médicos dessas classificações são o CID (Classificação 

Internacional da Doenças) e DSM (Manual Diagnóstico e Estatítico de Transtornos 

Mentais/EUA). 

Para finalizar esse subcapítulo gostaria de expor genericamente o quadro clínico desse 

distúrbio. 
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O início da anorexia ocorre frequentemente na adolescência, na faixa etária dos 13 aos 17 

anos. Existem também relatos de início pré-puberal bem documentados (GARFINKEL, 1992 

apud NUNES, 1998). 

Normalmente a doença começa a partir de um dieta auto-imposta, restritiva e persistente. 

O quadro costuma ter como fator desencadeante algum evento significativo, como perdas, 

separações, mudanças, doença orgânica ou fator estressante para a paciente e/ou sua família.   

O curso da doença caracteriza-se por uma contínua e importante redução de peso (no 

mínimo 15% abaixo do esperado). A distorção da imagem corporal existe com grande freqüência, 

mas pode não ocorrer em todos os casos. Quando há distorção da imagem corporal a pessoa se 

sente gorda, mesmo em estágios avançados de desnutrição (HERZOG, 1985, apud NUNES, 

1998). 

 O hábito alimentar normalmente é feito de modo secreto, ritualizado e bizarro. As 

pacientes recusam-se a reconhecer seu estado de saúde e a ausência de inquietute com relação ao 

mesmo é patognomônica da anorexia, assim como la belle indiférence na histeria. Todas essas 

atitudes levam a paciente a um progressivo isolamento de amigos e da própria família. 

Embora não exista uma família tipicamente anoréxica, alguns padrões distintos de 

relacionamento perturbado podem ser encontrados. Selvini-Palazolli (1990, apud NUNES, 1998) 

destaca a existência de algumas características que se ressaltam, entre elas: alianças encobertas 

entre os membros da família, alternância de culpabilidade, falhas na resolução dos conflitos e 

distorções na comunicação. Minuchin et al (1978, apud NUNES, 1998) enfatizam o padrão de 

confusão de papéis entre os membros da família, a ausência de limites individuais e a falta de um 

senso de identidade pessoal separada da matriz familiar, o que leva ao desenvolvimento e à 

manutenção do transtorno alimentar. Para a família, ela é vista como ótima filha, muito dócil e 

obediente. 
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A paciente anoréxica é classicamente descrita como uma ótima aluna, muito dedicada e 

inteligente. Entretanto o que ocorre é um hiperinvestimento escolar, que com a evolução da 

doença e da desnutrição tendem a ser diminuído. O padrão cognitivo característico das pacientes 

anoréxicas é de um pensamento dicotômico, que não se restringe apenas a questões relacionadas 

à alimentação.  

As conseqüências clínicas da desnutrição podem ser graves o suficiente para levar à morte 

ou causar danos irreversíveis ao organismo. Sobre as taxas de letalidade Herzog et al. (1988, 

apud TRIDENTI; BOCCHIA, 1994), após realizar uma ampla revisão da literatura, apontam que 

as taxas de mortalidade variam entre 0 e 22%, numa média de 4 %. No próximo subcapítulo, 

abordaremos especificamente a psicopatologia da anorexia, sob um enfoque lacaniano. 
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II.2- Psicopatologia Psicanalítica da Anorexia 
 
 
 

"A doença é o último fundamento do conjunto do 
impulso criativo. Criando pude curar. Criando eu me 

tornei bem disposto". 
  (Heine, citado por Lacan, 1954, p.154) 

 
 
 
 

 Como já foi citado anteriormente, um dos principais crivos para diagnosticar a anorexia 

nervosa é a eliminação de qualquer causa orgânica geradora de inapetência. Também sabe-se que, 

na realidade, não ocorre inapetência (exceto em quadros evoluídos de desnutrição), mas sim uma 

recusa, aversão ou repúdio à comida. 

O caráter voluntário da privação alimentar, para além do discurso denegatório de uma 

dissimulada ausência de fome, somente pode ser observado "quando uma atmosfera de confiança 

se estabelece" entre terapeuta e paciente (BRUCH , apud BIDAUD, 1998, p. 23).  

Por isso, a luta ativa e secreta contra a fome constitui um dos sinais patognômicos da 

verdadeira anorexia. Para Bidaud (1998) essa diferenciação é fundamental para a distinção das 

pseudo-rejeições alimentares, que sobrevêm em organizações histéricas ou  esquizofrências.  

Ainda hoje, a delimitação da anorexia dentro de uma estrutura específica não é uma questão 

fechada na literatura . Sobre isso, Bidaud (1998, p. 24) afirma que:  

 

"Em sua evolução, a pesquisa libertou-se da concepção originária que inscrevia a 

anorexia na histeria e tende hoje a isolá-la como uma problemática autônoma. A anorexia 

tornou-se uma entidade depois de ter sido um sintoma." (grifo meu) 
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Existem muitas divergências quanto à estrutura da anorexia mas, de modo geral, o que mais 

se repete são referências a estruturas perversas ou histéricas. Para termos dimensão da dificuldade 

dessa compreensão, em 1967 Valabrega (apud BIDAUD, 1998) situou a anorexia no cruzamento 

de quatro ordens: a neurótica, a psicótica, a psicossomática e a perversa.  

Não nos aprofundaremos nessa questão, mas traremos neste capítulo dos principais pontos 

teóricos que a psicanálise lacaniana ilumina nesse quadro ainda tão misterioso. 

Para H. Bruch (apud Bidaud) o radicalismo da negação da fome na anoréxica está a serviço 

da busca por autonomia e poder e, eu acrescentaria, de uma busca de onipotência em relação ao 

Outro. 

Segundo Lacan (1998 d) a recusa anoréxica exerce a função de marcar um desejo próprio, 

distinto do desejo do Outro primordial. 

 

 “É a criança a quem se alimenta com mais amor que recusa o alimento e joga com sua 

recusa como um desejo (anorexia mental). (op. cit., p. 628, grifo meu) 

 

 Esse movimento de recusa, disfarçado sob uma negação da fome (vestígio primeiro da 

relação do sujeito com o Outro) é o traço mais marcante da anorexia, ou ainda, o que constitui a 

própria marca da anoréxica.  

Conforme observamos no trecho acima, essa questão remonta às primeiras relações do 

sujeito com o Outro primordial.  

A criança, ao demandar que a mãe (Outro primordial) sacie sua necessidade, 

simultaneamente demanda à mãe o dom de seu amor.  
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Sabemos que a satisfação da demanda, em sua essência, não se resolve no objeto que visa, 

por exemplo no leite materno, mas sim na capacidade de o outro em responder ao seu apelo de 

amor.  

 

"A demanda é demanda de uma presença ou de uma ausência. Ela é antes de tudo 

demanda de amor." (LECLAIRE, 1959, apud BIDAUD, 1998, p. 21) 

 

O movimento que ocorre entre mãe-criança no momento em que a criança demanda o dom 

do amor materno é fundamental no processo de reconhecimento do filho como sujeito. Esse 

processo se finalizará com o complexo de Édipo (capítulo II).  

Na anorexia, a percepção da primeira dualidade relacional (com o Outro primordial) 

ocorre de tal modo que o sujeito sente-se enclausurado, em uma remetência maciça ao Outro, que 

o aprisionaria e sufocaria com tanta “ceva”. 

