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RESUMO 

 

PENA, D.C.S. (2014). A anorexia e o Outro: o paradoxo na relação do sujeito com o desejo. 

Dissertação de mestrado Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de 

São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

A proposta desta dissertação é analisar as particularidades na relação que o sujeito estabelece 

com o Outro e com o desejo na anorexia. Optamos por abordar a anorexia exclusivamente em 

sua ocorrência na estrutura histérica, o que implica para nós em um direcionamento específico 

do tema. Em uma passagem do seminário A relação de objeto, Lacan (1956-1957/1995) 

afirma que a anorexia não é um simples não comer, mas sim um comer nada.  Ele ressalta que 

o comer nada da anorexia, ao contrário de ser uma negação da atividade por parte do sujeito, 

é uma manobra para inverter a sua relação de dependência perante a mãe. Isso faz com que a 

mãe, antes vista como onipotente, passe, a partir de então, a depender do sujeito. Vemos aqui 

esboçadas, as especificidades de um posicionamento do sujeito frente ao Outro na anorexia. O 

Outro, tal como é concebido pela anoréxica, é um Outro caprichoso, onipotente, portanto, um 

Outro não barrado em seu desejo. A esse Outro, nada falta e quando requisitado no nível da 

demanda, somente pode responder com aquilo que ele tem, empanturrando com uma papinha 

sufocante. É um Outro ao qual a anoréxica está radicalmente assujeitada. Por isso, todo o 

esforço da anoréxica em estabelecer uma manobra de separação, em que tenta imputar ao 

Outro uma falta por meio do seu comer nada para que este se apresente como desejante. E ela, 

enfim, esteja autorizada a também desejar, pois é a posição de desejante que está em questão 

na anorexia. Posição paradoxal por certo, que buscaremos evidenciar por meio dos heróis 

trágicos, Édipo e Antígona. Tal paradoxo evidencia o assujeitamento radical do sujeito ao 

desejo do Outro e também revela sua manobra de separação numa tentativa de gerar a si 

mesmo ao apontar para a possibilidade de uma criação, de uma invenção frente ao Outro 

constituinte. Com isso, aponta ainda para uma posição de não recuar face ao desejo, mas sim 

de responsabilizar-se por ele com todos os seus custos. Dimensão esta que nos parece 

articular-se com a possibilidade advinda pelo processo de análise. 

 

 

Palavras-chaves: Anorexia, Outro, desejo, assujeitamento, separação, paradoxo.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

PENA, D.C.S. (2014). A anorexia e o Outro: o paradoxo na relação do sujeito com o desejo. 

Dissertação de mestrado Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de 

São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

The purpose of this dissertation is to analyze the particulars in relation to the subject 

establishes with the Other and the desire in anorexia. We chose to address anorexia 

exclusively on its occurrence in the hysterical structure, which implies to us in targeting a 

specific theme. In a passage of the seminar The object relationship, Lacan (1956-1957/1995) 

states that anorexia is not a simple do not eat but an eating nothing. He points out that 

anorexia eat nothing, as opposed to being a denial of the activity by the subject, is a maneuver 

to reverse its dependency relationship before the mother. This causes the mother, once seen as 

omnipotent, pass, thereafter, depending on the subject. Here we have outlined the specifics of 

a position of the subject to the Other in front anorexia. The Other, as it is conceived by the 

anorexic is Other capricious, omnipotent, therefore, an Other not stopped in their desire. In 

that Other, nothing lacking and when asked for the level of demand can only respond with 

what he has, stuffing with a choking baby food. Is an Other to which the anorexic is radically 

subjected. Therefore, every effort anorexic to establish a separation maneuver, it tries to 

allocate a lack in Other through its eat nothing it stand as desiring. And she, in short, is 

authorized to also desired, as is the position of desiring what is at issue in anorexia. 

Paradoxical position of course, seek to demonstrate through tragic heroes, Oedipus and 

Antigone. This paradox highlights the radical subjection of the subject to the desire of the 

Other and also reveals its separation maneuver in an attempt to generate yourself by pointing 

to the possibility of a creation, an invention against another constituent. With this, still points 

to a position of not retreat against the desire, but rather take responsibility for it with all its 

costs. A dimension that seems to articulate with the possibility arising from the review 

process. 

 

 

Keywords: Anorexia, Other, desire, subjection, separation, paradox. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos tempos, deparamo-nos com um crescente número de diagnósticos de 

anorexia em clínicas, hospitais e centros de saúde. Além disso, observamos uma exaltação da 

mídia para quem esse sintoma surgiria em resposta a um novo ideal de beleza, principalmente 

feminino, como uma “doença da moda
1
”. Tais fatos parecem sugerir que a anorexia seria um 

novo sintoma com suas causas na cultura contemporânea. No entanto, a anorexia não é 

propriamente uma novidade, já que a sua descrição constitui-se de quadros sintomáticos há 

séculos conhecidos. Eric Bidaud (1998) apresenta-nos, em Anorexia mental, ascese, mística: 

uma abordagem psicanalítica, um resgate histórico detalhado dos primeiros registros de casos 

de recusa alimentar e de anorexia na literatura médica que datam do século XVII. Valeremo-

nos desse resgate neste trabalho. 

 Em 1689 o médico inglês, Richard Morton, publicou um livro intitulado Tisiologia 

sobre a doença da consunção, no qual descrevia quadros sintomáticos que se assemelham aos 

da anorexia. O diagnóstico da consunção ou atrofia nervosa – denominações dadas à patologia 

naquela época – baseava-se em três sintomas principais: perda de apetite, amenorreia e um 

emagrecimento importante. Um século mais tarde, em 1789, foi feita uma nova descrição de 

uma doença nervosa que apresentava como sintoma principal uma recusa extraordinária pelos 

alimentos, realizada por Naudeau, na França. Por volta de 1868-1873, o inglês William Gull 

propôs o termo anorexia histérica, substituído, posteriormente, pela expressão anorexia 

nervosa para designar uma privação do apetite em algumas pacientes (do grego an-, que 

significa deficiência ou ausência; e orexis, que significa apetite, desejo em geral). Nesse 

mesmo momento, o psiquiatra francês Ernest Charles Lasègue realizou um importante 

trabalho clínico com pacientes mulheres jovens, por meio do qual chegou a relacionar a 

anorexia à histeria. Na sequência dos estudos de Lasègue, Jean Martin Charcot compreendeu 

a anorexia como um sintoma puramente histérico e criou o método de isolamento terapêutico, 

que na época ficou conhecido como o único tratamento eficaz da anorexia (Bidaud, 1998). 

Portanto, pelo fato de a anorexia não constituir propriamente uma novidade ou um 

novo sintoma, não podemos afirmar que suas causas estejam na nossa cultura contemporânea. 

Entretanto, não podemos ignorar que o sujeito é também marcado pelo discurso social. Para a 

psicanálise – teoria e clínica pela qual nos propomos a abordar a anorexia – e, principalmente 

                                                             
1 Uma referência ao grande número de profissionais da moda, em sua maioria modelos mulheres, que 

desenvolvem a anorexia sob o respaldo de atingir certos padrões de beleza magra exigidos pela profissão. 
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de acordo com o ensino de Jacques Lacan, o sujeito somente constitui-se pela via do Outro. O 

Outro, como o lugar dos significantes, ainda que num primeiro momento seja encarnado por 

uma pessoa, geralmente a mãe, deve ser concebido como tudo aquilo que se articula no campo 

da linguagem, como são a cultura e seus ideais. Por essa via, um discurso social que prega um 

ideal de beleza magra pode ser considerado uma articulação do Outro que incide sobre o 

sujeito, cabendo apenas a este último, o modo como responderá a partir desse ideal. Pensamos 

que a resposta anoréxica em que o sujeito acolhe radicalmente este ideal de beleza magra, já 

nos aponta para uma particularidade na relação que este sujeito estabelece com o Outro. 

Em nossos estudos sobre a descrição da anorexia na psicanálise, encontramos na obra 

de Sigmund Freud algumas referências acerca desse sintoma, como em Emmy von N. 

(1895/2006), em Rascunho G (1895a/2006), em Estudos sobre a histeria (1893-1895/2006) e 

em História de uma neurose infantil (1918[1914]/2006). Nessas obras, o autor demonstra uma 

articulação entre a anorexia e a sexualidade e esclarece que a constituição desse sintoma dá-se 

no laço do sujeito com o Outro. Tais pontos também serão enfatizados por Lacan. 

Lacan (1956-1957/1995), no seminário A relação de objeto, afirma que “a anorexia 

mental não é um não comer, mas um comer nada” (p. 188: grifos do autor). Com isso, ele 

demonstra que a anorexia não envolve apenas a recusa do alimento, pois, há um investimento 

no nada enquanto objeto. Ou seja, o nada é algo que existe no plano simbólico para o sujeito 

e, ainda, tem um lugar prioritário em sua economia libidinal (Silva, 2007). Lacan (1956-

1957/1995) destaca também que a anoréxica
2
 vê-se impotente frente à onipotência materna e, 

por isso, serve-se do nada do qual se alimenta para inverter a sua posição com a mãe. Assim, 

faz com que esta última passe a depender dela. 

A mãe, ao ocupar o lugar de Outro, é concebida pelo sujeito anoréxico como 

onipotente e caprichosa, ou seja, um Outro não barrado quanto a seu desejo, a quem nada 

falta. O Outro, tido dessa forma, diante da demanda do sujeito, só pode dar aquilo que tem, 

respondendo no nível da necessidade. Logo, o objeto que é ofertado pelo Outro traz a marca 

de sua consistência, sendo tomado pelo sujeito, por exemplo, como o alimento que sufoca, a 

“papinha sufocante” (Lacan, 1958/1998, p. 634). Podemos dizer que a anoréxica presentifica 

a falta na sua relação com o Outro através do comer nada, isto é, através de um objeto que é 

                                                             
2
 Neste trabalho, abordamos a anorexia pela via do sujeito, e o sujeito não se limita ao gênero. Assim, ao 

empregarmos a palavra “anoréxica”, no feminino, no desenrolar da dissertação não pretendemos reduzir a 

ocorrência da anorexia a um determinado sexo ou gênero. A opção pelo termo está baseada no que demonstra a 

nossa experiência de que há uma maior prevalência, e não uma exclusividade, da anorexia em jovens mulheres. 

Alguns autores, como Pencak e Bastos (2009), chegam a tratar em seus estudos uma possível relação entre 

anorexia e feminilidade. Porém, este não é o foco do nosso trabalho. 
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pura falta em oposição ao alimento consistente, sufocante, dado pelo Outro. Desse modo, o 

comer nada da anorexia é um clamor do sujeito por fazer-se desejante. 

O Outro, enquanto lugar da linguagem, pelo qual e com o qual o inconsciente se 

estrutura, sendo, portanto, pelo Outro que o sujeito se institui como desejante, é uma premissa 

essencial ao desenvolvimento de nossa dissertação, na medida em que partimos da questão 

sobre qual é a relação que o sujeito estabelece com o Outro e com o desejo na anorexia 

manifesta na estrutura histérica. 

Cabe destacar, a nossa opção em abordar a anorexia, exclusivamente, como se 

apresenta na estrutura histérica, o que requer um direcionamento específico do tema. Assim, 

seguimos a proposição de Massimo Recalcati (2002), de que a anorexia deve ser 

compreendida a partir do critério estrutural que fundamenta o diagnóstico em psicanálise. 

Para tal, é preciso identificar em que estrutura – neurose (histeria e neurose obsessiva), 

psicose e perversão – habita o discurso anoréxico do sujeito. 

Nesse contexto, esta dissertação foi escrita em três capítulos, cada um deles a abordar 

aspectos que consideramos importantes em nosso percurso de estudos sobre a anorexia. Deter-

nos-emos, então, neles. 

 No primeiro capítulo, realizaremos um breve levantamento de algumas referências 

acerca do tema da anorexia presentes na obra de Freud e no ensino de Lacan, visto que a 

nossa dissertação fundamenta-se, principalmente, nas teorias desses dois autores. A partir 

desse levantamento bibliográfico, extraímos alguns conceitos que consideramos cruciais à 

elucidação da anorexia que se manifesta na estrutura histérica. Esses conceitos são o primeiro 

pilar para a sustentação da nossa pesquisa, em que depreendemos que a anorexia é uma 

estratégia encontrada pelo sujeito para posicionar-se frente ao Outro e a seu desejo. 

 Trataremos, primeiramente, do conceito de desejo, perpassando pela temática da 

constituição subjetiva. Em vista disso, retomaremos Freud, nos textos Projeto para uma 

psicologia científica (1950[1895]/2006) e A interpretação dos sonhos (1900/2006), nos quais 

ele faz seus primeiros esboços acerca do conceito de desejo. Também nesses textos, Freud 

salienta que a instauração do desejo dá-se a partir do enlace com outros – a mãe, por exemplo 

–, já inseridos no campo da linguagem. Posteriormente, com as contribuições de Lacan, no 

seminário As formações do inconsciente (1957-1958/1999), bem como em seus escritos A 

direção do tratamento e os princípios de seu poder (1958/1998) e A significação do falo 

(1958a/1998), abordaremos a articulação entre os conceitos de desejo, necessidade e 

demanda. Consequentemente, falaremos da importância dessa articulação para a compreensão 

do sintoma anoréxico na histeria. 
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Freud (1985[1950]/2006) discorre sobre a primeira experiência de satisfação, 

momento mítico da fundação do psiquismo que se dá a partir do encontro com o outro. O 

bebê humano, ao nascer, é afligido pela condição de um desamparo radical e é incapaz de 

realizar qualquer ação específica que garanta a sua própria sobrevivência, restando a ele o 

esperneio e o grito, que são descargas motoras ineficazes em aliviar a tensão. Nesse momento, 

a única chance de vida do recém-nascido está em ser tomado por um outro, geralmente a mãe, 

que lhe preste os primeiros cuidados corporais. E de acordo com as contribuições de Lacan 

(1957-1958/1999), é juntamente a esses cuidados que a mãe introduz toda uma ordem 

simbólica sob a marca do significante. 

Ao grito que o bebê emite, o outro oferece uma interpretação – fome, dor, sono, frio, 

etc. –, ou seja, o desconforto do bebê é nomeado. Somente por meio dessa nomeação que o 

grito ganha um sentido e o outro pode vir em socorro ao bebê desamparado. Dessa maneira, o 

grito, como ressalta Freud (1950[1895]/2006), adquire a importante função da comunicação 

para o bebê e,  toda vez em que ele experimentar qualquer desconforto, terá que gritar, pedir, 

demandar ao outro para que cuide dele. 

Há, portanto, algo que subverte a necessidade no sujeito e que está justamente 

relacionado à dimensão simbólica que o constitui. A necessidade está obrigada a passar pelo 

filtro da linguagem, articulando-se como demanda. O resultado dessa operação é sempre um 

resto que fica por satisfazer-se, isto é, a própria origem do desejo. Logo, para o sujeito, não se 

trata simplesmente de saciar a necessidade eliminando um estímulo, porque sempre existirá 

um para-além da necessidade, insaciável. E é esse para-além da necessidade, que o sujeito 

quer ressaltar a todo custo pela anorexia, na medida em que recusa o objeto nutricional 

essencial à sobrevivência do organismo para comer nada e, assim, fazer faltar ao Outro e a ele 

próprio como única via de desejar. 

Percebemos que toda tentativa da anoréxica de atribuir ao Outro uma falta, um 

diferente aspecto constitutivo do sujeito destaca-se, que é a relação do desejo com o desejo do 

Outro. Lacan (1958/1998) afirma que “obra de um animal presa da linguagem, o desejo do 

homem é o desejo do Outro” (p. 634). O estatuto do sujeito desejante somente é possível a 

partir da existência do Outro enquanto lugar da linguagem onde se articulam os significantes. 

Os efeitos dos significantes no Outro trazem a marca da castração, de uma falta e, apenas pelo 

reconhecimento da falta no Outro, do seu desejo, é que o sujeito pode reconhecer-se como 

igualmente faltoso e advir como desejante. 

Dessa forma trabalharemos ainda no primeiro capítulo, a questão do sujeito frente ao 

desejo do Outro e teremos como referência a leitura que Lacan (1957-1958/1999) faz do 
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Édipo freudiano no seminário As formações do inconsciente. Nesse ponto, buscaremos 

investigar o que pode haver de peculiar em relação à anorexia e o desejo do Outro, uma vez 

que, como já dito, o embricamento com o desejo do Outro é obrigatório a todo sujeito. E, 

dessa maneira, verificaremos que na anorexia há a assunção radical do sujeito tanto de uma 

posição de assujeitamento do Outro quanto de uma posição de separação do Outro. 

Entretanto, isso não implica numa contradição, na anulação de uma posição ou outra, 

conforme veremos adiante. 

Discutiremos, na sequência da articulação entre a anorexia e o desejo do Outro, o caso 

do sonho da bela açougueira, o qual Freud (1900/2006) apresenta em seu texto A 

interpretação dos sonhos. O caso ainda é comentado por Lacan em A direção do tratamento e 

os princípios de seu poder (1958/1998) e no seminário As formações do inconsciente (1957-

1958/1999). Nossa articulação tem como propósito, elucidar as especificidades da relação do 

sujeito histérico com o Outro e com o desejo. Além do mais, a análise desse sonho traz 

importantes contribuições para o nosso entendimento acerca da anorexia, conforme propomos 

abordá-la na estrutura histérica. Isso significa que podemos presenciar nesse sintoma, 

posicionamentos e articulações comuns, mas não exclusivas e nem impreteríveis ao sujeito na 

histeria.  

Tanto no caso de histeria da bela açougueira quanto na anorexia, testemunhamos o 

sujeito utilizar-se da recusa do alimento – no caso da bela açougueira, trata-se de um alimento 

específico: o caviar – numa tentativa de fazer faltar ao Outro, como única via de desejar. O 

alimento é então tomado como objeto de barganha, de controle, na relação com o Outro por 

intermédio do qual o sujeito pode frustrar a demanda do Outro e imputar a ele uma falta. Se o 

alimento é a moeda de troca, a boca, por sua vez, apresenta-se aqui como a zona de troca 

eleita pelo sujeito para mediar a sua relação com o Outro. É por uma boca – fechada – que o 

sujeito vê-se capaz de impor uma parcela de seu desejo em resposta à demanda do Outro. 

A boca e o alimento só podem aparecer numa relação de troca com o Outro porque 

para o sujeito a alimentação não é unicamente um ato de ingerir nutrientes para satisfazer uma 

necessidade biológica. Antes de tudo, ela tem uma função erótica para o sujeito, na medida 

em que implica um direcionamento seu ao Outro. Logo, o sujeito depara-se não com uma 

satisfação instintual ligada às necessidades, mas com uma exigência de satisfação que é 

pulsional. Essa disparidade entre instinto e pulsão é realçada pela anorexia, no momento que o 

sujeito recusa o alimento e come nada.  

No segundo capítulo, buscaremos em Freud (1905a/2006), na publicação Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade, alguns ensinamentos acerca da sexualidade, dado que 
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Freud atesta-nos que uma das primeiras manifestações da sexualidade está relacionada à 

oralidade. É pertinente antecipar, que Freud em algumas de suas contribuições a respeito da 

anorexia, a associa com a histeria e destaca a sua conexão com a fase oral da organização 

libidinal, corroborando o nosso percurso. 

A sexualidade para a psicanálise não se resume à maturação dos órgãos genitais e/ou 

às sensações de prazer sobre os mesmos. Devemos conceber a sexualidade em qualquer 

possibilidade do sujeito estabelecer laços com o Outro. Isso nos possibilita dizer que tudo que 

se refere às operações de linguagem como o falar, o representar, assim como, todo e qualquer 

investimento do sujeito em um semelhante, em um ideal, ou em qualquer objeto da cultura, 

tem caráter sexual. 

A própria constituição do corpo pulsional, que não se limita ao corpo biológico, só é 

possível pela via do desejo do Outro, na medida em que este incide sobre o corpo do sujeito 

suas marcas, seus significantes. Assim, cabe ao sujeito posicionar-se perante o desejo do 

Outro, acolhendo ou não esse investimento.  

Considerando essa articulação entre anorexia e sexualidade, prosseguiremos ainda no 

segundo capítulo, na abordagem do conceito de pulsão.  Para isso, valeremo-nos dos textos 

freudianos: As pulsões e suas vicissitudes (Freud, 1915/2006), Para além do princípio de 

prazer (Freud, 1920/2006) e dos seminários de Lacan: A ética da psicanálise (1959-

1960/2008), Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964/2008) e A angústia 

(1962-1963/2005). 