Para Leclaire, a origem da anorexia se dá quando: 

 

"(...) no plano da necessidade, um sujeito foi tão bem cevado por sua mãe atenta que toda 

demanda de amor ficou desconhecida. A partir daí, o sujeito não tem outra via senão recusar a 

comida pela qual sua necessidade foi tão plenamente satisfeita e sua demanda tão perfeitamente 

sufocada." (BIDAUD, 1998, p.21) 

 

Isso ocorre muito possivelmente porque a mãe respondera somente à superfície da 

demanda, tendo deixado de lado aquilo que constitui o seu fundo, a expectativa de amor. A partir 

daí, para reiterar sua demanda, o sujeito não tem outra via senão recusar a comida, com que fora 

tão plenamente satisfeito ("cumulado").  
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Sobre esse mecanismo, Lacan indaga, em 1998, no texto "A direção da Cura": 

 

"Afinal de contas a criança ao recusar-se a satisfazer a demanda da mãe, não está 

exigindo que a mãe tenha um desejo para além dela, porque é esta a via que lhe falta em direção 

ao desejo?” Afinal, "A demanda da anoréxica a mãe cumulou pela ceva." (p. 628) 

 

 O caráter estático da dualidade mãe-criança transforma-se em unicidade. Assim, criança e 

desejo do Outro fazem-se sinônimos; sendo a recusa anoréxica dirigida ao Outro, que por não 

entender a sentença da demanda, responde a essa cumulando-a com tanta ceva.  

Lacan, refere-se a "ceva" para diferenciar necessidade, desejo e demanda. Para melhor 

entendermos a que "ceva" esse sujeito recusa tão veementemente, é importante clarearmos o 

conceito de desejo que norteia a dinâmica em questão. 

O desejo surge de um mais-além da relação objetal, frente uma demanda (um sinal sobre 

um fundo de resposta esperada). Isto é: o desejo se faz escutar quando o objeto não está lá. Ou 

seja, sob o caráter fundamentalmente decepcionante da ordem simbólica.  

Então o desejo surge de uma resposta mais-além, com o caráter que o constitui como 

propriamente simbólico, a saber: o ato que, previamente, o anulou ou revogou.  

Assim, temos de um lado a satisfação simbólica e, de outro, a satisfação de uma 

necessidade. O objeto da satisfação simbólica se manifesta essencialmente como: 

 

 "(...) sendo apenas signo do dom, isto é como nada em termos de objeto de satisfação da 

necessidade.” "Ele (objeto) está lá justamente para ser rejeitado na medida em que é este 

nada."(LACAN, 1995 b, p. 186) 
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Como pudemos ver, Lacan situa a anorexia no momento em que o objeto da  satisfação da 

necessidade substitui o objeto da satisfação simbólica, obturando também a satisfação simbólica, 

que encontra-se justamente na rejeição do objeto, na medida "em que é este nada"(LACAN, 1995 

b, p. 186). Isso ocorre pois: 

 

 "Quando o objeto real se torna ele próprio signo na exigência de amor (...) ele assume, 

então valor de símbolo. É assim, que a oralidade se torna o que é. Sendo um modo instintual da 

fome (...) uma libido que conserva o próprio corpo (...) é porque entrou na dialética da 

substituição da exigência de amor pela satisfação, ela é uma atividade erotizada. Ela é libido no 

sentido próprio, e libido sexual." (op. cit. p. 187) 

 

A partir de seu ingresso na dialética da frustração, o objeto real não tem necessidade 

alguma de ser específico; desse modo, seio pode ser mamadeira.  

 

"Chamo a atenção de vocês neste ponto para o fato de que isso vai tão longe que é 

possível que, para desempenhar o mesmo papel, não exista em absoluto objeto real. (...) Apenas 

isso pode explicar a verdadeira função de um sintoma como o da anorexia mental. Já lhes disse 

que a anorexia mental não é um não comer, mas um comer nada. (...) Nada, isso é justamente 

algo que existe no plano simbólico." (op. cit, p. 188 - grifo meu) 

 

 A questão que se levanta nesse ponto é: o que é esse nada de que a anoréxica se alimenta? 

O que é esse nada que desperta e sustenta o desejo anoréxico? Que função, no plano do desejo, a 

alimentação assumiu na anorexia?  
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Seguindo o raciocínio de Lacan, a criança que alimenta-se de "nada", come a ausência 

diante da mãe, de quem depende. Com isso, inverte sua posição e faz a mãe onipotente depender 

dela. Esse dizer não/essa recusa a resposta da mãe é feita no nível do objeto, que aparece sob o 

signo do nada.  

 

"É no nível do objeto anulado como simbólico que a criança põe em cheque sua 

dependência, e precisamente alimentando-se de nada", ela vai em busca de uma "onipotência de 

si mesma". (op. cit, p. 190). 

 

Para Bidaud, é muito possível que a origem da anorexia esteja no tipo de resposta do 

Outro primordial à demanda da filha e na resposta dessa ao Outro.  

Isso ocorre na anorexia, pois o Outro primordial: 

 

 “(...) que também tem suas idéias sobre as necessidades dela (criança), se intromete 

nisso e, no lugar daquilo que não tem, empanturra-a com a papinha sufocante daquilo que tem, 

ou seja, confunde seus cuidados com o dom de seu amor”. (LACAN, 1998 d, p. 633). 

 

Lacan, no Seminário de 13 de março de 1963, sobre a Angústia, disse que "só o amor 

permite ao gozo condesceder ao desejo." Porém a mãe (da) anoréxica não pode dar esse amor, 

pois confunde sua capacidade de cuidado com o dom de seu amor, "cumulando" a filha.  

A mãe quer que sua filha seja plena e completa, para com isso satisfazer seu próprio 

desejo de completude. Essa dificuldade de discriminar a demanda da filha de seu próprio desejo 

gera um sentimento de indiscriminação e de assujeitamento do sujeito ao desejo do Outro. 
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Há um depoimento de uma mãe, colhido em uma sessão do “Grupo de Apoio a Pais de 

Pacientes com Anorexia”, que penso ser exemplar ao tipo de dinâmica da mãe com a anoréxica. 

A saber: a indiscriminação do desejo da filha e do seu. 

 

 “(...) eu ofereci um iogurte para ela (filha) e falei: vamos tomar um junto? Ela: ah não, 

não tá no meu horário, e eu também não quero não. E eu peguei e não tomei. Fiquei quietinha 

também. Eu só ia tomar se ela tomasse. Só para fazer companhia pra ela, não que eu quisesse”. 

(grifo meu). 

 

Nesse trecho, pode-se observar a recusa da anoréxica, como uma tentativa de mostrar à 

mãe - que não sabe distinguir seus desejos - e a si mesma: a falta como uma via a ser. Além disso, 

ao deixar de satisfazer a mãe, força-se a diferenciação entre necessidade, demanda e desejo. 

Toda demanda evoca “para-além da necessidade que nela se articula e é disso mesmo 

que o sujeito fica tão mais propriamente privado quanto mais a necessidade articulada na 

demanda é satisfeita” (LACAN, 1998 d, p. 633-634).  

Sabemos que uma criança amamentada pode ficar satisfeita sob o ponto de vista de sua 

fome fisiológica, porém manterá seu desejo insatisfeito (existente). Ou seja, conservará o apetite 

do desejo.  

Entretanto, parece no caso em questão que o sujeito sente seu desejo obturado pelo desejo 

do Outro. Desse modo, seu desejo (em um sentido de radicalmente narcísico) inexiste. Deve-se 

dizer que essa percepção relacional  só pode ocorrer caso o sujeito tenha atingido uma posição 

neurótica. 
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Para que se articule um desejo é necessário haver duas demandas, porém a mãe que 

empanturra não pede, nem deixa que a criança abra a boca para pedir. Assim, a questão (queixa) 

da anoréxica só pode existir como um segredo mudo:  uma "queixa muda". 

Parece que o modo encontrado pelo sujeito anoréxico de afirmar e conservar seu apetite 

de desejo é refutando a comida, pois esse significante (inicialmente do âmbito da necessidade) 

agora está colado e dirigido ao âmbito do desejo. Assim, numa mesma equação, satisfazendo-se a 

necessidade, mata-se o desejo.  

Essa equação leva o sujeito a manter obstinadamente sua insatisfação, tanto da 

necessidade fisiológica como do desejo.  Ou seja, o modo encontrado de manter seu desejo 

insatisfeito (justamente de fazê-lo existir) é manter seu apetite (tomado como fome) insatisfeito. 

Entretanto, como fome e apetite, imaginário, simbólico e real coexistem, deve-se manter a fome 

insatisfeita até o limite em que morrer de fome e viver de desejo indiscriminem-se, para que esse 

sujeito liberte-se de sua indiferenciação.  

Tentando estabelecer seu domínio sobre o objeto da necessidade, o sujeito busca desfazer-

se de uma relação com o Outro primordial, percebida como alienante e sufocante. 

 

 "O desesperado quer ser, libertando-se de toda dependência e  do poder que o fez existir. 

Quer-se criador de si mesmo." (BIDAUD, 1998, p. 25) 

 

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 

fale nele.” (op. cit. p.633).  
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A anoréxica busca romper com aquilo que a limita, que a determina em determinismo, 

que a sufoca e cumula. “Ser em la nada”, é  a “trágica respuesta del sujeto a la ignorância del 

Outro acerca de su ser, hecho de deseo y no de necesidades" (MILLER, 1996, p.113).  

A forma encontrada de distinguir-se é negar o desejo do Outro/outro, renegando assim seu 

próprio desejo, já que o desejo do homem é o desejo do Outro.  

É justamente aqui que se encontra o ponto contraditório, paradoxal, a encruzilhada da 

anoréxica: negando o desejo do Outro (de ser a via a esse) deve renegar a si mesma, na medida 

em que é o desejo do Outro.  

Lacan (1985), no Seminário 11, refere-se à anorexia mental ao descrever a operação de 

separação constitutiva do sujeito do inconsciente. Operação essa em que o sujeito, diante do 

Outro, responde à falta com a falta. Esse é o momento de fazer-se desaparecer frente ao enigma 

do desejo do Outro.  

 

 “Asi el fantasma de su propria muerte es el primer objeto que el sujeto tiene para poner 

en juego en esta dialéctica y, en efecto lo hace, como sabemos por muchésimos hechos, la 

anorexia mental”. (MILLLER, 1996, p.113). 

 

Essa é a luta do sujeito em ser reconhecido no que há de mais-além de ser objeto. De não 

mais ser via de acesso ao desejo do Outro primordial - a mãe, recusando sua “ceva” e comendo 

"nada". 

Respondendo tragicamente à ignorância do Outro acerca de seu ser, tenta abrir no Outro 

uma brecha a sua existência, a saber, ao seu desejo. O sujeito anoréxico busca ser em nada, sob a 

forma do acting out ou da passagem ao ato. O "não tenho fome", proferido placidamente pelo 

sujeito, é como uma bofetada lançada ao Outro. 
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É essa necessidade de repetir uma mesma recusa que Freud nos aponta como o último 

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

(LACAN, 1999 c, p. 255). 

Em lugar de expressar-se com palavras ditas na inflexão verbal, a anoréxica escreve-as no 

corpo. Como uma metáfora que não pode ser dita, seja porque é muito dolorosa, seja porque lhe é 

desconhecida. A magreza se faz signo, como aquilo que se "faz ver", expondo-se muda ao olhar 

do outro. Fazendo-se signo, pede uma resposta, porém não se interroga; por isso expõe-se como 

uma queixa- muda (inconsciente) em seu corpo. 

Em "A Direção da Cura", Lacan (1998 d, p.634) relaciona a posição da anoréxica com a 

sustentação de uma verdade ou de seu desejo. A anorexia seria assim a expressão de um sintoma 

do desejo, de um desejo particular, um desejo de nada. (MILLER; HEKIER, 1996, p.16) 

 É neste ponto que o paciente não cede em sua determinação, é inflexível no intento de ser 

reconhecido no que há de mais-além de seu ser, tomado como objeto pelo outro/Outro. Assim, 

não é raro que o começo da anorexia seja apresentado como efeito de uma decisão, normalmente 

sob o vestígio de um dieta, que tornou-se descontrolada. 

Segundo Assoun (1997), a recusa ao desejo do Outro é a encarnação de uma escolha. Essa 

escolha garante a presunção de um saber absoluto, de uma massacrante onipotência e do 

pressuposto a um gozo absoluto. A energia dessa escolha alimenta-se do nada querer saber do 

desejo do Outro, pois  o sujeito anoréxico acredita ser essa a única forma de preservar seu ser. 

Para o autor, essa forma peculiar de Verneleugnung [renegação] confere a essa estrutura 

neurótica uma coloração perversa. 

Assim sendo, não há pior proposta para um anoréxico do que querer alimentá-lo. 

Alimentá-lo seria também matar seu desejo; justamente o que se pretende fazer existir. 
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Desse modo, a identidade do sujeito na anorexia passa a ser composta pela comida, as 

dietas, o corpo e o peso, enfim, por tudo aquilo que lhe remete. Esse arsenal compõe a própria 

fantasmática dos pacientes, funcionando como uma amarração à constituição do sujeito.  

Para alguns autores, a questão anoréxica (queixa) surge como resposta terrorista à questão 

enunciada do tornar-se mulher, através de um posicionamento cujo imediatismo é assustador. 

Paga-se com o próprio corpo a tentativa de deter a marcha do desejo em direção ao Outro, 

recolhendo a demanda e bloqueando-a em seu próprio corpo. 

 

 "É isso que confere ao sofrimento anoréxico seu valor de verdade." Pois esse nada, a que 

ela reduz seu desejo, é justamente a totalidade de seu desejo e "ela o produz com a energia de um 

querer totalitário." (ASSOUN, 1997, p.119, grifo meu).  

 

O mecanismo que sustenta a ilusão de se atingir um tudo/todo seu, completamente 

independente do Outro, assemelha-se a estrutura histérica. Como um engodo a anoréxica busca 

fabricar a falta, comendo o "nada" e afirmando a ilusão de haja um "tudo". 

Essa ambigüidade simultânea entre "tudo" e "nada" é observada também nos pais das 

anoréxicas. É comum eles dizerem: "Ela tem de tudo... o que precisa. Não lhe falta nada. Só 

precisa mesmo é comer um pouco mais...".  

Ao dizerem isso, com indignação, surpresa e sentimento de contraditoriedade, os pais 

estão traçando, dentro do que lhes cabe, a própria cadeia significante em que a filha circunscreve 

sua problemática.  

A questão anoréxica apresenta-se a esses pais, sob a contradição, o improvável, o 

paradoxo: "ela tem tudo (o absolutamente necessário) e no entanto o nega, adoencendo?" 
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Justamente, com uma doença "sem motivos", que consiste na recusa de todo o melhor e 

necessário (sintetizado sob o significante da comida).  

Esses pais poderiam perguntar: mas afinal o que recusa? Por quê? O que querem então? 

Que alimento a sustenta? Mas a eles não parecem ocorrer tais questionamentos; bem como, 

quando assim inqueridos, respondem com outros questionamentos do tipo: "Mas afinal o que 

mais ela pode querer além? Já tem tudo, já é a mais bonita, a mais inteligente... (absoluta)".  

Os pais não compreendem que possa haver falta (de falta), em algo tão bem "alimentado" 

(cevado). O que parece faltar-lhes é justamente a mesma discriminação que falta a suas filhas: a 

possibilidade do descolamento entre necessidade e desejo ou entre [eu]- outro/Outro. 