A anoréxica em sua relação peculiar com o alimento, na qual recusa o mesmo, 

demonstra que há um forte enlace com o Outro, pois seu desejo está inexoravelmente ligado a 

ele e ao objeto que ele pode oferecer. Todavia, a anoréxica demonstra também um movimento 

na direção de um rompimento de laços com o Outro, que pode ter a morte como 

consequência. Tais posicionamentos do sujeito não são excludentes, pois eles coexistem 

paradoxalmente. Em decorrência disso, discutiremos o posicionamento paradoxal do sujeito 

face ao Outro e ao desejo a partir do funcionamento pulsional, sobretudo, do segundo 

dualismo pulsional, em que também discorremos sobre os processos de destruição e criação 

no sujeito anoréxico.  

Tendo em vista a questão da qual partimos para o desenvolvimento desta dissertação, a 

saber, sobre qual é a relação que o sujeito estabelece com o Outro e com o desejo na anorexia 

manifestada na estrutura histérica, vemos emergir uma particularidade dessa relação: o 

posicionamento paradoxal do sujeito frente ao Outro e ao desejo. 
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Um paradoxo implica em acolher a existência de dois ou mais elementos distintos, 

sem que a existência de um deles necessariamente requeira a exclusão ou a anulação dos 

outros elementos, ou seja, não há uma relação de contradição (Maurano, 2010a). A lógica do 

paradoxo é de suma importância para a teoria e clínica psicanalítica, já que Freud, no artigo O 

inconsciente (1915a/2006), afirma que uma das características do funcionamento do sistema 

inconsciente é que nele vigora a ausência de contradição. Posto isso, o paradoxo é estrutural a 

todo sujeito, justamente por ser ele sujeito do inconsciente. Contudo, o paradoxo apresenta 

peculiaridades nos modos como se articula em cada sujeito dentro de uma determinada 

estrutura ou mesmo em um determinado sintoma. 

Propomos no terceiro capítulo, uma elucidação sobre como elementos paradoxais, 

tais como posicionamentos subjetivos diferentes frente ao Outro e ao desejo – assujeitamento 

e separação –, pulsão de vida e pulsão de morte, destruição e criação, sobressaíram-se no 

decorrer de nossos estudos sobre a anorexia. Buscamos elucidar ainda, como esses 

posicionamentos coexistem e articulam-se no sujeito anoréxico, ao menos como acontece na 

estrutura histérica. Para isso, recorremos a duas personagens trágicas de Sófocles (2009), 

Édipo e Antígona. Nossa intenção aqui é a de discutir, a partir das posições dessas 

personagens no desenrolar das tramas que compõem a Trilogia tebana – Édipo rei (Sófocles, 

2009), Édipo em Colono (Sófocles, 2009a) e Antígona (2009b) – dois posicionamentos do 

sujeito na anorexia. O primeiro posicionamento relaciona-se ao assujeitamento radical ao 

Outro. O segundo, ao posicionamento de separação radical ao Outro. 

O diálogo entre psicanálise e tragédia não é uma novidade, visto que Freud já o propõe 

em suas elaborações sobre o complexo de Édipo, servindo-se dos textos trágicos Édipo rei 

(Sófocles, 2009) e Édipo em Colono (Sófocles, 2009a). Lacan, por sua vez, serve-se da 

tragédia Antígona (2009b) em suas elaborações a respeito da ética da psicanálise. Dessa 

maneira, utilizaremos a tragédia pelo fato desta, enquanto um dos ritos originados na Grécia 

antiga para o culto ao deus Dioniso, apresentar características dessa divindade por excelência 

paradoxal – as máscaras que velam e desvelam e as posições duplas das personagens são 

inerentes à tragédia. Logo, por meio dos recursos da tragédia, caracterizados pelo paradoxo, é 

que visaremos tratar da condição do sujeito na anorexia histérica. 

Iniciaremos com a personagem Édipo, nas peças sofoclianas Édipo rei (2009) e Édipo 

em Colono (2009a), para dialogarmos com a posição de assujeitamento ao Outro na anorexia. 

Sabemos que Édipo antes mesmo de nascer, já havia sido predito pelo oráculo de Delfos, que 

determinou que ele mataria o pai e desposaria a própria mãe. Tal predição é assumida como 

um destino por Édipo, ainda que, ao longo de toda a peça Édipo rei (2009), tente dela fugir, 
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negando-a. Tal como Édipo, a anoréxica demonstra um assujeitamento radical ao Outro, pois 

concebe este último como aquele que detém um saber absoluto sobre ela e sobre seu desejo. 

Assim, a via tomada por ela para se desassujeitar é a da negação do Outro. Vale destacar, 

entretanto, que Freud (1925/2006) sustenta que a negação é uma das formas de afirmação da 

verdade inconsciente. Então, ao negar o Outro, a anorexia, da mesma forma que Édipo, 

ratifica a sua determinação pelo Outro, apontando, uma vez mais, para a sua posição de 

assujeitamento radical ao Outro. 

O sujeito como aquele que somente se constitui e advém a vida simbólica pelo Outro, 

está sobre a determinação deste. Contudo, cabe ressaltar que a determinação pelo Outro, não 

necessariamente, acarreta para o sujeito em um destino a ser impreterivelmente cumprido. 

Tendo isso em vista, é que recorreremos à personagem Antígona, na peça homônima de 

Sófocles (2009b), para discutirmos a posição de separação do Outro na anorexia.  

Antígona é aquela que reconhece a sua determinação dentro de uma cadeia geracional, 

de uma Até familiar. Ela sabe sobre sua origem e a falta que dela decorre – por ser filha do 

casamento incestuoso de Édipo e Jocasta –, e não as nega. Ao contrário de Édipo, Antígona 

responsabiliza-se pela Até e a determinação que dela provém, tomando-a para si. Todavia, 

Antígona não assume a Até como destino a ser cumprido às cegas – como Édipo o faz. E é 

exatamente por isso que ela pode assumir a posição de propriamente desejante. A anoréxica 

busca a separação por meio da negação do Outro, o que não implica uma responsabilização 

pelas marcas de sua constituição pelo Outro e, por conseguinte, não implica uma 

responsabilidade sobre o desejo. Ainda que o posicionamento da anoréxica frente ao Outro e 

ao desejo não seja inteiramente compatível com a posição de Antígona, propomos a posição 

de desta como representativa de um posicionamento possível ao sujeito anoréxico pelo 

processo de análise. 

Por fim, a partir da articulação entre Édipo, Antígona e a posição paradoxal da 

anoréxica frente ao Outro e ao desejo, também no terceiro capítulo, abordaremos algumas 

considerações que Lacan, no seminário A ética da psicanálise (1959-1960/2008), faz em 

relação à ética que orienta a psicanálise. Tal ética não está a serviço dos bens, mas sim uma 

ética que se sustenta no desejo. O desejo está no cerne da questão anoréxica na histeria. 

Assinalamos a possibilidade de tratamento da anorexia pela clínica psicanalítica, na qual o 

sujeito não precisa recuar perante seu desejo. Essa clínica segue na contramão dos tratamentos 

que normalmente são oferecidos à anoréxica – medicamentos, diários de alimentação, 

controle de peso, etc. –, sempre no campo dos bens.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1. A ANOREXIA, O OUTRO E O DESEJO 

 

“Desde a origem a criança se alimenta tanto de 

palavras quanto de pão, e perece por palavras” 

(Lacan, 1956-1957/1995, p. 192). 

 

 

1.1. A anorexia em Freud e em Lacan 

 

Como diretriz em nossa dissertação, faremos um levantamento de algumas referências 

existentes na obra de Freud e no ensino de Lacan sobre o tema da anorexia. Consideramos 

importante a efetuação desse levantamento, já que nossa pesquisa orientar-se-á, 

principalmente, pela teoria desses dois autores. É fato que nem Freud, nem Lacan, dedicaram-

se exclusivamente ao estudo da anorexia, mas nem por isso eles abstiveram-se de dar suas 

contribuições sobre o assunto. Ambos deixaram valiosas indicações para o desenvolvimento 

de um trabalho psicanalítico com esse sintoma. 

 Freud (1895/2006) faz menção à anorexia no relato do caso Emmy von N., no qual fala 

de uma anorexia histérica, aproximando esta a um sintoma de conversão. Emmy apresentava 

um quadro de abulia (perda da vontade) em que recusava quase a totalidade dos alimentos que 

lhe eram oferecidos com a justificativa de que estes não lhe agradavam. Segundo Freud, a 

repulsa dos alimentos pela paciente estaria ligada às lembranças repugnantes de sua 

alimentação na infância cuja carga afetiva não havia sofrido diminuição. No mesmo ano, 

Freud (1895a/2006), no Rascunho G, associa a anorexia à melancolia. De acordo com o autor, 

a anorexia nervosa seria uma melancolia em que a sexualidade não haveria se desenvolvido. 

Assim, relaciona a perda de apetite das pacientes à perda de libido.  

Em Estudos sobre a histeria, de Freud e Breuer (1893-1895/2006), encontramos a 

descrição do caso da anorexia masculina de um menino de doze anos. O garoto apresentava 

dificuldades de engolir após sofrer uma investida sexual de um homem que o pedira para 

colocar a boca em seu pênis, o que o fez com que ele passasse a recusar todo o alimento que 
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lhe era oferecido. Para os autores, essa anorexia produziu-se a partir da irrupção da 

sexualidade ligada ao surgimento de uma ideia de repulsa, o que impediu a excitação sexual 

de encontrar sua saída por vias convencionais. Alguns anos mais tarde, em História de uma 

neurose infantil, Freud (1918[1914]/2006) refere-se à anorexia como sendo uma neurose que 

se manifesta em meninas durante a puberdade que expressariam uma aversão à sexualidade, 

além de destacar a sua conexão com a fase oral.  

Podemos inferir, a partir das colocações de Freud sobre a anorexia, que há pelo menos 

duas possíveis manifestações dessa patologia nas estruturas psíquicas: da neurose e da 

psicose
3
. Isso atende à proposta de Recalcati (2002), em seu texto Las dos “nada” de la 

anorexia, de que não devemos tratar a anorexia como uma nova estrutura clínica, específica e 

isolada das demais. Para ele, não podemos pensar a anorexia apenas por seus fenômenos 

típicos (amenorreia, perda de peso e recusa do alimento). Trata-se mais de identificar qual é a 

estrutura desses fenômenos. A característica que nos permita captar se a anorexia assume para 

o sujeito uma função de compensação ou de suplência, ou mesmo, de expressão de seu 

delírio, o que apontaria para um quadro de psicose; ou ainda, se esta apresenta uma função de 

defesa do desejo do sujeito em relação ao Outro, o que marcaria a sua manifestação neurótica. 

Amparados por Recalcati, optamos por abordar a anorexia exclusivamente em sua ocorrência 

na estrutura histérica
4
, o que implica para nós em um direcionamento específico do tema.  

Além dos textos já citados, encontramos outros em que Freud não utiliza o diagnóstico 

de anorexia, mas relata casos de pacientes que apresentam aversão à ingestão de alimentos e 

vômitos histéricos. Exemplo disso está presente em Um caso de cura pelo hipnotismo 

(1893/2006), no qual descreve a história de uma mulher que parara de se alimentar após o 

nascimento dos seus filhos, diagnosticada como um caso de histeria ocasional. Também na 

Carta 105 (1899/2006), o autor questiona-se sobre o quadro de certa paciente que sofre de 

                                                             
3 Alguns autores divergem da afirmação de que a melancolia, abordada por Freud no texto Rascunho G 

(1895a/2006), seria uma psicose. Segundo Fuks e Pollo (2010), por exemplo, Freud apresenta nesse texto a 

melancolia na sua vertente neurótica. No entanto, não é de nosso interesse neste trabalho aprofundar no debate 

sobre o diagnóstico diferencial da melancolia nas diferentes estruturas clínicas. 
4“A histeria é a mãe da psicanálise” (Maurano, 2010, p.16), enquanto Freud seu fundador é o pai. Isso porque foi 

a partir do interesse de Freud pela histeria, um enigma para a medicina da época, que ele constrói um novo 

método de relação com o saber, uma nova clínica, a saber, a psicanálise. Freud, diante das manifestações 

corporais histéricas – cegueiras, paralisias, catatonias, anorexias, entre outras – sem qualquer explicação 
orgânica, percebeu um modo de subjetivação, ou seja, as histéricas através de seus corpos também expressavam 

uma realidade psíquica que diz respeito à maneira como elas estabelecem laços e operam com o desejo 

(Maurano, 2010). A histeria em Freud integra o quadro das neuroses juntamente à neurose obsessiva. É Lacan 

que consagra a histeria dentro do conceito de estrutura clínica, tal como a neurose obsessiva, a psicose e a 

perversão. Em nossa dissertação, perpassaremos por algumas particularidades desse modo de subjetivação 

histérico, precisamente, por abordarmos a anorexia na estrutura histérica. Como exemplo, podemos citar a 

identificação ao desejo do Outro, a forma como o sujeito histérico concebe o Outro enquanto o detentor de um 

saber absoluto sobre si e sobre seu desejo, na contrapartida de sua busca incessante por localizar uma falta no 

Outro, assim como, a relação que este sujeito estabelece com a falta através do desejo insatisfeito. 
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vômitos histéricos os quais seriam motivados pela realização de dois desejos contraditórios: o 

de estar grávida de um amante imaginário e o de emagrecer para perder a sua beleza com a 

finalidade de não agradar mais a nenhum homem.  

No texto Fragmento da análise de um caso de histeria, Freud (1905/2006) apresenta o 

caso Dora, em que a paciente, dentre outros sintomas, confessava certa repugnância em 

relação aos alimentos. Tal sintoma surge após Dora ser surpreendida pelo Sr. K que a beija 

durante um passeio pelo lago. Freud afirma, assim, que o sintoma da moça é resultado de um 

deslocamento do afeto, de uma excitação da zona genital para a zona oral, além de ressaltar o 

fato de a mesma ter sido uma “chupadora”, relativo ao autoerotismo na infância.  

O interessante é que a partir de seus casos, Freud evidencia-nos uma articulação entre 

os sintomas de ordem alimentar, como a anorexia, e a sexualidade. O autor esclarece que a 

constituição desses sintomas dá-se no laço do sujeito com o Outro, pontos também 

enfatizados por Lacan ao falar sobre o tema da anorexia, conforme veremos a seguir.  

Uma das primeiras referências de Lacan à anorexia está em seu texto Os complexos 

familiares na formação do indivíduo (1938/1984), no qual a situa como um dos efeitos 

traumáticos do desmame. De acordo com Lacan, o complexo de desmame é o mais primitivo 

dos complexos e o que está na base de todos os outros: complexo de intrusão e complexo de 

Édipo. É nele que se constitui a forma primordial da imago materna como um elemento 

essencial na constituição subjetiva. A posição anoréxica remeteria, justamente, a uma fixação 

no complexo de desmame como uma tentativa do sujeito de reencontrar a imago materna, 

mesmo que ao preço da própria morte.  

O caráter mortífero da anorexia estaria estritamente ligado ao que Lacan (1938/1984) 

denomina como um “desejo de larva” (p. 26). Segundo Recalcati (2007), o desejo e a larva 

são duas dimensões antagônicas, pois enquanto o desejo caracteriza-se por uma 

irredutibilidade e por um movimento incessante, eterno; a larva é a ausência de qualquer 

vitalidade e movimento, ela é exatamente uma condição de não-desejo. Desse modo, ao falar 

em um desejo de larva presente na anorexia, Lacan refere-se a um desejo paradoxal do sujeito 

de aniquilação de seu desejo. Nesse caso, a anoréxica almejaria uma re-fusão com o Outro 

materno, numa tentativa de reencontrar o gozo
5
 perdido, de retornar ao nível zero de tensão – 

                                                             
5
Freud utiliza, algumas vezes no decorrer de sua obra, a palavra alemã Genuss, para dizer do gozo na sua 

conotação sexual. Às vezes, ele a emprega como sinônimo de Lust (apetite, prazer e desejo), ganhando, assim, o 

sentido de alegria intensa, prazer extremo, êxtase, volúpia. No entanto, Genuss não constitui um conceito para 

Freud, este termo é para ele apenas mais uma palavra corrente da língua de que se utiliza. É em Lacan que vemos 

o conceito de gozo ser formalizado na psicanálise (Valas, 2001). A partir do seminário A ética da psicanálise 

(1959-1960/2008), Lacan toma de empréstimo do âmbito jurídico o termo gozo, “cuja essência é distribuir, 



19 
 

princípio de nirvana (Freud, 1920/2006) –, ostentando uma posição fundamentalmente 

melancólica – semelhante ao que Freud já havia proposto em seu Rascunho G (1895a/2006) –, 

em que se coloca em luto pelo objeto perdido, e, inconsolavelmente, se sacrifica por 

reencontrá-lo, num impulso regressivo dirigido à Coisa (das Ding).  

Quase vinte anos mais tarde, Lacan volta a falar sobre a anorexia, dessa vez em seu 

seminário A relação de objeto (1956-1957/1995) e em seu texto A direção do tratamento e os 

princípios de seu poder (1958/1998). Sob outra perspectiva, Lacan afirma que a anorexia não 

se apresenta como uma nostalgia do todo, e sim como um meio de separação de um todo que 

sufoca. Para Recalcati (2007), as duas vertentes da anorexia demonstradas por Lacan, apesar 

de distintas, não são excludentes. Ao contrário, elas compõem uma fecunda aporia que vem 

contribuir para a melhor compreensão do sintoma e, por conseguinte, aponta para modos 

específicos de conduzir o tratamento.  

Consoante Lacan (1956-1957/1995), no seminário A relação de objeto, a anorexia não 

é um simples não comer, mas sim um comer nada. Ou seja, não se trata apenas de uma recusa 

do alimento, o sujeito come algo, ele come nada. E como lembra o autor, esse nada que a 

anoréxica come é algo que existe no plano simbólico para o sujeito e não remete a uma 

negação da atividade. De maneira oposta, a anoréxica utiliza o nada para inverter a relação de 

dependência dela perante a mãe, fazendo com que a mãe, antes vista como onipotente, passe, 

a partir de então, a depender dela. 

A recusa da anoréxica, ou melhor, o seu comer nada é, portanto, uma tentativa do 

sujeito de imputar uma falta ao Outro, na medida em que barra a mãe tida como onipotente
6
. 

A mãe, conforme ressalta Lacan (1958/1998), em A direção do tratamento e os princípios de 

seu poder, diante do apelo, pode criar suas próprias ideias a respeito do que a criança pede 

e/ou precisa. Dessa maneira, muitas vezes, responde com objetos sob a marca da necessidade, 

ao dar aquilo que tem, empanturrando-a com a “papinha sufocante” (p. 634), numa tentativa 

de preencher o vazio da boca que a clama e, assim, “confunde seus cuidados com o dom de 

seu amor” (p. 634).   

Logo, “é a criança alimentada com mais amor que recusa o alimento e usa sua recusa 

como um desejo (anorexia mental). Limites em que se apreende, como em nenhum outro 

lugar, que o ódio retribui a moeda do amor, mas onde a ignorância não é perdoada” (Lacan, 

                                                                                                                                                                                              
repartir e retribuir o gozo” (Valas, 2001, p. 28). O gozo é sempre gozo do corpo, que remete a uma satisfação 

não mais imbricada ao prazer e que sempre comporta um excesso. 
6Vale ressaltar que, segundo Lacan (1957-1958/1999) nos ensina, o Outro é faltoso por excelência, dessa 

maneira, é o sujeito que mantém o Outro no lugar de onipotência, ao mesmo tempo em que tenta barrá-lo. Pontos 

que abordaremos mais adiante. 
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1958/1998, p. 634). Aqui, cabe salientar que alimentar com mais amor não é o mesmo que 

amar. Alimentar com mais amor parece referir-se a uma dedicação, seja por parte da mãe ou 

de quem desempenhe este papel, em suprir a necessidade alimentar da criança sem deixar 

espaço para a falta. Amar, no entanto, é “dar o que não se tem” (Lacan, 1957-1958/1999, p. 