Nos parece que a contraditória via encontrada para realizar essa diferenciação seja a 

recusa da alimentação, para que assim a ordem do desejo possa "descolar-se" da necessidade. 

Para que a demanda seja formulada e dirigida ao desejo de "nada" (tudo). Desejo daquilo que lhe 

faltou: a própria falta. 

Foi a própria falta da falta que lhe faltou; não porque fosse anteriormente plena, mas sim 

porque a insatisfação não lhe fora permitida. 

 Penso que essa contradição se faça mais presente àqueles pais que insistem em só 

enxergarem a ordem da necessidade. Assim, o desacordo se faz: os pais, contrariamente à filha, 

não admitem a existência de um corpo "além do orgânico", marcado por seu atravessamento pela 

linguagem. Sendo esse atravessamento, justamente, o que possibilita e sedimenta a existência 

desses "corpos orgânicos", "estritos" à ordem da necessidade. Essa questão é precariamente 

percebida por ambos, que é pior do que ser despercebida, tornando-se fortemente reprimida e 

gerando todo esse desacordo existencial. 
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Assim, é a falta que a anoréxica demanda "comer", ao empanturrar-se de nada 

(justamente todo seu desejo). Sobre isso, certa vez uma mãe disse o seguinte sobre o hábito 

alimentar enigmático de sua filha: 

 

 "Parece que ela come muito, de pouco."  

"Ela fica cheia de muito de pouco." (pouco = nada)  

 

Se colocarmos pouco e nada como metáforas, a mãe estaria dizendo que sua filha fica 

cheia de muito nada.  

Ao buscar realizar o descolamento entre [eu]/ Outro via desejo, a anoréxica o faz de uma 

maneira equivocada. Ao tentar descolar-se do Outro e sustentar-se a si própria, busca sair de uma 

posição de impotência para ocupar uma de onipotência narcísica; confundindo assim alteridade 

com independência. O corpo, subjugado a essa  condição, constitui uma barreira para algo que 

não quer se expressar, que é de ser desejo do desejo do outro/Outro. 

Assim, o que se evidencia nessa dinâmica é a presença de um desejo que se articula, não 

somente como desejo de reconhecimento, mas como reconhecimento de um desejo do desejo do 

outro/Outro. Sendo o significante (corpo) a dimensão essencial dessa dinâmica, quanto mais o 

sujeito se afirma como querendo sair dessa cadeia significante, mais entra e se integra nela, 

tornando-se ele próprio um signo dessa cadeia.  

A recusa incessante do sujeito em pagar essa "dívida que não contraiu" é o "último 

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

sintomática." (LACAN,1999 c, p. 254-55) 

Desse modo, podemos resumir sinteticamente o objetivo da anoréxica (sua queixa-muda) 

como sendo de criar uma separação, estabelecer uma distância, criar uma brecha no Outro, 
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através de um desejo ao qual possa se interrogar: Tenho ou não fome? E parece ser na oscilação 

entre vida e morte que a anoréxica buscará o ponto limite de seu ser, no corpo. 

A obra de Lacan tem grande valor no deciframento do enigma anoréxico por situá-lo no 

drama da história do sujeito do desejo em relação ao Outro, onde se inscreve sua alienação. 

Para finalizar gostaria de citar Dunker (2000), que faz uma interessante correlação entre a 

dinâmica psíquica da anoréxica e as configurações ideológicas e culturais, fortemente orientadas 

para o consumo de imagem. Para ele, existe nesse quadro: 

 

 “(...) a construção de uma afinidade imaginária e ideológica entre a condição de objeto 

para o uso do outro e a condição feminina” (p.18).  

 

Essa condição de uso pelo outro/Outro estenderia-se a toda uma ideologia social onde a 

condição do feminino deve ocupar uma posição de objeto à satisfação de outro(s)-Outro(s). 

Como já vimos, na anorexia essa condição é negada através da recusa à consistência do Outro. 

Segundo o mesmo autor, essa recusa dirige-se “ao mundo da oferta de objetos e de imagens e ao 

imperialismo que lhe corresponde”, ganhando, assim, “contornos de denúncia” à invasão do 

outro (op. cit. p.17).  

A questão da ideologia, bem como sua correlação com a interpelação do sujeito, será 

abordada, mais detalhadamente, no capítulo seguinte "Aspectos teóricos da Análise do Discurso". 
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Capítulo III 

Aspectos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa. 

 

 
"O sujeito é ao mesmo tempo 

despossuído  e responsável pelo sentido 
que lê". 

(Pêcheux) 
 

 

Pretendo neste capítulo apresentar os principais conceitos teóricos da Análise do Discurso 

de linha francesa (AD) que norteiam essa pesquisa. Neste capítulo também serão comentados os 

pontos de comunicação entre a AD e a psicanálise lacaniana, conforme Pêcheux nos apresentou 

em seu obra. 

A análise do discurso (AD) nasceu na França, na década de 1970, pelas mãos de Michel 

Pêcheux.  

Seu quadro epistemológico configura-se pela articulação de três regiões do conhecimento: 

o materialismo histórico, a lingüística e a teoria do discurso.  

A proximidade da AD em relação ao materialismo histórico originou-se da releitura de 

Louis Althusser sobre as Ciências Sociais, a partir da obra de Marx. O materialismo histórico e 

sua teoria das formações sociais serviram como pilares à teoria da ideologia, presente na AD de 

"linha francesa". A teoria do discurso, por sua vez, vem fortalecer a teoria da determinação 

histórica dos processos de significação Da linguística temos a influência da teoria dos 

mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação.  

Além dessas três regiões do conhecimento, que compõem o quadro epistemológico da 

AD, Pêcheux comenta que esta seria atravessada por uma teoria da subjetividade, de natureza 



                                                                                                                                                                                46 
 

psicanalítica (PÊCHEUX & FUCHS, 1975). Entretanto, essa travessia não se apresenta de modo 

claro, ao longo da obra de Pêcheux. 

As teorias da linguagem que antecedem o surgimento da AD eram, em geral, premidas 

por uma objetividade asséptica da língua, de cunho pragmático e comunicacional. 

 Dessa maneira, conceitos como: transparência de sentido, capacidade de o sujeito 

controlar a linguagem, exterioridade do sujeito em relação ao sentido e existência de um 

significado literal e pré-estabelecido, sustentavam as teorias linguísticas existentes, até então. 

Contrariamente a tudo isso, a AD fundamenta seu princípio na incompletude constitutiva 

da linguagem. Tal incompletude sustenta a existência de um sentido que não se fecha nunca, isto 

é, refere-se a um significado que sempre escapa a um sentido fechado, que poderia ser outro, que 

ilude sobre a existência de um sentido claro e único. Assim, o dizer é aberto, não tem começo 

definido, está sempre produzindo efeitos e se fazendo sentido. 

Orlandi, resumindo a forma de reflexão sobre a linguagem proposta por Pêcheux, diz o 

seguinte: 

 

"(...) ele propôs uma forma de reflexão sobre a linguagem que aceita o desconforto de 

não se ajeitar nas evidências e no lugar já-feito. Ele exerceu com sofisticação e esmero a arte de 

refletir nos entremeios." (1990, p.7).  

 

Desse modo, os princípios teóricos da análise do discurso se estabelecem nos interstícios 

disciplinares, "nos vãos que as disciplinas deixam ver em sua articulação contraditória" (op. cit, 

p.7).  

Assim, é através do questionamento sistemático dessas disciplinas e da (des)construção 

incessante de seu objeto - o discurso - que a compreensão pode se dar,  nos interstícios das 
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regiões categorizadas do conhecimento, "...no contato do histórico com o linguístico, que 

constitui a materialidade específica do discurso" (PÊCHEUX, 1997 a, p.8). 