364), e isso é muito diferente de não dar nada; é não dar tudo, é transmitir a falta, a castração, 

permitindo advir o desejo (Ferrari, 2004). Se o Outro apenas dá aquilo que tem, cai na 

ignorância sobre o desejo, o que não é perdoado pela anoréxica. 

Com base nas referências encontradas em Freud e em Lacan a respeito da anorexia, 

podemos destacar a importância do desejo na consideração desse sintoma na estrutura 

histérica. O desejo surge como algo caro ao sujeito na anorexia, algo pelo qual o sujeito é 

capaz de padecer e, que em alguns casos, é algo que se apresenta com o valor da própria vida. 

A anorexia é tomada pelo sujeito como uma saída radical para garantir-se desejante e ser 

reconhecido enquanto tal pelo Outro. Posição esta que não é sem custo para o sujeito, que, em 

muitos casos, paga o alto preço da própria morte.  

Em vista disso, em sua demanda, a anoréxica não requer do Outro unicamente a 

satisfação de uma necessidade. A sua demanda, assim como a de todo sujeito, é 

primordialmente uma demanda de amor e uma busca por um saber sobre o desejo do Outro – 

do qual seu próprio desejo é dependente. 

Segundo Lacan (1964/2008), no seminário Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise, diante da angústia gerada pelo enigma do desejo do Outro, o sujeito pode recorrer 

à fantasia de seu desaparecimento, de sua morte, numa tentativa de saber que lugar ocupa no 

desejo do Outro. “O primeiro objeto que ele propõe a esse desejo parental cujo objeto é 

desconhecido, é sua própria perda. Pode ele me perder? (...) – sabemos disso por mil fatos, 

ainda que fosse pela anorexia mental” (p. 210). Na anorexia, a fantasia de morte por vezes é 

levada às últimas consequências pelo sujeito como uma tentativa de questionar os limites do 

desejo e do amor do Outro em relação a ele –“até que ponto o Outro o quer, qual o limite 

desse querer” (Silva & Bastos, 2006, p. 103). Notamos aqui que há um assujeitamento do 

sujeito anoréxico ao Outro, em que somente pelas suposições acerca do desejo do Outro é que 

esse sujeito pode posicionar o seu desejo. 

Para o desenvolvimento deste capítulo, extraímos do breve levantamento realizado a 

partir dos textos freudianos e lacanianos, citados acima, alguns pontos teóricos que 

consideramos estratégicos para a elucidação da anorexia manifestada na estrutura histérica. 

Pretendemos trabalhar de maneira mais detalhada sobre esses pontos os quais constituirão as 
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primeiras bases de sustentação da nossa pesquisa, a saber, sobre qual é a relação que o sujeito 

estabelece com o Outro e com o desejo na anorexia manifestada na estrutura histérica.  

Abordaremos, inicialmente, o tema da constituição subjetiva e, em seguida, 

adentraremos no conceito de desejo e a sua articulação com os conceitos de necessidade e de 

demanda. Posteriormente, discorreremos sobre os arranjos possíveis ao sujeito diante do 

enigma do desejo do Outro e da impossibilidade de satisfazer-se plenamente. Tomaremos o 

relato do sonho de uma paciente atendida por Freud, a qual Lacan espirituosamente 

denominou de A bela açougueira. Presente no texto A interpretação dos sonhos (Freud, 

1900/2006) o sonho da paciente é relatado com o objetivo de ilustrar a relação entre desejo e 

demanda, além de demonstrar a presença de um desejo de desejo insatisfeito, característico da 

histeria, que acreditamos ter ligação com o papel da recusa na anorexia. 

 

1.2. A anorexia e a articulação entre necessidade, demanda e desejo  

 

Ao propormos um trabalho de abordagem da anorexia pela psicanálise, 

necessariamente estamos tratando do sujeito. Para a psicanálise, o sujeito não é da ordem 

natural, biológica, muito menos se trata de uma categoria psicológica como é a personalidade, 

como também não pode ser reduzido a uma determinação social. O sujeito do qual trata a 

psicanálise é o sujeito do inconsciente, marcado pela “falta-a-ser” (Lacan, 1998, p. 633) e, 

portanto, desejante. Ele não nasce com o organismo, mas constitui-se, na medida em que 

ingressa no campo da linguagem, no campo do Outro.  

Embora Freud não apresente explicitamente em sua obra uma articulação entre o 

inconsciente e a linguagem, afirma que o inconsciente estrutura-se como um sistema de 

representações, de traços de memória, de signos de percepção, que se organizam através dos 

mecanismos de condensação e de deslocamento. Ou seja, nas elaborações de Freud sobre o 

inconsciente já existem indícios de uma ordem simbólica (Elia, 2010) e Lacan foi o primeiro a 

extrair as consequências lógicas disso. É na linguística estrutural de Ferdinand de Saussure 

que Lacan encontra o suporte metodológico necessário para afirmar que o “inconsciente é 

estruturado como uma linguagem” (Lacan, 1964/2008, p. 199).   

A partir das categorias de significante (imagem acústica) e significado (ideia/conceito 

que se liga à imagem acústica) que constituem o signo linguístico em Saussure, Lacan busca 

demonstrar o funcionamento do inconsciente, que possui uma lógica própria da qual Freud 

(1915a/2006) já havia nos falado. Para isso, foi preciso que Lacan subvertesse a fórmula 

original do signo escrita por Saussure – significado sobre significante (s/S) –, conferindo 
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primazia ao significante e afirmando a sua autonomia perante o significado. Assim, a fórmula 

do signo que interessa à psicanálise passa a ser escrita com o significante sobre o significado 

(S/s), pois Lacan entende que no nível do inconsciente prevalece a articulação entre 

significantes, de maneira tal que estes se agrupem em forma de cadeia. Dessa forma, um 

significante liga-se a outro, e outro, infinitamente, estabelecendo entre eles uma ordem, o que 

produz um significado. O significado só se dá no a posteriori da articulação entre os 

significantes, ele não existe antes disso. Isso fica claro, quando, por exemplo, uma frase 

qualquer é enunciada. O sentido do primeiro significante somente será conhecido quando o 

último significante for articulado, em retroação (Quinet, 2008). 

O sujeito como aquele que se constitui na linguagem, deixando-se marcar pelo 

significante e assumindo a sua estrutura, somente tem acesso a esse campo simbólico pela via 

do Outro. Freud (1950[1895]/2006), no texto Projeto para uma psicologia científica, já nos 

dá referências da existência de uma dimensão da alteridade na constituição do sujeito
7
 quando  

nos fala sobre a primeira experiência de satisfação, momento de fundação do aparelho 

psíquico.  

Segundo Freud (1950[1895]/2006), o ser humano nasce sob uma condição de 

desamparo radical, na medida em que é inicialmente incapaz de realizar qualquer ação 

específica que garanta a sua sobrevivência, sendo necessário para isso a ajuda alheia. O que 

resta ao bebê, nesse primeiro momento, é o grito, “e essa via de descarga adquire, assim, a 

importantíssima função secundária da comunicação” (p. 370: grifo do autor). É perante o grito 

que surge um outro, próximo, que poderá se apresentar na figura da mãe, e vem em socorro ao 

recém nascido desamparado, interpretando o grito – que até então não passava de uma 

descarga motora ineficaz em aliviar a tensão, desprovido de qualquer sentido – como um 

pedido, e prestando os cuidados que julga necessários. Podemos dizer, baseados nas 

contribuições de Lacan ao tema, que juntamente aos seus cuidados, a mãe introduz toda uma 

ordem simbólica sob a marca do significante, assumindo a posição de Outro
8
 – grande Outro.  

Conforme Freud (1950[1895]/2006), é o encontro com o outro que permite as 

primeiras inscrições psíquicas e, consequentemente, uma primeira apreensão da realidade pelo 

sujeito, fundamentando, assim, o que o autor denomina de complexo do próximo 

(Nebenmensch). Segundo Freud, o complexo do próximo dá-se nas primeiras experiências de 

                                                             
7
 Quando falamos que Freud apenas nos fornece referências sobre o tema da constituição do sujeito, é para 

lembrar que ele não define em sua obra o conceito de sujeito, embora as coordenadas desse conceito estejam 
presentes por todo o seu trabalho. Somente em Lacan que o conceito de sujeito é formalizado. 
8
 Lacan diferencia o pequeno outro, escrito com inicial minúscula, o qual se refere ao outro especular, 

semelhante e rival; daquele que é o grande Outro, escrito com inicial maiúscula, sendo este último propriamente 

“o lugar da fala, virtualmente o lugar da verdade” (Lacan, 1964/2008, p. 129) do sujeito. 
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satisfação e “se divide em dois componentes, dos quais um produz uma impressão por sua 

estrutura constante e permanece unido como uma coisa, enquanto o outro pode ser 

compreendido pela atividade de memória” (p. 384).  Podemos entender que por um lado há 

certo reconhecimento do próximo pelo sujeito, na medida em que restam traços da 

experiência que se inscrevem no sistema de memória, mas, por outro lado, existe algo que 

resiste e escapa a este reconhecimento como uma Coisa (Ding). 

 Lacan (1959-1960/2008), em seu seminário A ética da psicanálise, ao retomar o texto 

freudiano afirma que “o Ding é o elemento que é originalmente, isolado pelo sujeito em sua 

experiência do Nebenmensch como sendo, por natureza, estranho, Fremde” (p. 67).  O Ding 

apresenta-se, desse modo, como aquilo que do Outro é inapreensível, o que provoca 

estranheza e até mesmo causa horror no sujeito. Contudo, o Ding é também aquilo que 

movimenta todo o campo das representações já constituídas, visto que é em torno desse furo 

na concepção do Outro que o sujeito se organiza e se constitui como desejante. 

O conceito de desejo para Freud (1900/2006), no texto A interpretação dos sonhos, 

estaria estritamente relacionado ao movimento que o sujeito realiza numa tentativa de 

reencontro com o objeto perdido. Ou melhor, trata-se de uma tentativa de reencontro com a 

suposta satisfação proporcionada por esse objeto. Uma das primeiras tentativas do sujeito em 

reaver a satisfação original acontece, segundo Freud, por meio da alucinação. Da primeira 

experiência de satisfação restaram traços mnêmicos da percepção do objeto os quais serão 

reinvestidos e reenvocados quando surgir uma nova impulsão psíquica. O bebê, assim, cria 

uma nova percepção do objeto, alucinando, e isso garante a ele certa satisfação. Porém, a 

satisfação obtida pela via da alucinação não é a esperada – uma vez que a representação 

daquele primeiro objeto de satisfação é sempre faltosa, o que torna o objeto inatingível, 

estando este perdido para sempre. Diante disso, o psiquismo é levado a conceber uma 

realidade externa e a promover alterações nesse meio, mesmo que tais alterações lhes sejam 

desagradáveis (Freud, 1911/2006). Ao sujeito, ainda incapaz de realizar qualquer ação 

específica, resta o apelo direcionado ao Outro, que num primeiro momento interpretou o grito 

como uma demanda de cuidados, como único meio de promover tais alterações e obter certa 

satisfação.  

Percebemos que desde o início no sujeito, a necessidade está obrigada a ter certa 

relação com significante, o que evidentemente a modifica, subverte-a. A necessidade, dessa 

maneira, só pode chegar a nós refratada, fragmentada, despedaçada, ao sofrer os efeitos dos 

mecanismos psíquicos – deslocamentos, condensação, etc. –, ou seja, ao se articular na 

linguagem. Não existe, portanto, um estado originário, nem necessidade pura no sujeito, desde 
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sempre se trata de desejo. A necessidade apenas é experenciada como um momento mítico, 

pois nenhum ser de linguagem consegue ter acesso a ela enquanto tal (Lacan, 1957-

1958/1999). 

Na anorexia torna-se ainda mais evidente a subversão da necessidade no sujeito pelo 

fato deste se encontrar imerso no campo significante. O sujeito na anorexia abdica do 

alimento como objeto de necessidade, essencial à sobrevivência do organismo. Dessa forma, 

ele demonstra que para ele não se trata apenas disto – comer para sobreviver –; é preciso que 

haja um para-além da necessidade, é preciso que haja desejo. O alimento não serve apenas 

para estancar o impulso da alimentação. Ele adquire um valor simbólico para o sujeito e, 

como tudo que possui um valor, ingressa na relação das trocas entre o sujeito e o Outro. E, 

assim, ultrapassa a dimensão simplesmente biológica.  

O fato de o sujeito tomar a palavra e enunciar, por exemplo, “preciso comer”, nos 

aponta não mais para o registro da necessidade, mas sim para o registro da demanda. Lacan 

(1957-1958/1999) define a demanda como sendo “aquilo que a partir de uma necessidade, 

passa por meio do significante dirigido ao Outro” (p. 91). A demanda do sujeito não visa 

apenas o objeto de necessidade que supostamente pede, ela sempre se dirige ao Outro como o 

lugar de onde virá a resposta para seu pedido. A demanda do sujeito é, assim, um apelo à 

presença ou à ausência desse Outro que tem o privilégio de atendê-lo ou não. É a partir desse 

privilégio do Outro, de impor sua presença ou sua ausência à demanda, que a sua resposta é 

considerada como signo de amor. Logo, toda demanda é, acima de tudo, demanda de amor 

(Lacan, 1958a/1998). 

A originalidade da demanda diante da necessidade está em sua incondicionalidade, 

justamente por ser ela sempre uma demanda de amor que remete a um jogo simbólico com o 

Outro. Dessa forma, uma vez que a necessidade está obrigada a passar pelo filtro da demanda, 

no plano da incondicionalidade, algo dela se perde, pois não é possível uma sobreposição 

completa entre ambas as dimensões. E isso que é perdido, de acordo com Lacan (1957-

1958/1999), só pode ser reencontrado no para-além da demanda. Então, nós temos aqui um 

resto, “resultado da subtração por assim dizer, da exigência da necessidade em relação à 

demanda de amor” (p. 395), que é outra coisa, e que chamamos de desejo. 

Para Lacan (1958/1998), o desejo é, portanto, aquilo que se produz no para-além da 

demanda, na medida em que esta última desbasta a necessidade que a ela está submetida, 

deixando um resíduo que não se satisfaz – a própria origem do desejo. Mas também, o desejo 

é aquilo que se cava no para-aquém da demanda, já que como demanda incondicional de 

presença e de ausência, ela traz à tona a falta-a-ser, a falta constituinte do sujeito enquanto tal. 
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Por isso, através da demanda, o sujeito sempre almeja receber do Outro seu complemento. No 

entanto, o ser também falta ao Outro, só sendo possível a este dar aquilo que ele não tem, na 

forma de seu amor. 

 Podemos notar que a articulação do desejo na demanda faz dela estruturalmente 

insatisfeita. Por mais que o pedido do sujeito seja atendido nos mínimos detalhes, que o 

suposto objeto demandado seja prontamente ofertado, nunca se fica satisfeito. Logo, novas e 

incessantes demandas são criadas, pois o que está em causa não é algo passível de plena 

satisfação, trata-se a todo momento de desejo, como desejo de outra coisa.  

 O desejo está sob a condição de se articular na cadeia de significantes da demanda 

para obter certa satisfação, isso não significa, contudo, que ele de fato seja articulável. Isto é, 

por sua própria estrutura, o desejo não pode ser formulado em palavras, não há um 

significante que possa expressá-lo (Lacan, 1957-1958/1999). É nos espaços entre os 

significantes que o desejo faz sua morada, é por onde ele desliza e circula sob efeito 

metonímico. Em vista disso, só pode ser apreendido naquilo que não cola, nas faltas e nos 

tropeços que se apresentam no discurso (Lacan, 1964/2008). O sujeito, então, vê-se diante da 

impossibilidade de pela fala dizer tudo o que quer, e ainda, de sua sujeição àquilo que no 

discurso se articula a sua revelia, sem a sua consciência, mas certamente com sua participação 

ativa, uma vez que ele é sujeito do inconsciente (Elia, 2010).  

O Outro é propriamente o lugar da linguagem, o lugar da outra cena – Eine Andere 

Schauplatz – da qual nos fala Freud (1900/2006), de onde provêm os primeiros significantes e 

para onde são direcionadas as demandas do sujeito que anseiam por respostas. Esse lugar do 

Outro, é inicialmente, encarnado pela mãe
9
, ou seja, por um outro ser de linguagem, e que, 

desse modo, encontra-se subordinado à ação do significante. Aqui, o Outro é marcado pela 

falta(-a-ser), como já havíamos mencionado, pois também falta a ele o significante último que 

daria conta de todas as questões do sujeito, aquele que seria capaz de traduzir o que é o 

desejo. 

Somente a partir de um Outro cindido pela ação do significante é que o sujeito pode 

reconhecer que também ele está sob marca do significante. Segundo Lacan (1958/1998), o 

sujeito apenas consegue “encontrar a estrutura constitutiva do seu desejo na mesma hiância 

aberta pelo efeito dos significantes naqueles que para ele representam o Outro” (p. 635). Ou 

seja, o sujeito percebe naquilo que falha no discurso do Outro que existe ali um para-além ou 

                                                             
9Vale ressaltar que ao empregarmos o termo “mãe” no decorrer deste trabalho, não estamos nos referindo 

exclusivamente àquela na função de genitora, estamos dizendo de qualquer ser de linguagem que se ocupa dos 

primeiros cuidados do bebê. 
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um para-aquém da demanda, que é irredutível ao significante e que não se satisfaz. É frente ao 

desejo barrado do Outro que o sujeito identifica o seu próprio desejo como igualmente 

barrado, um desejo insatisfeito (Lacan, 1957-1958/1999). 

Todavia, há casos em que o sujeito não consegue localizar um ponto de falha no 

Outro, é como se para o sujeito o Outro não se apresentasse como barrado, que se tratasse de 

um Outro onipotente e caprichoso, ao qual ele está submetido. Então, o sujeito vê-se diante de 

duas possibilidades: manter-se assujeitado aos caprichos desse Outro, ou criar alguma 

estratégia de defesa para o seu desejo (Carvalho, 2010). A anorexia, na sua vertente histérica, 

apresentaria esse caráter de ser uma tentativa por parte do sujeito de defender a sua posição de 

desejante (Recalcati, 2007).  

É possível que na anorexia o sujeito se depare com um Outro materno sempre disposto 

a atender suas necessidades, que procura garantir que nada lhe falte. Um Outro que, 

retomando ao que Lacan (1958/1998) nos ensina, interpreta a demanda do sujeito apenas no 

nível da necessidade. Consequentemente, em resposta dá aquilo que tem, empanturrando o 

sujeito com a “papinha sufocante (...), ou seja, confunde os seus cuidados com o dom de seu 

amor” (p. 634). Mas, o sujeito anoréxico não quer o que o Outro tem, ele quer exatamente o 

oposto, quer o que o Outro não tem. Nesse caso, é preciso que o objeto ofertado ao sujeito, 

como é o alimento, seja também prova do amor da mãe, trazendo consigo as insígnias do 

desejo desta última a marca da sua falta (Recalcati, 2007). 

A grande questão do sujeito na anorexia é como inscrever no Outro uma falta 

(Recalcati, 2007). A anoréxica come nada se recusando a satisfazer à demanda materna, e 

assim, presentifica a falta nessa relação com o Outro, dizendo a este que busque um desejo 

para além dele, sujeito. Com isso, esse sujeito sairia da suposta função de tampão da falta do 

Outro, sendo capaz de encontrar a sua via rumo ao desejo (Lacan 1958/1998).   

A distinção entre necessidade, demanda e desejo, articulada por Lacan, é bastante cara 

à nossa discussão sobre a anorexia histérica, já que por meio dela apontamos que se, por um 

lado, pode haver um Outro sempre disposto a atender à necessidade de alimento,  por outro 

lado, apontamos também que há um sujeito que toma o alimento como o suposto objeto do 

desejo. Isto é, o sujeito credita ao objeto oferecido pelo Outro – no caso o alimento – o poder 

de satisfazer, de sufocar o desejo. Como vimos, a necessidade pode ser satisfeita, mas o 

desejo não se liga a nenhum objeto específico e/ou natural, pois ele está sempre em 

deslocamento. Nesse sentido, faz-se interessante trazermos o caso clínico de uma paciente 

histérica de Freud (1900/2006), caso que também é discutido por Lacan (1958/1998; 1957-
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1958/1999) – a saber, a bela açougueira –, que vem evidenciar essa condição do sujeito frente 

ao desejo.  