O desafio da AD é circular nesse entremeio, sistematizando o não fechamento de 

significações, preservando sua abertura e identificando a ordem que rege esses princípios em seus 

espaços discursivos.  

O paradigma adotado para esse propósito foi o paradigma indiciário.  

Surgindo no final do século XIX, no âmbito das ciências humanas, esse modelo 

epistemológico caracteriza-se pela remontagem, através de dados indiciários, de uma realidade 

complexa e não diretamente experimentável. (GINZBURG, 1989) 

Para Ginzburg, a psicanálise também seria uma disciplina indiciária, o que nos possibilita 

sua utilização conjuntamente com a AD. Contudo, não será buscado aqui um denominador 

comum entre essas, nem tão pouco uma sobreposição de ambas.  

O objetivo de recorrer conjuntamente à Análise do Discurso e à psicanálise, nessa 

pesquisa, é de enriquecer a análise do significante corpo, respeitando o atravessamento de uma 

teoria da subjetividade de natureza psicanalítica na AD, conforme Pêcheux e Fuchs indicaram em 

"Por uma Análise Automática do Discurso" (1975). 

Pretendo, agora, deter-me a alguns pontos teóricos da AD, que serão de grande 

importância para essa análise. Começarei pelo conceito da língua. 

Na Análise do Discurso de filiação francesa a língua é estudada em sua materialidade 

linguística enquanto estrutura e acontecimento, em sua relação com a história.  

O caráter material do sentido dá-se a partir da relação entre o valor e o sentido da língua, 

sempre relacionados aos elementos do contexto. Dessa relação entre valor e sentido da língua, 

atravessados pela ideologia do contexto social, temos que a materialidade do sentido, é 

"mascarada por sua evidência transparente ao sujeito". (PÊCHEUX, 1997 b, p.160) 
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Isso significa, primeiramente, que: 

 

 "(...) o sentido de uma palavra, expressão, proposição, etc., não existe em 'si mesmo' 

(isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas ao contrário é 

determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual 

as palavras, expressões e proposições são produzidas. (...) palavras, expressões, proposições 

mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam." (PÊCHEUX, 

1997 b, p.160). 

 

Essas posições são reguladas pelas formações ideológicas (FI), as quais funcionam como 

normas identificadoras do sujeito e dos valores, que através do "hábito" e do "uso", designam "o 

que é" e o que "deve ser". Por exemplo: todo mundo sabe o que é um soldado, desse modo, se 

este é um verdadeiro soldado não pode/deve recuar perante a convocação à uma batalha. 

(PÊCHEUX, 1997 b).  

Assim, o caráter material do sentido, que aparece sob uma evidência da transparência para 

o sujeito, camufla sua dependência constitutiva com todo o "complexo das formações 

constitutivas" do sujeito (op. cit, p. 160).  

A regulação da FI ocorre de maneira inconsciente para o sujeito. Pêcheux explica esse 

mecanismo de  ilusão discursiva do sujeito, através do Esquecimento número 1.  

Esse esquecimento ou ilusão implica o ocultamento da ideologia que é fonte de seu 

discurso; sendo de caráter inconsciente, o sujeito se crê mestre de seu discurso, "esquecendo-se" 

de ele não pode se encontrar fora de uma FI. 
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As FI´s, por sua vez, determinam as formações discursivas (FD), que nada mais são do 

que o arcabouço dos dizeres legitimados e esperados pela ideologia de uma determinada 

conjuntura sócio-histórica.  

Com relação às FD, temos um outro tipo de ilusão, o Esquecimento número 2.  

Esse refere-se a um ocultamento linguístico, de natureza semi-consciente, em que o 

sujeito tem a ilusão de que o que fala corresponde exatamente àquilo que pensa; sua fala 

transpareceria seu pensamento. O ocultamento lingúistico ocorre, por exemplo, nos momentos 

em que o sujeito, ao selecionar palavras, valendo-se de famílias parafrásicas para dizer, esquece-

se de que o que não foi selecionado para ser dito continua a existir, como um não-dito. Esse 

esquecimento tem um efeito de ocultação parcial dos sentidos não-desejados ou não-ditos, pelo 

sujeito.  

Assim, toda FD dissimula pela transparência do sentido sua dependência de todo 

complexo com dominante das FD´s,  intricado no complexo das FI´s. Sendo dessa maneira que o 

indivíduo é interpelado em sujeito ideológico ou sujeito do discurso. 

 

"(...) se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina 

(isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa identificação fundadora de uma unidade 

(imaginária) do sujeito, que apóia-se no fato de que elementos do interdiscurso (...) são re-

inscritos no discurso do próprio sujeito." (PÊCHEUX, 1997 b, p.163). 

 

Ao interpelar o sujeito, produzindo um efeito de evidência e de unidade, a ideologia 

produz um processo de naturalização dos sentidos. Esse efeito é chamado por Pêcheux de efeito 

ideológico elementar (PÊCHEUX, 1997 b), sendo responsável pelos esquecimentos nº 1 e  nº 2. 
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A ideologia conjuntamente com seus efeitos imaginários media o sujeito em suas 

condições de existência, "no espaço que vai da constituição dos sentidos (o interdiscurso) à sua 

formulação (o intradiscurso).  (ORLANDI, 1998, p.30). 

O intradiscurso compreende o "fio do discurso de um sujeito" (FERREIRA, 2001) que, 

emergindo no eixo sintagmático, nos indica a formulação discursiva, a partir da qual o indivíduo 

se constituiu como sujeito falante, numa determinada formação discursiva (FD).  

Desse modo, o intradiscurso indica todo complexo com dominante das FD´s e aparece no 

discurso como "puro já-dito", em decorrência dos dois esquecimentos.  

Concluímos, então, que a constituição do sujeito para AD se dá partir do funcionamento 

da ideologia como interpeladora dos indivíduos em sujeitos; que através do complexo das 

formações ideológicas fornece a cada sujeito sua realidade, enquanto sistema de evidências e de 

significações percebidas, aceitas e experimentadas. Não podemos nos esquecer de que, assim, o 

sujeito encontra-se sempre permeado pelo "esquecimento" daquilo que o determina. 

É importante dizer que não é possível para o sujeito ocupar uma posição qualquer (forma-

sujeito) em seu processo de existência histórica. É preciso que ele primeiramente identifique-se 

com a identidade à qual foi interpelado. Só assim será possível ter acesso à sua "realidade", 

através de uma submissão aos significantes da língua e por intermédio de uma unidade 

imaginária (sistemas de significações e evidências percebidas).  

Desse modo, o conceito de ideologia é o responsável por produzir esse efeito de unidade 

do sujeito. 

 

"A evidência do sujeito, ou melhor, sua identidade resulta de uma identificação, que é o 

que constitui sua interpelação. Essa interpelação que se dá pela ideologia - produz o sujeito sob 

a forma de sujeito de direito (jurídico) que historicamente, corresponde à forma-sujeito do 
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capitalismo: sujeito ao mesmo tempo autônomo (e, logo, responsável) e determinado por 

condições externas." (ORLANDI, 1999, p. 56). 

 

Ainda dentro desse contexto, de interpelação do indivíduo em sujeito, Pêcheux em 

Discurso e Ideologia(s) nos dá uma preciosa articulação entre AD e psicanálise: 

 

 "Ao dizer que o Ego (...) não pode reconhecer sua subordinação, seu assujeitamento ao 

Outro, ou ao Sujeito, já que essa subordinação-assujeitamento se realiza precisamente no sujeito 

sob a forma da autonomia, não estamos pois, fazendo nenhuma 'transcendência' (um Outro); 

estamos, simplesmente, retomando a designação de Lacan e Althusser - cada um ao seu modo- 

deram (...) do processo natural e sócio-histórico pelo qual se constitui e reproduz o efeito-sujeito 

como interior sem exterior" (PÊCHEUX, 1997 b, p.163). 