Entretanto, antes de tratarmos do caso da bela açougueira (Freud, 1900/2006), 

abordaremos a constituição do sujeito pelo desejo do Outro. Para tanto, valeremo-nos das 

elaborações de Freud e Lacan acerca do complexo de Édipo como uma via para pensarmos o 

assujeitamento radical do sujeito anoréxico ao desejo do Outro materno concomitantemente a 

uma tentativa de desassujeitamento deste Outro, igualmente radical. 

 

1.3. A anorexia frente ao do desejo do Outro 

 

Lembremos que o sujeito só pode ser concebido a partir do campo do Outro como 

lugar da linguagem e que é anterior a sua própria existência. Antes mesmo do nascimento da 

criança, já se fala dela, atribuem-lhe um nome, uma religião, uma nacionalidade, etc., isto é, 

há um discurso que a precede. Dessa maneira, ao nascer, a criança está de antemão imersa em 

um mar de linguagem na forma de todos esses significantes dos quais ela vem sendo 

investida. No entanto, para se constituir propriamente como um sujeito da linguagem, é 

preciso que a criança escolha – mesmo se tratando aqui de uma escolha forçada, mas ainda 

sim uma escolha – se assujeitar ao Outro, se alienando
10

 aos significantes deste, ao custo da 

perda de seu ser.  

                                                             
10 Lacan, em seu seminário Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964/2008), aborda a constituição 

do sujeito através de duas operações lógicas: a alienação e a separação. Para explicar a alienação, Lacan se serve 

do termo vel, originário do latim, que tem o sentido de “ou”. O vel, no entanto, não aparece numa relação de 

exclusão, como apresentada na alternativa “isso ou aquilo”, nem tampouco remete a não exclusão figurada por 
um “tanto faz isso ou aquilo” (Silva & Bastos, 2006). A operação pelo vel da alienação implica numa perda em 

dois campos, como Lacan (1964/2008) demonstra através do exemplo: “a bolsa ou a vida!” (p. 207: grifo do 

autor). No caso, se se escolhe a bolsa, perde-se a vida e, consequentemente, também a bolsa, mas se se escolhe a 

vida, tem-se “uma vida sem bolsa, isto é, uma vida decepada” (p. 207). Logo, há, inevitavelmente, uma perda em 

qualquer escolha que se faça. A alienação emerge na relação do campo do vivo – em que ainda não há sujeito – e 

do campo do Outro, enquanto lugar da linguagem, unicamente de onde se pode advir sujeito. É preciso escolher 

– trata-se de escolha forçada, mas ainda sim uma escolha – se alienar ao Outro, ao custo da perda de uma parte 

do ser, para constituir-se sujeito, marcado pela falta-a-ser, e garantir para si uma vida simbólica. Não podemos, 

porém, falar da alienação sem falar da separação, pois segundo Silva e Bastos (2006), as “duas operações 

funcionam de modo conjugado” (p. 100). Se na alienação lidamos com um Outro pleno de significantes, na 

separação nos deparamos com um Outro a que falta alguma coisa (Soler, 1997). Dessa maneira, a separação está 
estritamente ligada ao movimento de localizar no Outro um ponto do falta, de perceber o que escapa a sua fala – 

“O que ele quer, quando me diz isso?”. A operação da separação é essencial para pensarmos a premissa do 

sujeito desejante, afinal o sujeito somente pode se posicionar como desejante diante de um Outro faltoso, 

igualmente, desejante. Com isso, abre-se um espaço para que o sujeito possa se constituir, a partir dos traços e 

marcas vindas do Outro, mas sem se igualar a elas, produzindo algo diferenciado, na dimensão da criação, que 

permite ao sujeito ir além que lhe é determinado pelo Outro (Sirelli, 2010). Colette Soler (1997) frisa que “a 

alienação é o destino” (p. 62), posto que nenhum sujeito pode se eximir da alienação, da sua constituição no 

campo da linguagem, no campo do Outro. Entretanto, “a separação não é destino” (p. 62), ela é um querer, um se 

posicionar do sujeito. 
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Já nas primeiras experiências de satisfação vemos que a mãe, ocupando o lugar de 

Outro primordial, é quem oferece uma interpretação ao grito do bebê, garantindo-lhe o status 

de demanda, e ela faz isso no nível do desejo – “Ele chora porque me quer por perto”, por 

exemplo. Assim, a demanda que é conferida à criança, ao ser significada pela mãe, retorna a 

ela trazendo traços do desejo desta última (Dias, 2009). A criança que, a princípio, se encontra 

numa condição de prematuridade tanto motora quanto simbólica, revela ser completamente 

dependente do desejo dessa mãe. Logo, nesse momento inicial, o desejo do qual a criança é 

investida, é resultado do desejo do Outro materno.  

Freud (1905a/2006), em seu texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, ressalta 

que toda a conduta materna de cuidados e amor com a criança tem origem na própria vida 

sexual da mãe. Não é sem motivo que a mãe “acaricia, beija e embala [a criança], e é 

perfeitamente claro que a trata como o substituto de um objeto sexual legítimo” (p. 211). A 

mãe, marcada por seu Édipo, conserva em seu inconsciente o desejo de ter o falo, e de certa 

forma ela o satisfaz por meio de um filho identificado ao falo (Dias, 2009). Conforme Freud 

(1924/2006), em A dissolução do complexo de Édipo: 

 

A renúncia ao pênis não é tolerada pela menina sem alguma 

tentativa de compensação. Ela desliza – ao longo de uma equação 

simbólica poder-se-ia dizer – do pênis para o bebê. (...) Os dois 

desejos – possuir um pênis e um filho – permanecem fortemente 

catexizados (p. 198). 

 

Para a mãe, como para todo sujeito que fez sua passagem pelo Édipo, o falo está 

simbolizado, tratando-se, portanto, de um objeto metonímico, circulante, significante da falta 

que vem estruturar o desejo, e, assim sendo, passível de se deslocar de uma coisa que possa 

representá-lo para outra coisa. É como bem vimos em Freud (1924/2006) na citação acima, a 

menina pode substituir o seu desejo de possuir um pênis para o de ter um bebê, sempre a 

almejar o ideal de ter o falo. 

A criança, desde muito cedo, consegue vislumbrar que “o desejo da mãe é o falo” 

(Lacan, 1958a/1998, p. 700), e logo quer fazer-se de falo para satisfazê-lo. Esse momento é 

correspondente ao que Lacan (1957-1958/1999) designa como o primeiro tempo lógico do 

Édipo. Nele, a relação estabelecida pela criança não é com a mãe, objeto primordial, mas com 

o desejo desta. Há, aqui, um desejo de desejo, em que o desejo da mãe pode ser desejado pela 

criança. “O que deseja o sujeito? Não se trata da simples apetência das atenções, do contato 

ou da presença da mãe, mas da apetência de seu desejo” (p. 188). Entre a criança e a mãe 

existe mais do que apenas satisfações e frustrações, há a descoberta do desejo da mãe e do seu 



29 
 

objeto. E é na medida em que o falo é localizado como objeto privilegiado no desejo materno, 

que se efetua a identificação imaginária do sujeito com o mesmo. A criança anseia por 

satisfazer o desejo da mãe, ainda sustentando uma ilusão narcísica de completude, e desse 

modo, coloca-se na posição de ser ou não ser o objeto de desejo desta, ou seja, ser ou não ser 

o falo.  

Ao querer constituir-se como único objeto do desejo materno, a criança acaba por se 

subordinar àquela que é a lei da mãe, lei que se fundamenta no simples fato de a mãe ser um 

ser de linguagem. E segundo nos ensina Lacan (1957-1958/1999), essa é uma lei não 

controlada, caprichosa e onipotente que se sustenta apenas no bem-querer ou malquerer da 

própria mãe. Em vista disso, para Lacan, no primeiro tempo do Édipo, “a criança se esboça 

como assujeito” (p. 195: grifo do autor), pois ela fica inteiramente assujeitada aos caprichos 

do Outro materno de quem é dependente.  

Para que a criança não seja pura e simplesmente um assujeito – posição esta que pode 

lhe ser extremamente angustiante – é preciso que exista um para-além da mãe. Para atingir 

esse para-além, é necessário que algo se estabeleça e faça mediação entre a mãe e o seu objeto 

de desejo, o falo. Essa mediação é dada, mais precisamente, por aquele que vem a ser o 

representante da posição do pai na ordem simbólica. É no segundo tempo do Édipo que o 

pai
11

 – que no primeiro tempo do Édipo ainda encontrava-se velado – desponta, por meio do 

discurso materno como interventor no triângulo imaginário – mãe-criança-falo – sob a forma 

da privação (Lacan, 1957-1958/1999). 

É por já ter ocorrido uma primeira simbolização, que o desejo da criança então 

articulado em demanda se dirige à mãe como o primeiro objeto de apelo. Esta última responde 

a seu critério à demanda, seja com a sua presença ou com a sua ausência. E dessa forma, a 

mãe é instituída pelo sujeito como “aquele ser primordial que pode estar presente ou não” 

(Lacan, 1957-1958/1999, p. 188). É quando a mãe se faz faltar, que para o sujeito surge a 

questão do que ela pode desejar de diferente dele - “Há nela [mãe] o desejo de Outra coisa 

que não o satisfazer o meu próprio desejo, que começa a palpitar para a vida” (Lacan, 1957-

1958/1999, p. 189).  

No segundo tempo lógico do Édipo, a criança pode apreender a existência de algo fora 

dela que motive as idas e vindas da mãe, desvendando que “o significado das idas e vindas da 

mãe é o falo” (Lacan 1957-1958/1999, p. 181). Com isso, a criança vê-se abalada na sua 

                                                             
11

 Ao empregarmos o termo “pai” neste trabalho não estamos nos limitando à função biológica e/ou à função 

social do pai, nos referimos principalmente à função lógica que este desempenha para a psicanálise, enquanto 

portador e normatizador da lei do simbólico, essencial no processo constitutivo da subjetividade.  
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posição de falo materno, já que a mãe se dirige a um outro que não ela, o pai, para obter certo 

acesso a seu objeto de desejo. Então, na medida em que o desejo da mãe se volta para o pai, o 

sujeito é convocado a abdicar do lugar de ser o falo da mãe, e mais, ainda num nível 

imaginário, o pai é instaurado como aquele que é o falo. Nesse momento, o pai surge como 

um rival, terrível e onipotente, que priva a mãe do seu objeto de desejo e, logo, interdita a mãe 

enquanto objeto para o filho.  

Para o sujeito, a entrada da lei se faz conforme ele “descobre que o desejo da mãe é 

submetido à instância paterna, ou seja, que a mãe é dependente do pai e, portanto reconhece a 

lei do pai como mediatizando o seu próprio desejo” (Dias, 2009, p. 69). O reconhecimento da 

lei do pai, enquanto uma lei à qual a mãe se remete, está estritamente ligado ao fato de a 

criança poder identificar que o desejo da mãe é dependente de um objeto que o Outro não 

mais o é, mas que supostamente o Outro tem ou não tem. Dessa maneira, o pai é concebido 

como aquele que possui soberanamente o objeto do desejo materno, deixando, portanto, o 

lugar de pai imaginário, um rival junto à mãe, e situando-se no lugar de pai simbólico, um 

promulgador da lei (Lacan 1957-1958/1999). 

É decisiva a relação que a mãe mantém não com a pessoa do pai, mas com a palavra 

deste no sentido de reconhecer a sua lei. Como mencionamos anteriormente, no primeiro 

tempo do Édipo, o pai está velado para o sujeito e, por isso, a questão do falo é apenas 

referenciada pela mãe. Somente no segundo tempo que o pai então aparece, mediado pela 

mãe, à proporção que a sua fala vem a intervir no discurso materno. Essa intervenção do pai 

dá-se a título de mensagem para a mãe, e de acordo com Lacan (1957-1958/1999), “essa 

mensagem não é simplesmente o Não te deitarás com tua mãe, já dirigido à criança, mas um 

Não reintegrarás teu produto, que é endereçado à mãe” (p. 209: grifos do autor). É pelo fato 

de a lei paterna incidir sobre o objeto de desejo da mãe “que o círculo não se fecha 

completamente em torno da criança” (p. 210). Ou seja, é pela assunção da lei que esta última 

não se torna pura e simplesmente o objeto do desejo materno, e ainda, torna-se possível abrir 

para uma terceira etapa, em que a criança poderá se tornar outra coisa, que não apenas um 

assujeito, por meio da sua identificação com o pai.  

No terceiro tempo lógico, o pai revela-se como aquele que tem o falo e, desse modo, 

fica estabelecido que “o pai pode dar à mãe o que ela deseja, e pode dar porque o possui” 

(Lacan, 1957-1958/1999, p. 200). Se o pai está localizado como o único lugar em que é 

possível obter certo acesso ao falo, isto é, o pai como detentor absoluto do falo, a criança que 

então já havia sido compelida pela lei paterna a aceitar não ser o falo, agora também precisa 

aceitar a possibilidade de não tê-lo, da mesma forma que a mãe. Aqui, torna-se essencial o 
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reconhecimento, por parte do sujeito, da castração da mãe, a qual servirá de suporte para 

considerar todo humano como simbolicamente castrado, inclusive ele mesmo enquanto sujeito 

(Dias, 2009). 

Segundo Lacan (1957-1958/1999), a castração é uma ação simbólica, em que o agente 

que a promove é real, é um pai real que incide a sua lei sobre um objeto imaginário, o falo. 

Assim, o falo ao ser introduzido como aquilo que pode faltar, ganha uma dimensão simbólica, 

conforme ingressa e se articula no sistema significante, emergindo ele mesmo como o 

significante da falta que marca o sujeito. 

Nesse tempo, há também a constatação da castração do pai. O pai potente é aquele que 

tem e não tem o falo, tendo em vista que ele, como Outro, lugar onde se articula a lei, está 

igualmente submetido à ação significante. E “o efeito do significante no Outro, a marca que 

este carrega dele neste nível, representa a castração como tal” (Lacan, 1957-1958/1999, p. 

475). Em outras palavras, o pai, como qualquer sujeito, está subordinado à lei da castração. A 

partir disso, podemos pensar que o que o pai tem é, na verdade, “o título de propriedade 

virtual” (Lacan, 1957-1958/1999, p. 210) do falo. Ademais, é em torno do reconhecimento 

desse título que o pai possui que será construída a identificação do sujeito com ele, o pai. 

É na medida em que aceita a lei do pai, que a criança renuncia a sua identificação ao 

falo imaginário e passa a identificar-se com o pai – esse é o declínio do complexo de Édipo. 

Nesse momento, não se trata mais da identificação à imagem, mas da identificação àquilo que 

o sujeito reconhece como insígnias do pai, que se apresentam como ideal para o eu. Dessa 

forma, o eu do sujeito não é mais só um elemento imaginário em sua relação com a mãe, ele 

se constitui como um elemento significante, portador de uma dialética, de uma mobilidade, 

passível de circulação na cadeia significante (Lacan, 1957-1958/1999).  

É também o encontro com a lei paterna e a consequente assunção da falta com o falo 

emergindo como significante da falta, o que possibilita ao sujeito entrar na dialética do ter ou 

não ter o falo. Com isso, o sujeito abandona a sua tentativa de ser o falo materno, como já 

dissemos, e, então, mobiliza seu desejo para os mais variados objetos, numa busca incessante 

por ter o falo. Assim, o sujeito, antes na condição de assujeitado à mãe, ascende à posição 

propriamente de desejante.  

Conforme visto anteriormente, a criança, de início, já se defronta com a condição de 

que nesse mundo simbólico do qual se tornou membro integrante o desejo de cada um está 

obrigado à lei do desejo do Outro. Isso porque o estatuto do sujeito desejante não se dá de 

forma natural, ele precisa ser constituído e isto só é possível a partir da existência do Outro 

enquanto lugar da linguagem, de onde partem os significantes que o marcam e o fundam na 
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falta-a-ser. Não há, portanto, desejo senão pela via do desejo do Outro. Somente pela 

constatação de que ao Outro falta, de que existe sempre um para-além da demanda, um resto 

não significantizável e que não se satisfaz, que o sujeito pode reconhecer que também ele é 

faltoso, barrado quanto à satisfação plena pela via da demanda. 

É a partir de uma falta percebida no Outro, daquilo que em seu discurso falha, que o 

sujeito passa a se perguntar acerca do desejo do Outro – “o que ele quer ao me dizer isso?”. 

Lacan (1964/2008) ressalta que todos os intermináveis questionamentos da criança aos pais, 

todos os seus “por quês”, não são simplesmente uma amostra de curiosidade em relação ao 

funcionamento das coisas. Pelo contrário, já demonstram uma preocupação com o lugar que 

ela ocupa em relação ao desejo do casal parental. Nesse caso, existe um apelo ao Outro, em 

que o sujeito demanda receber dele aquilo que supostamente lhe falta – uma demanda de amor 

–, começando por uma resposta acerca do seu desejo. 

O sujeito está sempre às voltas com o desejo do Outro, como uma tentativa de 

constituir o seu próprio desejo. E na anorexia, vemos que esse aspecto constitutivo ganha 

expressão máxima por parte do sujeito. A anoréxica está sempre buscando localizar no Outro 

uma falta para que este se mostre desejante, e ela enfim esteja autorizada a também desejar. 

Lacan (1956-1957/1995) afirma que na anorexia o sujeito come nada, e ainda, que ele 

se utiliza disto como uma tentativa de inverter a sua relação de dependência com a mãe, 

fazendo com que a esta última, tida como onipotente, passe, então, a depender dele, sujeito. 

Assim, é a partir do seu investimento no nada que a anoréxica imputa uma falta ao Outro 

materno, na medida em que frustra a sua demanda, e que não é qualquer demanda, mas sim a 

demanda de que ela se alimente. A partir disso, podemos pensar que na anorexia o sujeito 

toma o alimento ofertado pelo Outro como sendo aquilo que o Outro quer dele. E essa é uma 

maneira encontrada pelo sujeito de tentar dar sentido ao desejo do Outro, fazendo equivaler o 

alimento e o desejo deste (Silva, 2007).  

Diante da dificuldade e, até mesmo, da impossibilidade de saber sobre o desejo do 

Outro, o sujeito anoréxico coloca-se no lugar de objeto do desejo do Outro, para então servir-

se da fantasia de sua própria morte como uma forma de se fazer faltar ao Outro. Isso porque, 

desse modo, ele poderia investigar o que é esse desejo do Outro e o lugar que ocupa nesse 

desejo, com o anseio de saber sobre o próprio desejo. 

Como podemos perceber pelas colocações feitas até agora, o sujeito na anorexia 

encontra-se numa posição de assujeitamento radical ao Outro, aqui encarnado pela mãe, e, por 

isso, todo o esforço da anoréxica está na tentativa de desassujeitamento, de separação desse 

Outro para assegurar-se desejante. É Recalcati (2007) quem propõe que na anorexia existe 



33 
 

uma debilidade na função da metáfora paterna. Contudo, isso não implica na foraclusão
12

 do 

Nome-do-Pai – lembrando que estamos abordando a anorexia na estrutura histérica –, e sim 

de um “defeito” no reconhecimento deste como significante que instaura a lei simbólica, que 

barra a mãe em seu acesso ao objeto de seu desejo e, que, consequentemente, retiraria o 

sujeito do lugar desse objeto do desejo materno. Com isso, o sujeito fica à mercê de um Outro 

onipotente e caprichoso, que só faz valer a própria lei. E é frente à angústia gerada por sua 

condição de assujeitado ao Outro que a anorexia surge como estratégia subjetiva do sujeito 

para promover a sua separação. 

Todavia, como já apontado, se há um movimento de separação por parte do sujeito, 

em que busca gerar um desejo próprio, paradoxalmente, com seu sintoma ele imaginariza e 

sustenta o Outro como onipotente, como aquele que detém o enigma do desejo. Condição esta 

que também se evidencia no caso da bela açougueira (Freud, 1900/2006), sobre o qual 

discutiremos no subtítulo que se segue. 

 

1.4. O sonho da bela açougueira: a posição histérica frente ao desejo 

 

Optamos por tratar do conhecido sonho da bela açougueira pelo fato de que a análise 

realizada por Freud (1900/2006), juntamente com alguns comentários realizados por Lacan 

(1957-1958/1999; 1958/1998), nos fornecem elementos que ilustram muito bem alguns 

pontos teóricos por nós já abordados. Dentre eles, a clivagem existente entre necessidade, 

demanda e desejo, além de demonstrar a relação constitutiva do sujeito com o desejo do 

Outro, principalmente como ocorre na estrutura histérica. A análise desse sonho também 

acrescenta ao nosso trabalho, uma questão que comumente se apresenta na histeria como 

sendo um desejo de desejo insatisfeito. Essa questão nos parece ter certa relação com o papel 

da recusa anoréxica.  

 Freud (1900/2006) inicia a descrição do caso ao contar que certo dia, uma de suas 

pacientes chegara lhe questionando a afirmação de que o sonho é um desejo realizado. Ela 

dizia que com ela havia acontecido exatamente o oposto, pois tivera um sonho em que não 

conseguira realizar nenhum de seus desejos. E esse foi o sonho: 

 

Eu queria oferecer uma ceia, mas não tinha nada em casa além de 

um pequeno salmão defumado. Pensei em sair para comprar alguma 

                                                             
12O termo foraclusão foi tomado de empréstimo por Lacan do vocabulário jurídico, o qual se refere à abolição de 

um direito por não ter sido exercido em tempo hábil. Lacan utiliza foraclusão para dizer da abolição do 

significante Nome-do-Pai, caracterizando o mecanismo psíquico da estrutura psicótica (Costa, 2010). 
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coisa, mas lembrei-me que era domingo à tarde e que todas as lojas 

estariam fechadas. Em seguida, tentei telefonar para alguns 

fornecedores, mas o telefone estava com defeito. Assim, tive que 

abandonar meu desejo de oferecer uma ceia (Freud, 1900/2006, p. 

181). 

 

 Freud (1900/2006), astutamente, disse à paciente que, à primeira vista, seu sonho 

realmente parecia ser o inverso da realização de um desejo, mas que apenas a análise poderia 

elucidar o seu verdadeiro sentido. Desse modo, perguntou-lhe sobre os antecedentes dessa sua 

noite de sono. 

 A paciente, que era casada com um açougueiro, dissera que seu marido havia 

comentado que por estar engordando muito ultimamente não aceitaria mais os convites para 

os jantares da sociedade. Além disso, a bela açougueira acrescentou que certo dia no 

restaurante onde frequentemente almoçavam, ela e o marido conheceram um pintor que 

demonstrou interesse em retratar em um dos seus quadros o rosto expressivo do açougueiro. 

Em resposta a essa oferta, o açougueiro disse que ao pintor deveria interessar muito mais um 

pedaço do traseiro de uma bela moça do que toda a sua face. O açougueiro, como enfatiza 

Freud (1900/2006), era um admirador das mulheres de formas fartas.  

Outro fato interessante relatado pela histérica é o de que já havia algum tempo em que 

todas as manhãs ela desejava comer sanduíche de caviar e, ainda assim, pedia a seu marido 

que não lhe desse esse alimento, como prova de seu amor. O açougueiro era um marido 

pronto a atender todos os pedidos de sua amada esposa, e com certeza não a negaria o caviar 

se ela dessa maneira desejasse. Freud (1900/2006) percebera, nesse momento, que a paciente 

ao recusar o caviar havia criado para si um desejo não realizado na vida real e que o sonho 

seria representativo dessa sua renúncia. 

Continuando com as associações, a bela açougueira falara a Freud que na véspera de 

seu sonho havia visitado uma amiga da qual tinha ciúmes, pois o açougueiro constantemente a 

elogiava. A amiga, que era uma mulher muita magra, conservava um desejo de engordar, e 

então perguntara à paciente quando seria o próximo jantar em sua casa, visto que neles se 

comia sempre muito bem (Freud 1900/2006). 

Para Freud (1900/2006), a partir da narrativa de sua paciente, o sentido do sonho 

tornou-se claro. No sonho, a satisfação da bela açougueira estaria em não contribuir para a 

realização do desejo da amiga de engordar – porque os jantares da sociedade engordam, como 

salientou o açougueiro –, já que isso a tornaria mais atraente aos olhos de seu marido. É como 

se em sonho a paciente dissesse à amiga: “Pois sim! Vou convidá-la para comer em minha 

casa só para que você possa engordar e atrair o meu marido ainda mais! Prefiro nunca mais 
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oferecer um jantar” (p. 182). A paciente mantinha-se insatisfeita em um desejo para 

satisfazer-se em outro.  

Restava, no entanto, um elemento do sonho ainda inexplicado, que era o salmão 

defumado. A paciente, ao ser questionada, esclareceu que salmão defumado era o prato 

predileto de sua amiga. Freud conhecia a senhora de quem falavam e afirma que ela mantinha 

a mesma conduta em relação ao salmão que sua paciente em relação ao caviar, ou seja, as 

duas se recusavam a ter os seus desejos satisfeitos. Considerando esse detalhe adicional, 

Freud (1900/2006) propõe uma segunda interpretação possível para o sonho, na qual aparece 

a dialética da identificação histérica ao desejo do Outro. A bela açougueira, em sonho, 

renuncia o seu desejo de dar um jantar, não apenas para contrariar o desejo da amiga de 

engordar, mas para assegurá-lo enquanto um desejo insatisfeito, visto que houve uma 

identificação entre as duas mulheres, o desejo da amiga veio a substituir o seu próprio. O 

binômio caviar-salmão é o que aponta para a equivalência entre os desejos em questão.  

Podemos observar que desde os primeiros passos da análise do sonho até o desenrolar 

da solução do seu enigma, o desejo com que nos deparamos é o desejo como insatisfeito. Tal 

ponto é fundamental não só para a compreensão desse sonho, mas para o entendimento da 

dinâmica estrutural da histeria, inclusive em relação a algumas questões concernentes à 

anorexia histérica. Então, questionamos com Lacan (1957-1958/1999): que função tem o 

desejo insatisfeito para o sujeito na histeria? 

No caso da bela açougueira, percebemos uma tentativa persistente por parte do sujeito 

de imputar uma falta no Outro, e ele faz isso justamente através da instauração de um desejo 

insatisfeito. Antes mesmo do sonho, a açougueira já havia comunicado ao marido o seu desejo 

de comer caviar, e ainda, determinou que esse desejo não poderia ser satisfeito. Para Lacan 

(1958/1998), o desejo de caviar da histérica “é um desejo de uma mulher satisfeita, e que 

justamente não o quer estar” (p. 631). É pela recusa de um alimento, o caviar, que a bela 

açougueira introduz a falta em sua posição de mulher satisfeita, e é desse modo que ela 

mantém a sua posição de desejante. Essa postura do sujeito perante o Outro ainda vem 

demonstrar a defasagem estrutural existente entre aquilo que se obtém e o desejo (Silva, 

2007). 

Não é novidade que o que está em questão na demanda que a paciente dirige ao 

marido, é a demanda de amor. Não basta à açougueira que o marido lhe dê o caviar, o objeto 

que supostamente calaria o seu desejo – visto que a histérica não sabe, como enfatiza Lacan 

(1957-1958/1999), que o seu desejo não pode ser satisfeito. Isso tudo é inconsciente para ela –

, tanto que ela pede ao açougueiro, sempre disposto a atendê-la em seus pedidos, que não 
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satisfaça mais esse desejo, a título de prova de amor. E, como sabemos, para que a resposta à 

demanda se apresente como dom de amor, é preciso que em algum momento, na relação entre 

o sujeito e o Outro, uma falta se estabeleça. Nessa relação, o Outro não pode dar somente o 

que ele tem – o alimento para saciar a fome, por exemplo –, ele também tem que dar aquilo 

que não tem, ele tem que dar o seu amor. Além disso, o marido ficaria mais tranquilo se a sua 

mulher estivesse satisfeita. E isso é tudo o que a histérica não quer. A paciente quer que o 

marido se preocupe com ela, pois, dessa maneira, ela pode indagar que lugar ainda ocupa no 

desejo deste. Aqui, vemos surgir outro fator importante da análise do sonho que é a relação do 

sujeito histérico com o desejo do Outro. 

A bela açougueira pode apreender um para-além da demanda de seu marido. Ele, um 

homem que ao mesmo tempo em que parece certo do seu objeto de satisfação – mulheres de 

formas fartas –, não poupa elogios ao falar da amiga magra de sua mulher. É, portanto, a 

partir da percepção do desejo do açougueiro que se dá toda a dinâmica do sonho da paciente. 

Lacan (1957-1958/1999) salienta o fato de que “o sujeito histérico se constitui quase que 

integralmente a partir do desejo do Outro” (p. 377). No caso, a histérica identifica-se à amiga 

e ao marido como uma tentativa de desvelar o desejo deste último, porque ela acredita que só 

assim encontrará o segredo do seu próprio desejo. 

Consoante Freud (1900/2006), a identificação histérica entre as duas mulheres em 

questão, dá-se a partir da existência de um “elemento sexual comum” (p. 184: grifo do autor). 

Isso quer dizer que há um posicionamento comum a ambas frente ao desejo do açougueiro. 

Dessa forma, não é propriamente à pessoa da amiga que a bela açougueira se identifica, mas 

sim ao desejo dela. De acordo com André (1991), a bela açougueira identifica-se com o 

desejo da amiga na medida em que essa posição lhe possibilita interrogar o desejo e o amor do 

seu marido. “Mas como pode uma outra ser amada (...) por um homem que não pode se 

satisfazer com ela (ele, o homem do naco de traseiro)? (...) É nessa questão que se transforma 

o sujeito aqui mesmo. Com o que a mulher se identifica com o homem” (Lacan, 1958/1998, p. 

632). Nesse ponto, podemos ver sobrevir a bissexuação própria da histeria, em que por um 

lado, alinhando-se à amiga, a paciente histérica de Freud busca desvendar o mistério de uma 

feminilidade à qual seu marido seria suscetível. Por outro lado, assumindo uma posição 

masculina, identifica-se ao desejo do marido com o intuito de saber por que este ama a amiga. 

Isso tudo, porque ela gostaria de ser amada pelo açougueiro do mesmo modo que ele ama a 

amiga. 

Segundo Lacan (1958/1998), em última instância, o que a bela açougueira quer é “ser 

o falo, nem que seja um falo meio magrelo. Não está aí a identificação última com o 
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significante do desejo?” (p 633). O falo é aqui evocado enquanto significante do desejo, ou 

melhor, como significante da falta que vem estruturar o desejo. Então, ao almejar o lugar de 

ser o falo, a jovem açougueira reivindica a condição de não ser apenas um objeto de satisfação 

para o Outro, no caso o marido, ela quer também ser o objeto que causa o desejo neste 

(Recalcati, 2007). 

A análise do sonho da bela açougueira traz pontos relevantes à elucidação da anorexia. 

Não sem motivo, Recalcati (2007) toma esse sonho “como indicativo do fundamento histérico 

da anorexia” (p. 56). Vemos que aquilo que é comum a todo sujeito, ganha amplitude na 

histeria e atinge a radicalidade na anorexia: a demanda de amor e a insatisfação própria do 

sujeito enquanto desejante, além da sua dependência constituinte em relação ao desejo do 

Outro. 

A anoréxica recusa o alimento e come nada como uma forma de fazer faltar ao Outro 

e, consequentemente, a ela mesma. É como se por meio de uma insatisfação ela pudesse 

garantir que a falta não lhe falte. Há, portanto, a suposição de uma completude, em que o 

sujeito equivale o objeto da demanda – o alimento – ao desejo. O alimento é então tomado 

como objeto de barganha e de controle na relação com o Outro. Por meio dessa relação, o 

sujeito pode frustrar a demanda do Outro com o fim de obter uma resposta sobre seu desejo: o 

que faz dele “desejante e, por conseguinte, desejável” (André, 1991, p. 139)? A anoréxica, 

assim, demanda um saber do Outro sobre o seu desejo e o seu amor.  

Embora o desejo do Outro surja como questão para o sujeito, vemos na anorexia que 

também existe uma suposição a respeito do saber do Outro, na medida em que a anoréxica crê 

que o Outro tem a resposta sobre o desejo e, consequentemente, o alimento é tomado como 

essa resposta. Desse modo, a anoréxica recusa o alimento para poder então advir como 

desejante e não ser sufocada pela consistência do objeto que o Outro dá. Logo, não podendo 

aceitar o que vem do Outro, a anoréxica fica com o nada. 

Ainda podemos notar que tanto no caso da bela açougueira quanto na anorexia, o 

sujeito se apresenta e se posiciona para o Outro através da boca. A boca que, de acordo com 

Freud (1905a/2006), é uma das zonas privilegiadas de investimento libidinal, juntamente ao 

ânus e aos genitais. Ademais, a boca é eleita pela anoréxica como lugar primordial de troca 

com o Outro, por onde ela é capaz de impor uma parcela do seu desejo em resposta à 

demanda do Outro. A questão da oralidade que aqui se esboça será assunto do capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. ANOREXIA E PULSÃO: ENLACES E DESENLACES ENTRE O SUJEITO E O 

OUTRO 

 

 “Essa boca que se abre no registro da pulsão – não 

é pelo alimento que ela se satisfaz, é como se diz, 
pelo prazer da boca” (Lacan 1964/2008, p.165). 

 

“Em meu princípio esta meu fim” (Eliot, 1981, 
como citado em Jorge, 2010, p. 117). 

 

 

O percurso que realizamos até agora aponta para as particularidades do sujeito, 

principalmente, no que concerne à anorexia na estrutura histérica em relação à alimentação. 

Esta, não se refere unicamente a um ato de ingerir nutrientes para satisfazer uma necessidade 

biológica e garantir a sobrevivência do organismo, mas tem uma função erótica para o sujeito 

por implicar um direcionamento ao Outro. O sujeito lida, portanto, não com uma satisfação 

instintual, ligada às necessidades, e sim com uma exigência de satisfação que é pulsional. 

Essa disparidade entre instinto e pulsão é evidenciada pela anorexia no momento que o sujeito 

recusa o alimento e come nada.  

A constituição de um corpo pulsional somente é possível pela via do Outro e envolve 

não apenas a maneira como este último investe libidinalmente no corpo da criança, mas como 

o sujeito em questão se posiciona diante desse investimento. A anoréxica, através da relação 

peculiar que tem com o alimento, pela recusa do mesmo, demonstra que há um forte enlace 

com o Outro, pois seu desejo está inexoravelmente ligado a ele e ao objeto que ele pode 

oferecer. Com isso, a anoréxica demonstra também um movimento em direção a um 

rompimento de laços com o Outro, que tem como consequências últimas a morte.  

Neste segundo capítulo, articularemos os modos como a anoréxica posiciona-se frente 

ao Outro a partir do funcionamento pulsional. Para isso, recorreremos, principalmente, a 

Freud em seus artigos que abordam o conceito de pulsão e a constituição de um corpo 

pulsional, como Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905a/2006), As pulsões e suas 

vicissitudes (1915/2006), Para além do princípio de prazer (1920/2006), entre outros. 

Recorreremos também a Lacan, em seus seminários Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise (1964/2008) e A angústia (1962-1963/2005). 
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2.1. Pulsão, oralidade e anorexia 

 

Freud, em seu texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905a/2006), ressalta 

que uma das primeiras manifestações da sexualidade está relacionada à oralidade. Nesse 

texto, o autor parte da premissa de que a sexualidade humana não coincide com o instinto 

sexual presente nos animais, visto que ela vai muito além da união de dois órgãos genitais 

com o fim único da reprodução. A sexualidade está presente desde a infância, portanto, não 

apenas na idade adulta, o que rompe com a ideia de uma sexualidade dependente de uma 

maturação biológica.  

Para então demonstrar a presença de uma sexualidade infantil, Freud (1905a/2006) 

toma como protótipo o chuchar ou sugar com deleite, que consiste em um movimento de 

sucção repetitivo e rítmico que a criança faz com a boca – lábios –, no qual está excluído 

qualquer propósito de nutrição. No chuchar, a criança busca renovar um prazer por ela antes 

vivenciado e agora relembrado. E não é difícil identificar que essa experiência original de 

satisfação da criança tenha se dado justamente no ato de mamar no seio materno (ou em seus 

substitutos), posto que é um contato, um laço com o outro estabelecido desde muito cedo. 

Segundo Freud, já de início “os lábios da criança comportam-se como uma zona erógena, e a 

estimulação do fluxo cálido de leite foi sem dúvida a origem da sensação prazerosa” (p. 171). 

Sendo assim, é possível dizer que, em um primeiro momento, a atividade sexual apóia-se 

numa das funções que servem a preservação da vida – a necessidade de alimento –, tornando-

se, porém, independente dela. 

A despeito de declarar um apoio da atividade sexual nas necessidades, Freud 

(1905a/2006) não tenta igualar, nem mesmo em suas origens, uma a outra. Pelo contrário, a 

noção de apoio vem marcar, antes de tudo, a diferença entre pulsão sexual e instinto. É o 

próprio caso do chuchar, em que a criança chupa os lábios, os dedos, ou qualquer outra porção 

de pele do próprio corpo, caracterizando, desse modo, o autoerotismo
13

 e demonstrando que 

para além da motivação da preservação da vida, há a existência de outra força que persiste no 

sujeito (Fernandes, 2000). Aqui, há a busca de uma satisfação que nada tem haver com o 

matar a fome – embora experimentada em um primeiro momento atrelada a ela – e que se 

articula, conforme veremos, ao modo como o bebê é tomado e investido pelo outro. 

                                                             
13Freud empregou pela primeira vez o termo autoerotismo na Carta 125 (1899/2006) direcionada à Fliess, 

afirmando-o como “a camada sexual mais inferior” (p. 331). Em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 

(1905a/2006), Freud retoma o conceito de autoerotismo e elucida que nesse momento inaugural da sexualidade 

ainda não há a eleição de um objeto externo por parte da criança, a satisfação pulsional está diretamente ligada a 

um órgão ou à excitação de uma zona erógena do próprio corpo. 
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Se a criança recebe o leite enquanto alimento para saciar a fome e garantir a sua 

sobrevivência, ela também experimenta sensações outras. Tais sensações estão ligadas à 

estimulação dos lábios pelo contato com o seio, ao calor que provém do corpo da mãe, ao 

ouvir a voz materna e ao ver a sua expressão facial. Ligam-se, ainda, a qualquer outra coisa 

que se destaque como fonte de satisfação para a criança na relação que ali se estabelece: “de 

toda forma, e qualquer que seja a sensação, é de um a-mais de prazer acrescido à satisfação da 

necessidade biológica, mas vivido originalmente em conexão com ela, que constitui a origem 

da pulsão sexual” (Fernandes, 2000, p. 70). Também vemos se evidenciar a ação dos cuidados 

maternos como erotizantes do corpo da criança. Em Freud (1905a/2006), uma passagem 

demonstra claramente como isso possível: 

 

O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte incessante de 

excitação e satisfação sexuais vindas das zonas erógenas, ainda mais que essa pessoa 

- usualmente, a mãe - contempla a criança com os sentimentos derivados de sua 

própria vida sexual: ela a acaricia, beija e embala, e é perfeitamente claro que a trata 

como o substituto de um objeto sexual plenamente legítimo. A mãe provavelmente 

se horrorizaria se lhe fosse esclarecido que, com todas as expressões de ternura, ela 

está despertando a pulsão sexual do filho e preparando para a intensidade posterior 
desta (p. 210-211). 

 

Vimos em nosso primeiro capítulo, a importância de num primeiro momento o bebê 

em seu estado inicial de desamparo e de prematuridade motora e simbólica ser tomado por um 

outro que se ocupa dos primeiros cuidados corporais e o introduz no campo da linguagem, 

como é ensinado por Freud (1950[1895]/2006). Mas essa primeira experiência de satisfação 

somente acontece porque a mãe fornece uma interpretação, um sentido ao grito do bebê e, na 

medida em que o faz, ela imprime ali algo do seu desejo. Logo, não se tratam puramente de 

cuidados corporais. Não basta que a mãe simplesmente alimente e limpe a criança, pois a 

esses cuidados precisa ser agregada uma parcela de investimento libidinal de desejo do Outro. 

Somente dessa maneira podemos pensar no processo de erotização de um corpo que se 

constitui.  

É tão somente pelo investimento libidinal do Outro que a criança pode ascender do 

autoerotismo (em que ainda não concebe o seu corpo enquanto uma totalidade, mas como 

fragmentado, despedaçado, em função da ação anárquica das pulsões parciais) ao 

narcisismo
14

, momento de identificação com a imagem de um corpo unificado e concomitante 

formação do eu. 