  

O trecho acima refere-se à ilusão constituinte do sujeito, a partir da relação com o 

outro/Outro e com a ideologia. Isso implica que, em sua constituição, o sujeito não encontra-se 

totalmente livre, nem totalmente determinado por mecanismos exteriores. 

Ainda sobre a origem do sujeito, em "O Mecanismo do (des)conhecimento ideológico", 

Pêcheux (1999)  fala sobre a origem do sujeito a partir da alusão à tese central de Althusser:  

 

"A ideologia interpela os indivíduos como sujeitos" e "a categoria do sujeito (...) é a 

categoria constitutiva de qualquer ideologia" (p. 146) 

 

Temos nesse trecho um exemplo da articulação feita por Pêcheux entre ideologia e a 

categoria do sujeito.  
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Para ele, o surgimento do termo sujeito é rigorosamente contemporâneo ao termo 

ideologia. A partir de então, somente seria possível pensar o homem como um "animal 

ideológico, ou seja pensar em sua especificidade como parte da natureza, no sentido espinozista 

do termo". (PÊCHEUX, 1999, p. 148). 

A história seria um imenso sistema "natural humano" e seu motor seria a luta de classes. 

É a luta de classes que põem em movimento as superestruturas (jurídico-políticas e ideológicas). 

Desse modo, a "ideologia é eterna" (op. cit, p. 148).  

Compreendendo que a naturalidade citada refira-se justamente ao esquecimento ou 

ocultamento ideológico (assujeitamento), esta atuaria: 

 

 "(...) produzindo uma rede de verdades 'subjetivas' evidentes, com o 'subjetivas' 

significando, aqui, não 'que afetam o sujeito', mas 'em que o sujeito se constitui".  

"Ora- e é justamente nesse ponto creio eu, que começa a necessidade de uma teoria 

materialista do discurso-, o caráter evidente da existência espontânea do sujeito (como origem 

ou causa em si) é imediatamente comparado por Althusser a uma outra evidência, amplamente 

difundida, como vimos, na filosofia idealista da linguagem: a evidência do sentido" (PÊCHEUX, 

1999, p. 148). 

 

 A partir de uma crítica a essas evidências, Pêcheux irá especificar seu trabalho ao vínculo 

da "constituição do sentido com a constituição do sujeito", situado dentro da própria tese central 

de Althusser.  

Desse modo, ele enfatiza a importância de se compreender a discrepância entre sujeito e 

indivíduo, como o "paradoxo pelo qual o sujeito é chamado a existir": 
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 "(...) de fato, a formulação evita cuidadosamente pressupor a existência do sujeito em que 

se realiza a operação da interpelação: ela não diz que 'o sujeito é interpelado pela ideologia". 

(op. cit, p. 149). 

 

 Isso quer dizer que o "não-sujeito" é constituído como sujeito pela ideologia. Pois bem, 

temos então que o paradoxo é justamente o efeito retroativo da interpelação, o que resulta em que 

todo indivíduo é "sempre-já sujeito" (op. cit. p. 150).  

Assim, aos poucos Pêcheux vai desfundamentando a evidência de um sujeito único e 

idêntico a si mesmo para fundamentar o sujeito como resultado de uma identificação-

interpelação, cuja origem externa não obstante lhe é "estranhamente familiar". Penso ser 

justamente o estranhamento dessa familiaridade o ponto de início de uma possibilidade de 

desalienação do sujeito, resguardada sua impossibilidade originária. 

Toda essa explanação sobre a origem do sujeito, em sua relação de alienação e 

interpelação ideológica, nos permite claramente ver o sujeito ser chamado a existir a partir de um 

paradoxo.  

Essa questão remete-me analogamente à questão da alienação do [eu] em Lacan, onde o 

sujeito é chamado a existir a partir de seu assujeitamento pelo Outro, decorrendo daí toda sua 

epopéia.  

Dentro desse percurso, Pêcheux se aproxima do conceito de sintoma na psicanálise, ao 

relacionar os chistes e frases de efeito como sendo regidos pela contradição e discrepância acima 

citadas. 

 

 "O papel de sintoma que discerni na operação de certo chiste (onde o que está 

subentendido, em última instância, é a identidade de um sujeito) com respeito à questão da 
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interpelação-identificação ideológica, leva-me a afirmar, em relação a esse sintoma, a existência 

de um processo do significante na interpelação-identificação." (op. cit, pp. 150-151). 

 

 Pêcheux trata a origem do sujeito como consequência de um "processo, dentro do não-

sujeito constituído pela rede de significantes, no sentido de Lacan(...)"  

 

Assim, 

 

“(...) o sujeito é 'captado' nessa rede - 'substantivos comuns' e 'nomes próprios', efeitos 

'deslizantes', construções sintáticas etc - de tal sorte que resulta como 'causa de si mesmo', no 

sentido espinozista da expressão. E é precisamente a existência dessa contradição (a produção 

como resultado de uma 'causa de si mesmo') e seu papel motor no processo do significante na 

interpelação - identificação, que justifica que os 'objetos' que nele aparecem duplicam-se e se 

dividem para atuar sobre eles mesmos como diferentes deles mesmos." (op. cit, p. 151). 

 

Pêcheux (1999) chama de "fantasias metafísicas" a obliteração do fato de o sujeito ser 

resultante desse processo. Para ele essa fantasia seria necessária, bem como responsável pela 

existência de um sujeito como "causa de si mesmo", ou do sujeito como origem do sujeito.  

Dentro dessas conceitualizações, Pêcheux realiza um precioso questionamento, a ser 

investigado para que não incorramos no erro epistemológico de se postular o sujeito do discurso 

como a origem do sujeito do discurso. A partir disso, justifica a necessidade da compreensão do 

processo de "recrutamento" e a "aceitação" dos indivíduos a essa interpelação ideológica. Penso 

que a solução dessa questão possa ser respondida com o auxílio da teoria lacaniana sobre a 

constituição do [eu], salvaguardadas as devidas restrições epistemológicas e conceituais.  
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"Também o sujeito, se pode parecer servo da linguagem, o é ainda mais de um discurso 

em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito em seu nascimento, nem que seja sob a 

forma de seu nome próprio." (LACAN, 1998 b, p.495). 

 

 Com relação à interpelação do sujeito (assujeitamento), Lacan em "A instância da letra no 

inconsciente ou a razão desde Freud" (1998 c) nos aponta a inserção e inscrição do sujeito a 

partir de um discurso "universal" (circunscrito por Pêcheux ao conceito de ideologia). 

Lacan (1999 d) substitui a dualidade etnográfica humana entre natureza e cultura, por uma 

concepção ternária - natureza, sociedade e cultura - onde é bem possível que o último termo tenha 

sido substituído pela linguagem como aquilo que distingue essencialmente a sociedade humana 

das sociedades naturais.  

Podemos então resumir que, para a AD, temos um sujeito interpelado pelo inconsciente e 

pela ideologia, que não mais se confunde com o estatuto de pessoa/indivíduo/eu; mas define-se 

como um lugar social, identificando-se imaginariamente a uma forma-sujeito, inserida em uma 

determinada formação discursiva.  

Desse modo, o sujeito encontra-se sobremaneira filiado às determinações sócios-históricas 

de identificação e assujeitado pelo real da língua (alíngua), além de ser atravessado por uma 

teoria de natureza psicanalítica. 

Em Sobre os Contextos Epistemológicos da Análise de Discurso (1983) Pêcheux 

direciona o campo da análise de discurso aos "espaços discursivos não estabilizados 

logicamente" e aos espaços dos "múltiplos registros do cotidiano não estabilizados", 

problematizando criticamente essa contextualização da seguinte maneira : 
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 "(...) ninguém sabe se um dia, a história, a língua, o inconsciente (espaços não 

estabilizados logicamente) serão 'explicados' pelo sujeito epistêmico-comportamental, ou se, ao 

contrário, as condições concretas de aprendizagem e de controle dos universo discursivos 

logicamentes estabilizados aparecerão eles próprios como intrinsicamente dependentes das 

discursividades não-estabilizadas." (op. cit. p. 15).  

 

Vejo emergir no interdiscurso dessa problematização um espaço para a discussão do 

conceito de Real, em sua relação com a ideologia e com os espaços logicamente estabilizados. A 

respeito da apreensão dos conceitos de Real e ideologia, em relação aos espaços logicamente 

estabelecidos de significações, Pêcheux nos diz que estes não podem ser apreendidos enquanto 

estruturas estanques e pré-existentes, mas somente podem ser apreendidas através de seus efeitos. 

Em "O Discurso. Estrutura ou Acontecimento" ele diz sobre a existência de:  

 

 "(..). um real constitutivamente estranho à univocidade lógica, e um saber que não se 

transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto existe produzindo efeitos". 

(PÊCHEUX, 1997 a, p. 43). 

 

Pêcheux aponta a necessidade universal de um "mundo semanticamente normatizado" e, 

desse modo, justifica a existência de veículos capazes executar disjunções e categorizações 

lógicas sobre esse Real inacessível. Penso que esse mecanismo seria semelhante ao que ocorre 

com o esquecimento nº 1, ao unificar/pontuar um sentido ao sujeito, como sendo oriundo dele 

mesmo.  

Sobre isso ele diz: 

 



                                                                                                                                                                                57 
 

“(...) aparece no ‘sujeito pragmático’ - isto é, cada um de nós, 'os simples particulares' 

face às diversas urgências de sua vida, sob o 'sentimento insidioso de uma simplificação unívoca' 

e como égide imperiosa de uma necessidade de 'homogeneidade lógica', que 'começa com a 

relação de cada um com seu próprio corpo e seus redores imediatos" (PÊCHEUX, 1997a, p.33-

34).  

 

Porém a necessidade dessa "homegeneidade lógica, que condiciona o logicamente 

representável com o conjunto de proposições suscetíveis de serem verdadeiras ou falsas, é 

atravessado por uma série de equívocos", que nos abrem ao Real (op. cit, p.32). 

A maneira da AD de linha francesa trabalhar linguisticamente com as materialidades 

discursivas nos impõe (PÊCHEUX, 1997 a) certo número de exigências, como por exemplo um 

primado aos gestos de descrição das materialidades discursivas, que reconheçam o real sobre o 

qual a língua se instala. 

Reconhecer o Real da língua (alíngua) não significa capturá-la, visto que este é 

impossível; assim como o conceito de Real lacaniano. 

 

      "(...) alíngua. Isto é, nem linguagem, nem fala, nem discurso, nem texto, nem interação 

conversacional, mas aquilo que é colocado pelos linguistas como a condição de existência (de 

princípio), sob a forma de existência no simbólico, no sentido de Jakobson e de Lacan." 

(PÊCHEUX 1997 a, p.50). 

 

O reconhecimento do Real da língua constitui o princípio para execução dos 

procedimentos capazes de abordar o objeto da Análise do Discurso. Entre esses  procedimentos 

podemos citar a análise do fato línguístico do equívoco, da elipse, da falta, entre outros, como 
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fatos estruturais implicados pela ordem do simbólico, que proporcionarão a apreensão da análise 

do discurso.  

A análise se dá a partir de uma região discursiva intermediária entre dois espaços 

discursivos. Espaço esse da:  

 

"(...) manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma higiene 

pedagógica do pensamento, e o de transformações do sentido, escapando a qualquer norma 

estabelecida a priori, de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido 

das interpretações. (...) onde as propriedades lógicas dos objetos deixam de funcionar: os 

objetos têm e não têm esta ou aquela propriedade, os acontecimentos têm e não têm lugar, 

segundo as construções discursivas nas quais se encontram inscritos os enunciados que 

sustentam esses objetos e acontecimentos" (op. cit p. 50-51). 

 

Visto isto, e seguindo o pressuposto de que não há metalinguagem, a conseqüência que 

procede é de que toda e qualquer descrição discursiva estaria intrinsecamente exposta ao 

equívoco da língua. Ou seja, todo enunciado é intrinsecamente suscetível de ter seu sentido 

deslocado para derivar para um outro e assim tornar-se outro, diferente. 

É dentro dessa sistematização que a materialidade discursiva, lugar onde o sujeito constrói 

seus significantes e revela-se através deles, poderá ser apreendida.  

 

"Os elementos discursivos não poderão ser analisados isoladamente, mas em ressonância 

com os demais; é pela relação e certa dialogia interna que os sentidos vão se formando e o 

sujeito se revelando" (...) "o discurso é portanto movimento contínuo e sua interpretação exige 
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uma dialética para que se perceba as relações estabelecidas e constitutivas do/no discurso" 

(FERRIOLI, 2002, p.35-36). 

 

  Falar sobre o sujeito do/no discurso, significa dizer sobre um sujeito "servo da 

linguagem" (LACAN, 1998 d) e ao mesmo tempo constituidor de uma linguagem. Assujeitado e 

sujeito da/na linguagem. 

Sendo todo enunciado linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente 

determinada) de pontos de deriva possíveis, ligados por filiações históricas e redes significantes 

sociais, surge lugar para a interpretação. 

A análise de discurso não visa se instituir enquanto especialista da interpretação, 

dominando "o" sentido dos textos, mas sim construir procedimentos capazes de expor o olhar-

leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito, tais como: a relação discursiva entre 

sintaxe e léxico no regime dos enunciados; o efeito do interdiscurso induzido nesse regime, sob a 

forma do não-dito que aí emerge; o discurso outro, discurso de um outro ou discurso do Outro.  

Para que a interpretação e a descrição não corram o risco de se entremisturarem no 

indiscernível, é conveniente ressaltar a importância da responsabilidade ética em uma análise. 

Essa não deverá supor, através das descrições regulares de montagens discursivas, nada além da 

detecção de momentos de interpretação, enquanto atos emergentes de tomadas de posição. 

Para finalizar esse capítulo e adentrar no próximo, que tratará da metodologia utilizada 

nessa pesquisa, gostaria de citar um trecho em que Pêcheux se refere ao tipo de leitura dos dados, 

utilizada pela AD: 
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"Não se trata de uma leitura plural em que o sujeito joga para multiplicar os pontos de 

vista possíveis para melhor aí se reconhecer, mas de uma leitura em que o sujeito é ao mesmo 

tempo despossuído  e responsável pelo sentido que lê". (PÊCHEUX, 1983, p.14) 
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 Capítulo IV 

Metodologia 

 

"Não se força uma curiosidade, 
desperta-se." 

(Daniel Pennac) 

 

Sendo a psicanálise lacaniana e a AD os esteios deste estudo, a metodologia adotada 

obedece o paradigma indiciário. Surgido no final do século XIX, no âmbito das ciências 

humanas, esse paradigma caracteriza-se pela remontagem, através de dados indiciários, de uma 

realidade complexa e não diretamente experimentável (GINZBURG, 1989).  

Neste trabalho será analisada a entrevista de uma paciente anoréxica, em tratamento no 

Hospital das Clínicas da FMRP-USP, no ano de 2000. Ao todo, foram realizadas cinco 

entrevistas. Entretanto, devido à extensão e à riqueza das mesmas, optou-se pela análise de 

apenas uma entrevista. 