                                                             
14 O termo narcisismo provém da descrição clínica e foi aplicado tanto por Havelock Elis, em 1898, quanto por 

P. Näcke, em 1899, para designar, em alguns indivíduos, a escolha do próprio corpo como objeto sexual 

(Kaufmann, 1996). Com Freud, a partir de Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de 



41 
 

Segundo Freud, em Sobre o narcisismo: uma introdução (1914/2006), diante do 

nascimento de um filho, os pais, ou aqueles que ocupam esse lugar, recordam e revivem o seu 

próprio narcisismo. Desse modo, projetam sobre a criança um ideal – o eu ideal
15

 –, o qual 

eles mesmos (os pais) há muito tiveram que abdicar em função das exigências da vida. Essa 

imagem idealizada construída e investida na criança pelos pais é da ordem de uma suposição 

de perfeição e valor, e vem antecipar as aquisições da criança, sobrepondo-se ao seu corpo 

desmembrado e desarticulado. Tal imagem é, portanto, constitutiva, pois ela possibilita 

vislumbrar o corpo como uma unidade que passa então a ser objeto de investimento da libido 

sob o respaldo do narcisismo primário. 

Reforçamos aqui que a noção de sexualidade para a psicanálise não se resume a uma 

maturação dos órgãos genitais ou à produção de sensações de prazer sobre eles. Não obstante, 

implica em qualquer possibilidade de se fazer laço com o outro. Podemos afirmar, dessa 

maneira, que tudo que se refere às operações de linguagem como o falar, o representar, bem 

como, todo possível investimento do sujeito em um semelhante, em um ideal, ou em qualquer 

objeto da cultura, tem caráter sexual. 

Uma vez mais, atentamos para o fato de que a concepção psicanalítica da sexualidade 

humana não é compatível com um instinto biológico. Incompatibilidade esta, que impeliu 

Freud de inaugurar no artigo Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905a/2006) a 

pulsão, um conceito radicalmente novo, sem o qual essa sexualidade, “restaria inteiramente 

enigmática” (Jorge, 2008, p. 20).  

Freud dedica, em 1915, um artigo, As pulsões e suas vicissitudes, ao conceito que ele 

próprio afirmou como sendo fundamental na teoria psicanalítica, chegando mesmo a 

identificá-lo como “nossa mitologia” (1933[1932]/2006, p. 119) – a saber, a pulsão. Já nas 

primeiras páginas, Freud (1915/2006) define a pulsão como um  

 

conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como representante 

psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, 

                                                                                                                                                                                              
paranoia (1911a/2006), o narcisismo passa a abranger um campo bem mais vasto do que os das perversões e 

ganha um lugar de destaque no desenvolvimento sexual de todo humano. Em Sobre o narcisismo: uma 

introdução (1914/2006), Freud declara que há um primeiro momento em que o investimento da libido é dirigido 
ao próprio eu, caracterizando o narcisismo primário, apenas no a posteriori é que parte da libido é endereçada 

aos objetos externos, constituindo o narcisismo secundário.  
15Freud em Sobre o narcisismo: uma introdução (1914/2006) apresenta os conceitos de eu ideal (Ideal Ich) e de 

ideal do eu (Ich-ideal) que se fazem importantes na compreensão dos processos identificatórios e nas relações de 

objeto. O eu ideal, resultado da projeção de uma imagem idealizada prenhe de toda perfeição e valor sobre a 

criança, corresponde à perfeição narcísica desfrutada pelo eu real na infância. O ideal do eu, por sua vez, é 

instaurado como um modelo para o eu, já que com as admoestações próprias da educação e o despertar do seu 

juízo crítico a criança é retirada do lugar de perfeição, mas do qual não abre mão totalmente, ela busca recuperar 

tal condição estabelecendo um ideal para o eu, em conformidade as exigências éticas e culturais que a cercam. 
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como uma medida de exigência feita a mente no sentido de trabalhar em 

consequência de sua ligação com o corpo (p. 127).  

 

A pulsão enquanto um conceito limítrofe não é nem psíquica, nem somática. Pois, a 

pulsão nunca se apresenta por si mesma, nem a nível consciente, nem a nível inconsciente. 

Somente chegamos a ter algum conhecimento dela por meio de seus representantes psíquicos: 

a ideia e o afeto (Freud, 1915a/2006). Com isso, a pulsão apenas pode ser concebida em um 

corpo constituído e habitado por um psiquismo, isto é, um corpo irredutível ao organismo. 

Ao distinguir a pulsão de um estímulo, Freud (1915/2006) diz que este último sempre 

provém do meio externo, além de ser passível de fuga por meio de uma ação específica. O 

mesmo não ocorre com a pulsão, posto que ela é uma força constante que causa pressão, ou 

seja, ela é a medida de exigência de trabalho feita ao psiquismo para alcançar à satisfação. A 

fonte da pulsão é o corpo, logo não há como escapar. Ao que depreendemos que o sujeito 

sempre terá que tomar alguma posição diante dessa exigência constante de satisfação. 

A satisfação, conforme Freud (1915/2006) é sempre o alvo da pulsão. Mas, o que 

parece ser simples não o é tanto assim. A pulsão não é como a fera que sai da toca para caçar, 

e que quando encontra o que ela tem para morder, está satisfeita (Lacan, 1964/2008). Freud 

(1915/2006) revela que a pulsão, muitas vezes, não obtém satisfação de uma maneira direta, 

para isso ela precisa se valer de numerosos alvos intermediários. E é dessa forma, que em 

cada sujeito a pulsão constrói os seus diversos arranjos e atinge seu próprio tipo de satisfação. 

Contudo, nem sempre tais arranjos são fontes de prazer para o sujeito, conforme podemos 

observar num sintoma como a anorexia, com suas constantes dores de cabeça e de estômago, 

estados de inanição, ressecamento da pele, entre outros mal-estares. 

Se por um lado é inegável que a pulsão, por meio de seus arranjos, atinge o seu alvo 

quanto à satisfação, por outro lado devemos saber que a satisfação pulsional também 

comporta algo de impossível na sua relação com o objeto. Freud (1915/2006) coloca que 

objeto é o instrumento pelo qual a pulsão obtém satisfação. No entanto, ele não deixa de 

enfatizar que não há para a pulsão um objeto específico que garanta sua plena satisfação, pois 

o objeto “é o que há de mais variável numa pulsão e, originalmente, não está ligado a ela” (p. 

128).  Então, aquilo a que comumente se atribui o status de objeto da pulsão, de fato é apenas 

a presença de um cavo, um vazio ocupável por qualquer objeto desde que investido por um 

sujeito (Lacan, 1964/2008). Isso implica que o objeto eleito para a satisfação pulsional 

somente é dado pela submissão da pulsão à articulação significante, sendo ele, desse modo, 

suscetível aos efeitos dessa articulação como são o deslocamento e a condensação. 
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De acordo com Lacan (1964/2008), no seminário Os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise, somente é possível à pulsão obter satisfação contornando o objeto – a
16

, 

representante daquele eternamente faltante – e isso faz com que seu alvo seja sempre o 

retorno ao circuito. Lacan, assim, ratifica que em se tratando de pulsão, sempre haverá um 

resto a satisfazer, daí ela ser uma força constante, implacável. 

O circuito pulsional é representado por Lacan (1964/2006, p. 175) no seguinte grafo
17

: 

 

Pensamos que um sintoma, tal como a anorexia, vem nos dizer precisamente da 

radicalidade dessa falta de um objeto específico e natural para o sujeito. A anoréxica 

demonstra através de seu comer nada, sob a forma da recusa, que não é pelo alimento que a 

pulsão oral se satisfaz, mas antes por fazer esse contorno ao vazio do objeto perdido desde 

sempre, no retorno ao circuito – “o que vai à boca retorna à boca, e se esgota nesse prazer que 

venho chamar, para me referir a termos em uso, prazer da boca” (Lacan, 1964/2008, p. 165). 

O que nos possibilita depreender que o comer nada na anorexia apenas se dá a partir de uma 

boca que se fecha, literalmente, sobre sua satisfação, e que assim faz sobressair a falta, 

irredutível a qualquer objeto. 

É a ausência de um objeto específico e natural que entrelaça pulsão e desejo. É o que 

aponta que a pulsão oral, em último termo, “não faz outra coisa senão encomendar o menu” 

(Lacan, 1964/2008, p. 165). “Encomendar o menu”, podemos inferir, é uma maneira de o 

sujeito tentar localizar o objeto a partir do significante e, com isso, realizar o circuito 

                                                             
16Diante da importância para a teoria e clínica psicanalítica da proposição freudiana de que a sexualidade 

humana é atravessada pela falta de objeto específico e natural, Lacan cria e dá nome a esse objeto que falta: 

objeto pequeno a ou, simplesmente, objeto a. Segundo Elia (2010), Lacan opta por designar esse objeto com a 

primeira letra do alfabeto por esta ser a mais simples e também pela possibilidade de fazê-lo intervir na dialética 

das relações do sujeito com o Outro, e com o seu semelhante (ambos representados pela letra “a”, 
respectivamente maiúscula e minúscula, proveniente da palavra francesa autre). O objeto a, é caracterizado por 

Lacan no seminário A angústia (1962-1963/2005), como o objeto causa do desejo, “ele é a causa do desejo na 

medida em que o próprio desejo é algo não efetivo, uma espécie de efeito baseado e constituído na função da 

falta” (p. 343). E é sob esse status que o objeto a habita todo o objeto investido pelo sujeito, denunciando a sua 

incompletude. 
17A figura presente em nosso trabalho, porém, foi retirada do livro Fundamentos da psicanálise de Freud a 

Lacan: as bases conceituais (Jorge, 2008, p. 51), e a nossa opção pela mesma se deveu ao fato de que nela as 

palavras referentes aos elementos representados por Lacan (1964/2008, p. 175) no grafo se encontram traduzidas 

para a língua portuguesa. 
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pulsional, fazendo contorno ao vazio do objeto. Ferrari (2004) descreve o caso de uma jovem 

anoréxica que desenvolveu um gosto muito peculiar em ir sempre ao supermercado com a 

mãe e lá comprar tudo que dizia gostar de comer. Todavia, ao chegar à sua casa, não comia 

nenhum dos alimentos escolhidos. A ela bastava sentar-se à mesa posta e observar os outros 

comerem aqueles alimentos enquanto ela comia nada. Ao que nos parece, esse sujeito valoriza 

a condição de desejar os seus alimentos favoritos, tanto que não pode comê-los e incorrer no 

risco de se satisfazer – tal como vemos no caso da bela açougueira –, ele quer manter a falta e 

faz questão de que o Outro saiba disso. Verificamos assim, que na recusa à satisfação de um 

desejo certamente está presente uma satisfação pulsional. 

Como mencionamos anteriormente, a fonte da pulsão é o corpo e, esse corpo, não se 

limita ao organismo. O corpo, como é concebido pela psicanálise, é relativo a uma dimensão 

de intensidades, enquanto mapeado e cartografado pelo desejo do Outro, ganhando 

representação no sistema psíquico (Maurano, 2010). Todo o corpo do sujeito é erotizado – 

que o digam as histéricas com suas contraturas, paralisias, enxaquecas, anorexias, cegueiras, 

entre outras manifestações corporais. Porém, existem certas zonas erógenas que parecem ser 

privilegiadas na relação com o Outro. São elas: a boca, o ânus e os genitais, conforme Freud 

(1905a/2006). Lacan (1962-1963/2005), no seminário A angústia, acrescenta a essa lista os 

olhos e os ouvidos, e afirma que o que essas zonas têm em comum é a estrutura de borda, que 

se abre e/ou se fecha diante da demanda do Outro.  

De acordo com Lacan (1962-1963/2005), a borda constitui-se por um corte o qual 

encontra suporte na anatomia do organismo no momento em que o sujeito cede ao Outro parte 

de si. No caso da boca, os lábios somente funcionam como borda a partir da perda de um 

objeto, o seio. E para que compreendamos isso bem, é importante saber que o seio, enquanto 

objeto primário, não pertence à mãe, uma vez que a criança durante a amamentação o tem 

como parte dela mesma. Portanto, não é verdade que a criança seja desmamada. Ela se 

desmama, se desliga do seio, vivenciando os primeiros sinais da surpresa diante da 

possibilidade de brincar de se soltar do seio e de tornar pegá-lo. Dessa forma, perguntamos 

juntamente a Lacan: 

 

Se não houvesse algo tão ativo que podemos enunciá-lo no sentido de um desmame, 

como poderíamos conceber os fatos sumamente primitivos, sumamente primordiais 

em seu aparecimento, da recusa do seio, as formas primordiais de anorexia, cujas 

correlações no nível do grande Outro na experiência nos ensina imediatamente a 

procurar? (p. 356). 
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É sob a condição da perda de uma parte de si, de uma libra de carne, que o sujeito 

pode se representar e se posicionar perante o Outro não simplesmente como assujeitado, mas 

como alguém que tem algo a dar, que opta por ceder ou não essa parte (Sirelli, 2010). Logo, 

ele é alguém que pode barganhar com a demanda do Outro. Nesse nível, as zonas erógenas se 

instituem para o sujeito como lugares primordiais de troca com o Outro.  

Por assim conceber as zonas erógenas – como lugares de investimento do Outro e de 

posicionamento do sujeito frente a este investimento –, podemos apreender com mais precisão 

aquilo que Freud (1905a/2006) estabelece como as fases da organização da libido. Tais fases 

caracterizam o momento de primazia de uma determinada zona erógena e do objeto a ela 

relacionado. 

No primeiro momento da organização da libido, temos o primado da zona oral e do 

seio enquanto objeto, ou seja, o lugar de privilegiado investimento erótico do Outro. De 

acordo com Freud (1905a/2006), essa fase consiste na incorporação do objeto e tem 

importante papel psíquico na medida em que funcionará como protótipo para as identificações 

posteriores da criança, como podemos perceber no par devorar/ser devorado, que caracteriza a 

relação com a mãe (Garcia-Roza, 2009).  

Lacan (1964/2008), no seminário Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, 

afirma que na pulsão oral lidamos com as fantasias de devoração, é o “se fazer papar” (p. 

191: grifo do autor) pelo Outro. A criança, como sabemos, tem o seio como parte dela 

própria, no entanto, este não deixa de estar “chapado” (p. 191) no corpo da mãe. Destarte, na 

amamentação, a criança suga o organismo da mãe sob a forma do leite. Esta última, por sua 

vez, detém o seio, uma libra de carne cedida pela criança. Logo, se trata aqui de um 

canibalismo fusional, ao mesmo tempo ativo e passivo (Lacan, 1938/1984). 

Remetemos ainda tais fantasias de devoração ao primeiro tempo lógico do Édipo, em 

que a criança se depara com uma mãe onipotente, devoradora e insaciável, figurada por Lacan 

(1956-1957/1995), no seminário A relação de objeto como a bocarra de um crocodilo prestes 

a se fechar sobre a criança – “aí esta o grande perigo que nos é revelado por suas fantasias, ser 

devorado” (p. 199: grifo do autor). Todavia, esse não é um posicionamento subjetivo próprio 

apenas dos anos iniciais, ele pode se atualizar em qualquer momento da vida. E é, dessa 

maneira, que se torna possível compreender os casos de anorexia em quaisquer idades, em 

que há um assujeitamento radical ao Outro materno coexistente a uma também radical 

manobra de separação.  

Se pela recusa à demanda do Outro a anoréxica exibe a sua manobra de separação, 

num processo de subjetivação, é também através dessa recusa renitente que ela evidencia a 
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sua submissão ao Outro. Na anorexia, é como se o sujeito precisasse reafirmar, 

constantemente, a altos custos – dores, inanição, amenorreia e algumas vezes morte –, a sua 

separação e a sua posição de desejante para o Outro. Outro que, por sua vez, é situado sempre 

no lugar de avassalador, conferido da máxima potência, sendo aquele capaz de devorar, de 

consumir o sujeito, tal como o deus Cronos
18

 devorava os seus filhos. O Outro, nesse lugar, é 

também quem porta o objeto que supostamente aplacaria o desejo, o alimento.  

Vale lembrar que o Outro, como lugar dos significantes, num primeiro momento é 

encarnado por uma pessoa, usualmente a mãe, configura-se para o sujeito como tudo aquilo 

que se articula na dimensão da linguagem, como é o caso da cultura e seus ideais. Dessa 

maneira, se há um discurso social que decreta um ideal de beleza magra, o sujeito anoréxico 

se submete a ele, acolhendo esse ideal em seu próprio corpo. Entretanto, na medida em que 

toma como verdade o ideal do Outro, assumindo-o radicalmente, esse sujeito também 

demonstra através de um corpo esquálido, adoecido, o quanto esse ideal é inconsistente, 

furado. Um “corpo que, com sua pouca carne, pouca forma, pouca curva e muito osso, mais 

parece se rebelar e debochar de tal ideal de beleza” (Ferrari, 2004, p. 104).  

Diante de um Outro tido tão poderoso, o sujeito lança mão do nada como estratégia de 

separação. O sujeito anoréxico come o nada, e mais, ele encarna o nada, conforme o seu 

corpo se consome, se mortifica, para abrir uma falta no Outro. Notamos que o corpo 

esquelético na anorexia, apesar de, aparentemente, se figurar como descarnado, cada vez mais 

frágil, é um corpo que traz a marca fálica, isto é, tem um valor na relação de troca com o 

Outro (Silva & Bastos, 2006). 

É desse modo que na anorexia a relação de troca que se estabelece entre o sujeito e o 

Outro por uma borda – a boca – se destaca e um objeto emerge como moeda nessa troca, o 

alimento. Pela boca, o sujeito se posiciona para o Outro com toda a atividade que isso envolve 

na medida em que é ele quem opta por atender ou não a demanda do Outro para se alimentar. 

E podemos dizer ainda que é ele quem se dispõe a jogar com essa demanda. É como vemos no 

caso apresentado por Ferrari (2004), comentado acima, em que a jovem anoréxica cria a 

expectativa na mãe de que ela vá comer aqueles alimentos escolhidos a cada ida ao 

supermercado para depois frustrá-la, mantendo a mãe à sua mercê. 
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De acordo com a mitologia grega, Cronos faz parte da segunda geração de divindades supremas, filho de Urano 

e Gaia, se torna rei dos céus após castrar o pai. Cronos se casa com Reia, sua irmã, e com ela tem seis filhos. 

Com medo de ser destronado pelos filhos, como Urano o foi, Cronos os devora logo ao nascer, com exceção de 

Zeus, o filho mais novo, que escapara com a ajuda de sua mãe. Zeus, ao atingir a idade adulta, por meio de uma 

poção mágica faz com que Cronos vomite os filhos que engoliu e o bane para o mundo subterrâneo, tornando-se 

o novo rei (Oliveira, 2008-2009).  
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O ato da alimentação, portanto, emerge para a anoréxica como um posicionamento 

tanto de uma sujeição ao Outro materno (na forma das fantasias de devoração e do alimento 

que esse Outro lhe empurra goela abaixo, sufocando-a), quanto de uma separação, na medida 

em que ela, anoréxica, come nada e rejeita o alimento sufocante, numa tentativa obstinada de 

imputar uma falta na sua relação com o Outro. Dessa forma, ela acredita inverter a sua 

posição frente à mãe, para que esta, antes tida como onipotente, passe a depender dela (Lacan, 

1956-1957/1995). 

Conforme indicamos anteriormente, a posição anoréxica não é sem custo para o 

sujeito. Trata-se de uma posição tanto para a vida, quanto para a morte. Pela anorexia, o 

sujeito se posiciona e fica evidente que há um direcionamento ao Outro. Contudo, esse 

posicionamento também implica um rompimento de um laço com esse Outro, como veremos. 

Ao tomarmos a manifestação do sintoma anoréxico na maneira como ela se apresenta 

aos olhos, na forma de um corpo cada vez mais magro, esquelético, de pele pálida e 

ressecada, logo associamos a algo que está morrendo ou que já está morto. Isso nos remete à 

fantasia de desaparecimento, de morte, referida por Lacan (1964/2008) –“pode ele [Outro] me 

perder?” (p. 210) – em que o sujeito se coloca como objeto para o desejo e o amor do Outro. 

É como se esse sujeito presentificasse a sua própria morte para o Outro com o intuito de cavar 

neste uma falta num movimento próprio à histeria. E ao se atribuir essa posição de fazer faltar 

ao Outro, deixando-o a sua mercê, o sujeito se vê às voltas com a sua própria onipotência – “a 

partir daí, é ela [a anoréxica] quem depende por seu desejo, é ela quem está à sua mercê, à 

mercê das manifestações de seu capricho, à mercê da onipotência de si mesma” (Lacan, 1956-

1957/1995, p. 190). Nesses termos, cabe somente ao sujeito se fazer viver ou não.   

Por se tratar de uma posição onipotente e caprichosa do sujeito, alguns autores, como 

Jacques Alain-Miller em A teoria do parceiro (2000) e Recalcati em Las dos “nada” de la 

anorexia (2002), reconhecem na anorexia uma tentativa de romper com o Outro. Nas palavras 

de Miller (2000), na anorexia “a rejeição da mãe nutridora e, mais amplamente, a rejeição do 

Outro é o que nela está em primeiro plano” (p. 177). Já Recalcati (2002) atesta, por sua vez, 

que “na anorexia, de fato, a separação do Outro se configura como um modo para negar a 

dependência estrutural (simbólica) do sujeito ao Outro” (p. 23). Posto isso, observamos que 

uma das formas desse rompimento com o Outro se revelar é pelo isolamento social 

frequentemente relatado nos casos de anorexia. É interessante mencionar ainda que Charcot, 

em 1885, havia proposto o método de isolamento terapêutico em que afastava a anoréxica do 

contato social, inclusive do ambiente familiar, sendo este considerado o único tratamento 

eficaz para a anorexia na época (Bidaud, 1998). 
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Dessa maneira, reparamos na diferença entre capricho e desejo, salientada por Silva e 

Bastos (2006). Tal diferença expressa entre o “não!” como possibilidade de um 

posicionamento subjetivo frente ao Outro, que aponta para a defasagem estrutural entre as 

dimensões da demanda e do desejo – movimento típico à estrutura histérica –, e o “nada” que 

na radicalidade de uma recusa generalizada visa romper os laços com o Outro e, ao mesmo 

tempo, requer a presença deste como refém do sujeito. Cabe destacar que tais 

posicionamentos do sujeito não são excludentes, eles coexistem paradoxalmente na anorexia. 

Além do mais, eles são próprios ao funcionamento pulsional, principalmente, se tomarmos a 

articulação do segundo dualismo proposto por Freud (1920/2006) entre pulsão de vida e 

pulsão de morte, conforme veremos na próxima sessão. 

 

2.2. A anorexia: entre a vida e a morte 

 

Em Além do princípio do prazer, Freud (1920/2006) estabelece o segundo dualismo 

pulsional em detrimento de um primeiro dualismo que se sustentava na oposição entre pulsões 

sexuais e pulsões do eu ou de autoconservação. Estas visariam à sobrevivência do indivíduo 

ao se apoiar na satisfação de uma necessidade e, por isso, eram consideradas dessexualizadas, 

enquanto aquelas teriam por fim a preservação da espécie por meio da reprodução. O primeiro 

dualismo fracassa a partir do advento do conceito de narcisismo na medida em que o eu é 

reconhecido como objeto de investimento libidinal e o sexual passa então a abranger todo o 

registro pulsional. Para recobrar a sua perspectiva dualista e paradoxal, Freud reúne as pulsões 

sexuais e as pulsões do eu ou de conservação sob a égide das pulsões de vida e introduz um 

elemento totalmente novo: a pulsão de morte. 

A inauguração do conceito de pulsão de morte, conforme fica indicado no título do 

próprio artigo em que se dá, está estritamente associada à descoberta freudiana de um além do 

princípio de prazer. Freud (1920/2006), em suas experiências clínicas, observara uma 

tendência à repetição entre seus pacientes, principalmente, no que concernia aos sonhos das 

neuroses traumáticas e às brincadeiras infantis – Fort-Da
19

. Tais atividades seriam fontes de 

intenso desprazer para esses sujeitos, porém, em seus rostos o que se expressava era uma 

espécie de júbilo mórbido. A constatação de uma satisfação no desprazer surge como uma 

                                                             
19

O Fort-Da se refere a uma brincadeira observada por Freud (1920/2006), em que seu neto joga repetidamente 

um carretel para fora de seu berço, de maneira que este objeto desapareça do seu campo visual, e em seguida 

emite o som “o-o-o-ó”. Segundo o autor, este som representa a palavra alemã fort, cujo significado em português 

é “ir embora”. No segundo momento da brincadeira, o garotinho puxa o carretel de volta, que reaparece, e assim, 

saúda-o com um alegre da, palavra que em português significa “ali”. Freud compreende essa brincadeira da 

criança como sendo representativa das idas e vindas da mãe. 
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indagação acerca do funcionamento do aparelho psíquico, que até então para Freud, era regido 

soberanamente pelo princípio de prazer. 

As primeiras indicações de um princípio do prazer estão presentes no texto Projeto 

para uma psicologia científica (1950[1895]/2006), no qual Freud diz sobre o prazer e o 

desprazer enquanto as únicas qualidades psíquicas presentes desde o início da vida. O 

princípio de prazer deve ser aqui entendido como uma tendência do aparelho psíquico em 

buscar o prazer e evitar o desprazer. Prazer que é alcançado pela redução dos níveis de 

excitação psíquica em oposição a um acúmulo de excitação que, por conseguinte, provoca o 

desprazer.  

Destarte, Freud (1950[1895]/2006) vincula o princípio de prazer aos processos 

psíquicos primários, os quais dizem de um modo de funcionamento do aparelho psíquico em 

que a energia psíquica escoa livremente para a descarga da maneira mais direta e rápida 

possível. Entretanto, o aparelho psíquico vê-se diante de certas condições do mundo externo e 

da fragilidade de um corpo vulnerável à dor e à morte, o que muitas vezes não viabiliza a 

descarga imediata, sendo esta impedida ou retardada por motivos de manutenção da vida. 

Esse outro modo de funcionamento do aparelho psíquico diz respeito aos processos 

secundários em que a energia psíquica não é livre, pois ela precisa se ligar para construir 

novos arranjos rumo à satisfação. Freud (1911/2006), em Formulações sobre os dois 

princípios do funcionamento mental relaciona os processos secundários ao princípio da 

realidade. E este, ainda que se caracterize, nesse momento, como um desvio do princípio de 

prazer, em última instância, está a serviço dele. 

É interessante notar que o enunciado do princípio de realidade já aponta para uma 

dissociação entre os processos psíquicos primários e o princípio do prazer, ao afirmar que 

nem sempre a descarga imediata de energia é fonte de prazer. Tal dissociação será 

corroborada pela descoberta de um além do princípio de prazer por Freud (1920/2006). 

As pulsões, conforme Freud (1920/2006) “não pertencem ao tipo dos processos 

nervosos vinculados, mas sim ao de processos livremente móveis, que pressionam no sentido 

da descarga” (p. 45: grifos do autor). Ou seja, as pulsões agem conforme o funcionamento dos 

processos psíquicos primários. Elas estão sempre em busca de satisfação e, caso as condições 

econômicas favoreçam, atingirão essa satisfação do jeito mais rápido e direto possível, 

irrompendo em sua face mais crua sem se ater aos prazeres e às dores de um corpo (Rudge, 

1999). Portanto, não há nada próprio nas pulsões que assegure o princípio de prazer. 

Até a instituição do princípio de prazer e do seu par princípio de realidade, o que 

temos são prazeres e dores desligados, não organizados, que não consideram conflitos e 
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contradições. Dessa forma, são compatíveis à caracterização das pulsões parciais (Rudge, 

1999). A incidência da linguagem no corpo faz com que as pulsões se organizem no eu e 

funcionem em prol da manutenção deste. Contudo, a linguagem não pode dar conta da ligação 

de todo o campo pulsional, mesmo porque, as pulsões não integram o registro simbólico e, 

evidentemente, não operam segundo o mesmo. À vista disso, as pulsões podem sempre cindir-

se de uma organização.  

Freud (1923[1922]/2006), em Dois verbetes de enciclopédia, infere “a existência de 

duas classes de pulsões, correspondentes aos processos contrários de construção e dissolução 

no organismo” (p. 274), a saber, respectivamente, pulsão de vida e pulsão de morte. Embora, 

Freud, no mesmo texto, admita um embasamento na biologia da sua teoria das pulsões, temos 

outros trechos em sua obra, como em O Mal-estar na civilização (1930[1929]/2006), que nos 

permitem atestar que a construção enquanto atividade pulsional deve ser concebida a partir da 

linguagem. Isso porque “é um processo a serviço de Eros” (p. 125), que visa à combinação de 

homens, famílias, povos, em uma unidade. A atividade pulsional está, por isso, diretamente 

relacionada aos laços sociais e à cultura. Quanto à dissolução, devemos apreendê-la “como o 

fracasso das integrações ancoradas na linguagem a partir da atividade pulsional” (Rudge, 

1999, p. 32), cujo efeito é a ruptura sobre os laços sociais. Logo, não é em vão que Freud 

associa a pulsão de morte à vontade de destruição, à agressividade e à dominação.  

A implicação de um rompimento com os laços sociais e a cultura com o Outro, em 

suma, é a morte para o sujeito. Desde os primeiros momentos de uma criança, vemos que a 

vida sobrevém pela instituição de um laço com o Outro. Um bebê em estado de desamparo 

radical, somente consegue sobreviver se alguém, no lugar de Outro, vier em seu auxílio 

oferecer um sentido para seu grito e através dos cuidados que presta investir libidinalmente 

em seu corpo. Ao aceitar essa oferta de sentido e investimento, a criança ratifica seu enlace 

com o Outro, tornando-se membro efetivo de um mundo simbólico. Contudo, ela também está 

no lugar de quem pode “recusar os significantes, o sentido do Outro, posição que levaria, em 

última instância, à morte, ou à impossibilidade de vida simbólica” (Silva & Bastos, 2006, p. 

102).  

Freud (1920/2006) então determina que a pulsão de vida é aquela que atua em prol da 

manutenção do eu, à medida que a pulsão de morte se caracteriza por uma pressão 

desorganizadora do eu e da dimensão das representações. Apesar de à primeira vista pulsão de 

vida e pulsão de morte se figurarem numa oposição como forças contraditórias, em nenhum 

momento são colocadas por Freud como forças que se anulam num tudo ou nada. Freud 

afirma que pulsões de vida e de morte surgem sempre amalgamadas, isto é, não há no sujeito 
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aquilo que poderíamos afirmar ser uma manifestação puramente da pulsão de vida ou 

puramente da pulsão de morte. O que se verifica é a existência de uma tensão entre elas que 

resulta num empuxo maior numa direção ou noutra, da vida ou da morte, variando de acordo 

com as diversas circunstâncias da vida do sujeito (Jorge, 2010). 

Ainda a partir de suas observações clínicas, Freud (1920/2006) confere à pulsão de 

morte uma tendência conservadora que objetiva o retorno a um estado primeiro. De acordo 

com ele, “se tomarmos como verdade que não conhece exceção do fato de tudo o que vive 

morre por razões internas, tornar-se mais uma vez inorgânico, seremos então compelidos a 

dizer que o objetivo de toda vida é a morte” (p. 49: grifos do autor). E por essa via, Freud 

(1920/2006) também nos fala do princípio de nirvana – expressão cunhada por Barbara Low, 

de quem ele toma de empréstimo – como sendo uma tendência da vida mental, regente da 

pulsão de morte, na direção do retorno a um estado de repouso absoluto ao tentar reduzir a 

zero os níveis de excitação psíquica. 

Conforme Rudge (1999), a metáfora biológica freudiana de um retorno ao inorgânico, 

sugere uma atividade constante que aspira à dissolução do eu com o intuito de recobrar os 

processos primários como o modo de funcionamento psíquico absoluto. E, essa atividade ao 

se sustentar no princípio de nirvana, pretende a satisfação total situada no além do princípio 

do prazer através da completa eliminação das excitações psíquicas, demonstrando ser, assim, 

incompatível com a própria vida. 

No seminário A ética da psicanálise, Lacan (1959-1960/2008) nos fala que, embora a 

pulsão de morte compreenda a tendência de um retorno ao estado de repouso absoluto, não 

podemos pensar que essa tendência resuma toda a sua essência. “A pulsão, como tal, e uma 

vez que é pulsão de destruição, deve estar para além da tendência ao retorno ao inanimado” 

(p. 254). Desse modo, Lacan desvela na pulsão de morte a dimensão da criação, afirmando 

que ela, pulsão de morte, é senão uma “vontade de destruição. Vontade de recomeçar com 

novos custos. Vontade de Outra-coisa, na medida em que tudo pode ser colocado em causa a 

partir da função significante” (p. 254).  Em vista disso, depreendemos que o caráter destrutivo 

da pulsão de morte visa, em última instância, atingir o ponto de nada – “ex-nihilo” (p. 148: 

grifo do autor) –, pelo qual toda criação é possível. 

Dizíamos antes que os processos de construção e dissolução descritos por Freud 

(1923[1922]/2006), enquanto atividades pulsionais relativas à pulsão de vida e à pulsão de 

morte, respectivamente, devem ser apreendidos no âmbito da linguagem. Isso indica que a 

pulsão de alguma maneira articula-se na cadeia significante para alcançar satisfação – que no 

sujeito somente é possível por essa via do significante. Ademais, a pulsão de morte não é 
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exceção a essa articulação, como ensina Lacan (1959-1960/2008): “a pulsão de morte deve 

ser situada no âmbito histórico, uma vez que ela só é definível em função da cadeia 

significante” (p. 253). A pulsão de morte está precisamente ligada ao núcleo estrutural da 

cadeia significante que, entretanto, é situado para além da própria cadeia significante, na 

medida em que se configura como um ponto de vazio – relativo à Coisa (das Ding) – e que no 

campo das representações “apresenta-se, efetivamente, como um nihil, um nada” (p. 148: 

grifo do autor), sobre o qual toda a cadeia está fundada e articulada.  

É, portanto, a partir do movimento que põe em causa tudo o que existe no plano 

significante com o intuito de um retorno ao ponto de origem da cadeia significante, ou seja, 

um retorno ao ponto de nada, para um suposto reencontro com a Coisa, que Lacan (1959-

1960/2008) associa pulsão de morte e criação. Mas, como “nada é feito a partir de nada” (p. 

148), ao mesmo tempo em que tudo pode ser posto em causa, há de se recorrer à 

materialidade do significante para construir os novos suportes de uma criação própria do 

sujeito. E com isso, percebemos que a criação subjetiva não é obra apenas da pulsão de morte, 

pois ela se dá na amálgama entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. 

Em relação à anorexia, Lacan (1938/1984), em Os complexos familiares na formação 

do indivíduo, destaca o seu caráter mortífero, situando-a dentre os tipos de suicídios não-

violentos. Na anorexia, o sujeito se abandona à própria morte para um suposto reencontro com 

a imago materna e, assim, atingir um suposto estado anterior de plena satisfação. A anorexia, 

de acordo com Lacan, está ligada ao “desejo de larva” (p. 26), que se caracteriza pela 

presença de um desejo paradoxal no sujeito que quer a aniquilação do próprio desejo. Para 

Recalcati (2007), Lacan, nesse momento, como Freud em Rascunho G (1895a/2006), nos fala 

de uma vertente melancólica da anorexia, marcada por um impulso regressivo direcionado à 

Coisa. 

Encontramos, em Fuks e Pollo (2010), a descrição do caso de um jovem rapaz 

neurótico, que aos vinte e dois anos, apresentou um quadro de anorexia, na mesma época em 

que também iniciou os seus trabalhos na profissão elegida por seu pai. Segundo as autoras, 

esse jovem anoréxico, durante as sessões de análise recorrentemente dizia: “Optei pela 

anorexia porque se trata de uma morte lenta, indolor, até mesmo agradável” (p. 416). Num 

determinado período do tratamento, entretanto, o rapaz fora impelido por terceiros a 

interromper a análise e a prosseguir somente com o acompanhamento psiquiátrico e a terapia 

cognitivo-comportamental. Nesse tempo, retornaram de modo severo os sintomas restritivos e 

ele fora acometido por uma internação, havendo, consequentemente, um aumento da 

vigilância alimentar sobre ele. Numa manhã em que ainda estava internado e aparentava 
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melhoras, o jovem conseguiu driblar a equipe de profissionais que o acompanhava e cometeu 

uma séria tentativa de suicídio. Após o episódio, o jovem procurou novamente a análise e na 

primeira entrevista disse à analista sobre sua tentativa de suicídio: “Não tive opção, depois 

que me forçaram a voltar ao trabalho que eu odiava e à situação de ser cuidado por 

enfermeiros que passaram a impedir minha morte lenta” (p. 416). 

O caso supracitado, apresentado por Fuks e Pollo (2010), evidencia o posicionamento 

específico de um sujeito frente à dimensão destrutiva da pulsão de morte no qual constatamos 

ser um empuxo à própria morte. É explícito, na fala do jovem anoréxico, que a anorexia é 

tomada por ele como um suicídio não-violento, em conformidade com o que Lacan 

(1938/1984) nos ensina, “uma morte lenta, indolor, até mesmo agradável” (Fuks & Pollo, 

2010, p. 416). Entendemos que a morte por meio da anorexia implica para esse sujeito em 

uma satisfação mórbida marcada por um além do princípio do prazer que se dá em assistir-se 

e sentir-se morrer pelo definhamento lento de seu corpo. E mais, em mostrar-se morrer ao 

Outro, causando neste último o horror perante seu corpo mortificado, situando-o no lugar de 

impotência, daquele que nada pode fazer para impedi-lo. Essa satisfação mórbida é percebida 

ainda em outro trecho do caso em que Fuks e Pollo (2010) relatam que após cada jejum e/ou 

corrida desgastante, o rapaz exalta de forma vitoriosa a destruição de seu corpo, entrando num 

estado de êxtase. Outro ponto de destaque do caso é o de que uma vez mais nos deparamos 

com um assujeitamento do anoréxico perante um Outro avassalador, figurado pelo pai, com a 

anorexia emergindo como uma tentativa de separação tão radical, que pretende romper 

completamente com o Outro, atingível apenas pela via da morte.  

Por um lado vemos a pulsão de morte se apresentar na anorexia em seu caráter mais 

destrutivo sob a forma de um rompimento dos laços com o Outro, vislumbrada no isolamento 

social e na “mudez” do sujeito – aspectos comumente observados nos em casos de anorexia. 

Por outro lado, vemos, igualmente, a vertente criadora da pulsão de morte expressar-se na 

tentativa de separação do Outro, pondo em causa tudo o que existe e almeja criar, a partir do 

nada, algo novo e diferente, próprio do sujeito, condizente com o desejo. Percebemos, nas 

falas dos sujeitos anoréxicos, em que o nada se faz presente via significante – “Quero nada!”, 

“Tenho vontade de nada!”, “Nada me agrada!” – uma articulação compatível com uma 

criação do sujeito que busca nomear seu desejo e dizer sobre ele. 

No decorrer deste capítulo, um ponto da relação que a anoréxica estabelece com o 

Outro e com o desejo tornou-se ainda mais evidente: o paradoxo. Na anorexia, o sujeito 

sustenta uma posição de assujeitamento radical ao Outro, mas também de separação radical, e 

invenção de algo novo, próprio, condizente com seu desejo, mesmo que ancorado no Outro. 
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Esses dois posicionamentos do sujeito anoréxico, como já indicamos anteriormente, não são 

excludentes, eles coexistem paradoxalmente. Essa elucidação é de suma importância na 

compreensão do sintoma anoréxico. Assim, no capítulo seguinte, nos dedicaremos à discussão 

do posicionamento paradoxal do sujeito na anorexia histérica valendo-nos da tragédia. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.  ANOREXIA E TRAGÉDIA: O POSICIONAMENTO PARADOXAL DO SUJEITO 

FRENTE AO OUTRO E AO DESEJO 

 

“Eles não compreendem como o que está em 

desacordo concorda consigo mesmo: há uma 
conexão de tensões opostas, como no caso da 

arca e da lira” (Heráclito, como citado em 

Fontes, 1991, p. 111).  

 

 

 

De acordo com Freud (1915a/2006), em O inconsciente, uma das características
20

 do 

funcionamento do sistema inconsciente é que nele vigora ausência de contradição. Isto é, no 

inconsciente, duas representações distintas, ou mesmo dois desejos diversos, podem coexistir 

coordenados entre si sem que um, necessariamente, elimine o outro. Dessa maneira, é possível 

que dois desejos inconscientes, que no nível da consciência seriam julgados como 

contraditórios, incompatíveis, combinem-se para atingirem certa satisfação
21

. A ausência de 

contradição apenas é possível porque no inconsciente não existe espaço para a negação, que é 

um mecanismo de defesa próprio dos sistemas pré-consciente e consciente. 