Antes de apresentar a análise dos dados, serão descritos a instituição onde os pacientes 

encontravam-se em tratamento, os procedimentos para coleta dos dados e o material utilizado. 

 

IV.1. Descrição geral da instituição onde foi realizada a coletados de dados 

 

As entrevistas foram realizadas com pacientes do Ambulatório de Distúrbios Alimentares, 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto.  

Os critérios diagnósticos adotados por esta instituição obedecem os critérios médicos do 

CID-10 e do DSM-IV. Dentre os principais sinais clínicos adotados para o diagnóstico do quadro, 

podemos destacar os seguintes: intenso impulso para magreza, índice de massa corporal abaixo 
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de 17,5%, medo mórbido de engordar, desnutrição auto-imposta, distorção da imagem corporal, 

apetite mantido, saciedade indicando satisfação precoce e evitação de alimentos específicos.  

O DSM-IV faz a seguinte classificação da especificidade do comportamento alimentar: a) 

anorexia restritiva e b) anorexia purgativa.  

No quadro de anorexia restritiva, o indivíduo apresenta uma rígida restrição alimentar e 

não possui comportamento de comer compulsivo nem purgativo. Nos casos de anorexia 

purgativa, o indivíduo, além de restringir a alimentação, apresenta um ou mais comportamentos 

compensatórios para emagrecer, como a prática excessiva de atividades físicas, vômitos e uso de 

laxantes.  

Para nós, essa diferenciação é importante pois indica modos singulares da relação do 

sujeito com a comida e não apenas o tipo de comportamento alimentar adotado. Além disso, há 

indícios que apontam uma distinção na evolução do quadro clínico conforme o tipo de 

comportamento alimentar apresentado. 

Para esta pesquisa, foram selecionadas somente pessoas diagnosticadas com anorexia 

restritiva. Nenhuma outra seleção prévia foi realizada.  

 

 

IV.2. Procedimento para coleta de dados 

 

 Para realizar a coleta dos dados, primeiramente obtivemos a autorização3 do Comitê de 

Ética do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Em seguida, passei a freqüentar o Ambulatório de 

Distúrbios Alimentares a fim de decidir, com a equipe, quais pacientes poderiam ser 

                                                           
3  Emitida em 22 de junho de 2002. 
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entrevistados, além do dia e do local em que as entrevistas poderiam ser feitas, sem alterar a 

rotina de consultas desses pacientes.  

O contato com os sujeitos foi feito em dois tempos. No primeiro momento, apresentei-me 

nos dias em que tinham retorno marcado e agendei a entrevista para a data de seus próximos 

retornos. No segundo momento, foi realizada a entrevista, mediante a leitura e assinatura de um 

Consentimento Informado (Anexo 2).  

As entrevistas seguiram um roteiro semi-estruturado (Anexo 3), que tinha o objetivo de 

propiciar aos entrevistados falar sobre seus corpos e sintomas. Foram entrevistados quatro 

sujeitos  do sexo feminino e um do sexo masculino.  

 

IV.3. Observações sobre as entrevistas. 

  

Os locais de entrevista variaram ao longo do período de coleta. Inicialmente foi cedida 

uma sala no ambulatório onde os pacientes eram atendidos. A primeira entrevista foi feita lá, mas 

não havia sala disponível para as seguintes, devido às novas reconfigurações no funcionamento 

dos ambulatórios do hospital. Tive então de improvisar diferentes. Três delas não foram 

realizadas em locais privados.   

A entrevista que será apresentada a seguir foi feita no refeitório da psiquiatria.  

 

IV.4. Sobre o sujeito 

 

O sujeito N. tem 40 anos de idade, é do sexo feminino, possui nível universitário na área 

da saúde e trabalha na instituição onde é tratado. Apresenta um quadro crônico e encontra-se 

profundamente emagrecida. 
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Penso que essas especifícidades possam constituir importantes referenciais ao 

entendimento das posições ideológicas e discursivas. Também é um indicativo para o 

entendimento do lugar a partir do qual N. poderá vir a desenvolver seu processo de cura.  

 

IV.5. Material utilizado na coleta de dados  

 Para coleta foi utilizado um roteiro semi-estruturado, um gravador e fita cassete. 
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Capítulo V 

Análise dos Dados 
 

 

" O ensaio não tem risco. Quero dizer que 
podemos deixar livre curso às nossas hipóteses, 

desde que preservemos o nosso julgamento crítico, e 
que não tomemos o andaime pelo próprio prédio.(...) 

Só temos necessidade de representações auxiliares 
para nos aproximar de um fato desconhecido"  

         (Freud, "O Esboço da Psicanálise) 
 

 

 

V.1. Modo de Organização dos Dados  

 

De acordo com o paradigma adotado, os dados serão trabalhados enquanto “produtos 

dentro de um processo enunciativo, de negociação dialógica de significações (...)” (TFOUNI, L. 

1992, p.50). Assim, a questão relacional entre sujeito e entrevistador, além das marcas da 

ideologia e do inconsciente, dotam-se de acentuado relevo na análise desse discurso.  

Segundo Pêcheux (1997a), a primeira exigência da análise consiste em "dar primado aos 

gestos de interpretação das materialidades discursivas", para daí reconhecer um real específico 

da língua. A pesquisa lingüística aborda a materialidade linguística, isto é: "o próprio da língua 

através do papel do equívoco, da elipse, da falta (...)” ao “trabalhar no ponto em que cessa a 

consistência da representação lógica inscrita no espaço dos ‘mundos normais’”. (op. cit, p.50). 

Dessa premissa emergem dois espaços discursivos distintos, que merecem ser discernidos: 

o espaço da manipulação de significações estabelecidas, normatizadas; e o espaço das 

transformações do sentido, que escapam a qualquer norma estabelecida a priori.  
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Através de um trabalho do sentido sobre o sentido, a  análise dos dados consiste no 

relançar indefinido das significações. Situada em uma região discursiva intermediária, as 

propriedades lógicas dos objetos (“registro ordinário do sentido”) deixam de funcionar segundo 

as construções discursivas, nas quais encontram-se inscritos os enunciados que os sustentam. (op. 

cit. p.52). 

Normalmente, ao relatarem seus sintomas, os pacientes carregam a ilusão de que o quadro 

sintomático se delimita por si só. Ao carregarem tal ilusão (Esquecimento nº 1), os sujeitos 

encontram-se no espaço de significações estabelecidas, normatizadas. Ao dizerem, "esquecem-

se" de que "outro" sintoma, que não se manifesta no quadro em si, emerge no discurso, enquanto 

cadeia de significantes. 

É, portanto, muito importante perceber a singularidade discursiva do sujeito e identificar a 

partir de qual espaço ideologicamente normatizado ele pode constituir-se. Para isso, buscar-se-á 

identificar as formações discursivas (FD) e ideológicas (FI) indiciadas na fala do sujeito. Através 

das elipses, hesitações e da própria cadeia significante, será possível vislumbrar o local em que o 

sujeito constitui seu sintoma. 

Desse modo, serão observadas tanto a questão ideológica fundada na materialidade 

histórica do sentido, quanto a questão da alteridade do sujeito, vinculada ao seu sintoma. 

Obedecendo todas as conceitualizações teóricas referidas nos capítulos anteriores, o 

significante CORPO será investigado no discurso anoréxico dentro de sua cadeia discursiva, para 

que a(s) significação(ões) possa(m) emergir. 

Para a organização do corpus, foi feita primeiramente uma leitura geral da entrevista e, 

posteriormente, a seleção dos recortes a serem analisados. 

A utilização de recortes, enquanto unidades de significação, decorre da premissa que 

enuncia a inexistência de um discurso fechado em si. Desse modo, a análise consiste em um  