Resgatamos a premissa freudiana de que o inconsciente não comporta contradição, 

porque ela traduz uma lógica que permeia toda a teoria e a clínica psicanalítica, que é o 

paradoxo. Somente a partir da lógica do paradoxo é que podemos conceber dois elementos 

supostamente contraditórios como são, por exemplo, a posição de assujeito e a posição de 

desejante, a pulsão de vida e a pulsão de morte, a destruição e a criação, operando juntos no 

sujeito.  

O paradoxo é estrutural a todo sujeito – por este ser sujeito do inconsciente –, 

entretanto, apresenta peculiaridades nos modos como é articulado em cada um dentro de 

determinada estrutura, ou ainda, em um determinado sintoma. A proposta para este capítulo é 

elucidar como elementos paradoxais que emergiram no decorrer do primeiro e do segundo 

capítulo coexistem e se articulam no sujeito anoréxico, ao menos como acontece na estrutura 

                                                             
20Em seu artigo O inconsciente (1915a/2006), Freud define como características do funcionamento do sistema 

inconsciente: a ausência de contradição, o processo psíquico primário, a intemporalidade e a substituição da 

realidade externa pela realidade psíquica (p. 192). 
21Como no caso de histeria descrito por Freud na Carta 105 (1899/2006). Vide nesta dissertação a página 17. 
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histérica. Esses elementos paradoxais são posicionamentos subjetivos diferentes frente ao 

Outro e ao desejo – assujeitamento e separação –, pulsão de vida e pulsão de morte, 

destruição e criação. Tudo isso contribui para o entendimento da relação que este sujeito 

estabelece com o Outro e com o desejo. 

Para tanto, recorreremos a duas personagens trágicas de Sófocles, Édipo e Antígona, 

com a intenção de discutir, a partir das posições dessas personagens no desenrolar das peças 

que compõem a Trilogia tebana – Édipo rei (Sófocles, 2009), Édipo em Colono (Sófocles, 

2009a) e Antígona (2009b) –, dois posicionamentos do sujeito na anorexia: o posicionamento 

de assujeitamento radical ao Outro e o posicionamento de separação radical do Outro. 

Desde Freud, o mito e a tragédia têm sido ricas fontes de contribuições para a 

psicanálise, sendo a mais notável delas o complexo de Édipo. Em uma passagem do seminário 

A ética da psicanálise, Lacan (1959-1960/2008) afirma que “a tragédia está presente no 

primeiro plano de nossa experiência, a dos psicanalistas” (p. 290), ressaltando, dessa maneira, 

a relevância do diálogo entre tragédia e psicanálise. Nesse mesmo seminário, Lacan, a 

exemplo de Freud com Édipo Rei (Sófocles, 2009) e Édipo em Colono (Sófocles, 2009a), 

lança mão da tragédia sofocliana Antígona (2009b) em suas elaborações acerca da ética 

psicanalítica.  

Maurano (2001), em A face oculta do amor: a tragédia à luz da psicanálise, alerta que 

as muitas referências de Freud e Lacan à tragédia devem ser tomadas como sendo mais que 

simplesmente ilustrações utilizadas para representar as questões psicanalíticas. Nelas, 

podemos perceber uma “afinidade estrutural” (p. 32) entre tragédia e psicanálise, posto que 

ambas, dentro dos seus campos específicos, a primeira um gênero de arte e a segunda, 

fundamentalmente, uma experiência clínica, trazem contribuições ao pensamento sobre a 

condição humana, sem, contudo, implicarem em concepções totalizantes. 

A tragédia surge como gênero de arte, aproximadamente, no século V a.C., criada 

pelos gregos para integrar os rituais de culto ao deus Dioniso (Maurano, 2001). Na mitologia 

grega, Dioniso é uma divindade complexa e múltipla que compõe a essência dos homens
22

. 

Dioniso “não admite recusa, não aceita rejeição” (Migliavacca, 1999, p. 229), é o deus da não 

contradição, do paradoxo, que encarna um jogo dialético, de interesse para a psicanálise, em 

que “ele [Dioniso] é grego e estrangeiro, arcaico e novo, civilizado e selvagem, masculino e 

feminino, introduzindo o extático na previsibilidade cotidiana” (Azevedo, 2004, p. 37). 

                                                             
22Segundo a mitologia grega, o deus Dioniso, ainda criança, foi capturado pelos Titãs, que o despedaçaram e o 

devoraram. Zeus, o rei dos deuses, pai de Dioniso, furioso, aniquilou os Titãs com um de seus raios. Das cinzas 

restantes dos Titãs nasceram os homens, uma mistura das tendências destrutivas dos gigantes poderosos e de 

uma pequena parcela de divindade de Dioniso devorado (Migliavacca, 1999). 
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Podemos dizer que a figura de Dioniso é representativa de uma tensão presente no 

pensamento grego antigo e que é, igualmente, estrutural na psicanálise, na medida em que esta 

se propõe a tratar da “relação entre o mesmo e o outro, entre o estranho e o familiar, entre o 

que é recalcado e o que se mostra” (Azevedo, 2004, p. 37). 

As tragédias escritas e encenadas com o propósito de louvar o deus Dioniso, 

evidentemente, apresentam as características dessa divindade, por excelência paradoxal – as 

máscaras que velam e desvelam e as posições duplas das personagens são inerentes à tragédia. 

Valeremo-nos, então, dos recursos da tragédia em nossa tentativa de diálogo entre os 

posicionamentos das personagens Édipo e Antígona e dos posicionamentos do sujeito 

anoréxico na estrutura histérica, visando elucidar a condição paradoxal desse sujeito. 

 

3.1. Édipo de Sófocles e o sujeito na anorexia: um destino a ser cumprido? 

 

A história de Édipo tem início antes mesmo do seu nascimento. O oráculo de Delfos, 

porta-voz do deus Apolo, anuncia a Laio, filho de Lábdaco, que se tornou rei de Tebas ao 

casar-se com Jocasta que, por ele ter mantido, anteriormente, sentimentos amorosos ditos 

antinaturais (homossexuais) com Crísipo ele seria castigado. Com isso, da sua união com 

Jocasta nasceria um filho que mataria o pai e desposaria a própria mãe. Algum tempo depois, 

de Laio e Jocasta nasceu um menino. Laio, com o intuito de escapar à predição do oráculo, 

ordenou à Jocasta que entregasse o recém-nascido com os pés perfurados e amarrados – o 

nome Édipo (Oidípus) faz referência aos pés inchados do bebê –, a um dos pastores de seu 

rebanho. Este, por sua vez, deveria abandonar o bebê numa terra inóspita, mais 

especificamente, no monte Citéron, para que lá morresse desamparado. Contudo, o pastor, 

penalizou-se com menino e, ao invés de abandoná-lo à morte, entregou-o a outro pastor que 

cuidava dos rebanhos de Pôlibo, rei de Corinto, nas proximidades de Citéron. Pôlibo e sua 

mulher Mérope não tinham filhos e lamentavam-se dessa sorte. O pastor de Corinto levou o 

menino Édipo a seu rei e sua rainha que o receberam e o criaram como um filho (Sófocles, 

2009). 

Um dia, após atingir a maioridade, Édipo defrontou-se com um homem bêbado que 

lhe chamou de filho adotivo dos reis. Indignado com tamanho insulto, Édipo dirigiu-se a 

Delfos para consultar o oráculo de Apolo a respeito de sua ascendência. O deus Apolo nada 

disse a ele quanto à sua pergunta, no entanto, reafirmou o seu destino, revelando que um dia 

ele mataria seu pai e casar-se-ia com sua mãe. Desesperado e decidido a fugir de tal destino, 

Édipo, supondo que Pôlibo era seu pai e Mérope sua mãe, rumou para o mais longe possível 
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de Corinto e jurou nunca mais voltar. Em sua fuga, quando passava pelos arredores de Tebas, 

numa encruzilhada de três caminhos, Édipo encontrou um carro que levava um velho homem 

imponente seguido por criados. O homem do carro gritou imperativamente a Édipo que saísse 

da estrada para que seus cavalos passassem livremente. Enquanto isso, um de seus criados já 

espancava o viajante. Édipo reagiu matando o homem e quase todos os seus criados, a 

exceção de um que fugiu. Porém, ele desconhecia que o velho homem que matara era Laio, 

rei de Tebas e seu pai. Ele, então, decidiu seguir para Tebas, onde já nos portões da cidade se 

deparou com a funesta Esfinge de canto obscuro que aterrorizava a cidade. A Esfinge propôs 

a Édipo um enigma mortal: Qual o animal que, possuindo voz, pela manhã anda com quatro 

pés, ao meio dia com dois e à noite com três pés? E ele astutamente respondeu: o homem 

(Sófocles, 2009). 

Com a solução de seu enigma, a Esfinge se precipitou no penhasco, desaparecendo. 

Tebas, salva do monstro, deu a Édipo o trono e o casamento com a rainha Jocasta, viúva de 

Laio e mãe de Édipo. Assim, seu destino se cumpria em sua ignorância. Por muitos anos, 

Édipo governou Tebas como um sábio e valente rei e viveu junto à Jocasta, com quem teve 

quatro filhos – Antígona, Ismene, Polinices e Eteócles. Entretanto, os deuses, atentos aos 

sacrilégios da família real tebana e descontentes com isso, lançaram sobre a cidade uma peste 

que dizimava seus habitantes. Atormentado com o sofrimento do povo, Édipo enviou seu 

cunhado Creonte ao oráculo para saber as causas de tamanho mal (Sófocles, 2009).  

A tragédia Édipo Rei, escrita por Sófocles (2009), apresentada pela primeira vez, 

provavelmente, por volta de 431 a.C. num dos festivais dedicados ao deus Dioniso em Atenas, 

gira em torno da investigação promovida por Édipo a fim de se conhecer os motivos que 

levaram a desgraça a Tebas.  

Com a volta de Creonte, o rei de Tebas obtém a sua primeira resposta: o assassinato de 

Laio. Houvera um terrível crime em que o culpado não fora devidamente punido. Seria esta, 

portanto, a causa da fúria divina que incidia sobre a cidade. Ao se inteirar da fala do oráculo a 

Creonte, Édipo se lança numa busca obstinada e inabalável por desvelar e punir o criminoso 

assassino de Laio para livrar Tebas da peste (Sófocles, 2009).  

Para isso, convoca a população de Tebas e clama por testemunhas do crime, todavia, 

pouco é descoberto. O rei então apela a Tirésias, o adivinho, o profeta mais próximo do deus 

Febo, almejando que este enfim traga à luz o culpado. Desde o início da peça, Édipo esteve 

impelido pela busca da verdade, que Tirésias, ao chegar ao palácio, diz portar. Contudo, 

Tirésias se recusa a dizê-la, pois, segundo ele, a verdade se apresentará mesmo que velada 

pelo silêncio – “O que tiver de vir virá, embora eu cale” (Sófocles, 2009, p. 26). Irado, o rei 
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insulta Tirésias que não se detém mais nas palavras e denuncia que Édipo é o culpado – “És o 

assassino que procuras!” (Sófocles, 2009, p. 26). Desacreditado, Édipo acusa Tirésias e 

Creonte de terem o plano de destroná-lo. 

Creonte retorna ao palácio e tenta convencer o rei de que não houve tentativa de golpe 

contra ele, o que levou a uma árdua discussão entre ambos. Jocasta, percebendo a exaltação 

dos dois homens, surge para por fim ao conflito. Com a chegada de Jocasta, foram retomados 

os detalhes do crime que corroboravam que Édipo era mesmo o assassino de Laio. Soma-se a 

isso, a vinda de uma visita inesperada que traz outros desvelamentos. Um mensageiro de 

Corinto vem comunicar a morte de Pôlibo e convocar Édipo para assumir o reino de seu 

suposto pai. Tal notícia causa certo alívio em Édipo, uma vez que, com Pôlibo falecido, a 

profecia do oráculo não se cumprira. No entanto, Édipo, ao revelar à Jocasta e ao mensageiro 

os motivos que o afastaram de Corinto, escuta do mensageiro que não seria possível que a fala 

do oráculo, de que ele mataria o pai e desposaria a própria mãe, se realizasse através de Pôlibo 

e Mérope, já que estes não eram seus pais verdadeiros (Sófocles, 2009). 

O mensageiro de Corinto fora o pastor dos rebanhos do rei Pôlibo e que recebera das 

mãos de outro pastor o bebê de pés inchados. O outro pastor era habitante de Tebas e foi 

rapidamente chamado a confirmar o que havia dito o mensageiro de Corinto. Nessa cena, 

Jocasta, reconhecendo a história do filho que entregara ao pastor dos rebanhos de Laio, 

implora para que Édipo interrompa suas investigações – “Ah! Infeliz! Nunca, jamais saibas 

quem és!” (Sófocles, 2009, p. 44). Frente à insistência de Édipo em saber sobre sua origem, 

Jocasta corre em direção ao palácio e lá se enforca. O antigo pastor do rei Laio reafirma a 

Édipo aquilo que o mensageiro de Corinto havia dito e desvela que Jocasta e Laio eram pais 

dele e que o haviam entregado para escapar da profecia do oráculo que o próprio Édipo tanto 

temia (Sófocles, 2009). 

 Com a notícia da morte de Jocasta, Édipo, transtornado, corre para onde está o corpo 

da mãe-esposa e arranca das roupas dela um broche com o qual, sem hesitar, perfura os 

próprios olhos. Após o autoflagelo, em diálogo com Corifeu, Édipo exclama que é um 

amaldiçoado e culpa o deus Apolo por seus males. Para ele, seria melhor ter morrido o quanto 

antes, e declara: “Se tivesse morrido mais cedo não seria o motivo odioso de aflição para os 

meus companheiros e também para mim agora” (Sófocles, 2009, p. 51). No final da tragédia 

Édipo Rei (Sófocles, 2009), o personagem homônimo aguarda a punição ordenada pelos 

deuses que será anunciada por Creonte. 

A trágica trajetória de Édipo continua na peça Édipo em Colono de Sófocles (2009a), 

encenada pela primeira vez, aproximadamente, no ano de 401 a. C., em Atenas nos festivais 
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dionisíacos. Na peça Édipo, continua vivendo em Tebas, no entanto, não mais como rei. Seus 

filhos Etéocles e Polinices são quem disputam o trono da cidade e, dominados por ambições, 

mostram-se insensíveis aos infortúnios do pai que, por causa disso, os amaldiçoa. Revoltados, 

Etéocles e Polinices expulsam Édipo de Tebas, que a passa a viver como um andarilho, 

perambulando pela Grécia, tendo consigo apenas a companhia da sua filha-irmã, a jovem 

Antígona. 

Após muito andar, Édipo chega com Antígona em um bosque consagrado às deusas 

Eumênides nas mediações de Atenas e pressente que ali é o lugar anunciado pelo oráculo 

onde terminaria a sua sina. Assim, decide estabelecer-se no bosque. No entanto, logo um 

habitante chega para retirar o velho e a sua filha daquele lugar, afinal é um local sagrado e as 

deusas Eumênides são conhecidas por sua fúria e impiedade. Édipo solicita falar com Teseu, 

rei de Atenas, para pedir-lhe apoio e poder assim cumprir o seu destino (Sófocles, 2009a). 

Teseu vem ao encontro do solicitante, que o convence a deixar-lhe findar seus dias 

naquele bosque. Nesse momento da peça, Ismene se junta ao pai e à irmã. Creonte, ao saber 

por intermédio do oráculo que Édipo seria enterrado em uma terra abençoada pelos deuses, 

quer levar o infeliz cunhado de volta a Tebas, escoltado por muitos soldados. Édipo recusa-se 

a ir embora com Creonte que, diante da proteção de Teseu ao velho, se vê obrigado a deixá-lo 

(Sófocles, 2009a). 

Em seguida, quem aparece em cena é Polinices, que busca pelo apoio de Édipo e, 

consequentemente, dos deuses para sua causa. Esse filho-irmão estava organizando um 

exército contra Tebas para retirar Etéocles do trono. Édipo, todavia, nega-lhe apoio e reitera a 

maldição aos irmãos que, em embate, morrerão pelas mãos um do outro. Polinices se retira e 

se volta para Antígona, pedindo-lhe que, se ela retornasse a Tebas, lhe desse um enterro 

condigno no caso de sua morte. Logo depois, ouve-se um trovão de Zeus, que segundo o 

oráculo prenunciaria o momento da morte de Édipo (Sófocles, 2009a). 

Édipo parte ao local predestinado para sua morte seguido até o final somente por 

Teseu, a quem pede para guardar um segredo como condição para a prosperidade de Atenas. 

Édipo então desaparece em direção às profundezas da terra. Antígona e Ismene, impedidas de 

ver o lugar onde o pai fora sepultado, pedem ao rei de Atenas que as enviem de volta à Tebas, 

onde tentariam evitar o conflito dos irmãos, concluindo a peça (Sófocles, 2009a). 

Sobre Édipo em Sófocles (2009; 2009a), podemos dizer que toda a trama trágica do 

herói dá-se a partir da fala do oráculo de Delfos. Édipo é aquele que está sob a determinação 

da fala do oráculo apresentada na forma de uma previsão, isto é, de uma fala que antecede o 

seu próprio nascimento, e que vem, justamente, conceder-lhe uma vida ao modo de um 
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destino a ser cumprido. Esse destino, em que Édipo mata o pai e desposa a própria mãe, em 

grande parte da peça Édipo Rei, é ignorado ou, como pontua Ana Vicentini de Azevedo em 

Mito e Psicanálise (2004), conhece por vias tortuosas, de maneira equivocada (méconnaître), 

desde que acredita ser filho de Pôlibo e Mérope. 

Pela via de um diálogo entre tragédia e psicanálise, depreendemos que a personagem 

oráculo de Delfos, no desenrolar da história de Édipo, ocupa um lugar análogo ao de Outro, 

enquanto lugar da linguagem. Tal lugar porta as marcas, os significantes, dos discursos de 

outros que antecederam o sujeito dentro de uma cadeia de gerações; Outro mediante o qual o 

sujeito se constitui, dado que ele não é causa em si mesmo. Há uma dependência estrutural do 

sujeito ao Outro, sendo somente por meio do assujeitamento aos significantes deste que o 

sujeito garante para si uma vida simbólica. 

Podemos dizer que Édipo é concebido no âmbito simbólico já no momento em que o 

oráculo anuncia a Laio o seu castigo por enamorar-se de Crísipo antes mesmo de ter nascido. 

Édipo nasce sob a determinação da fala do oráculo de Delfos, e vale destacar, que essa não é 

uma fala qualquer. A fala do oráculo que dá vida a Édipo carrega as marcas do desejo de 

outros, como do desejo de Laio, que desencadeia a maldição dos Labdácidas
23

, e tem grandes 

consequências para o herói trágico. 

Se o estatuto do sujeito se instaura pelos significantes do Outro, logo, o sujeito é 

convocado a lidar com as marcas desses significantes que incidem sobre sua própria história, 

seus desejos, seus ideais e suas fantasias. A partir disso, é o modo como o sujeito se posiciona 

diante dessas marcas dos significantes que vem do Outro que possibilita a ele criar algo 

próprio, diferente e novo, como discutiremos melhor adiante. 

O Outro é o discurso do inconsciente, como nos indica o postulado de Lacan 

(1964/2008) de que o “inconsciente é estruturado como uma linguagem” (p. 199). Isso 

significa que não temos acesso direto ao Outro, apenas o conhecemos por intermédio das 

formações do inconsciente descritas por Freud: sonhos, chistes, atos falhos, lapsos e sintomas. 

É, portanto, por meio das manifestações do inconsciente, daquilo que foge ao controle do eu, 

que o sujeito se defronta com uma alteridade fundadora, uma outra cena, que nele se faz 

presente e que o arranca do centro do seu psiquismo (Quinet, 2012). 

O sujeito comporta assim uma parcela de estranheza oriunda de sua constituição pelo 

Outro. Porém, aquilo que emerge como estranho para o sujeito, também, é o que lhe há de 

mais familiar –“o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, 

                                                             
23Nome dado à família de Laio, filho de Lábdaco.  
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de velho, muito familiar” (Freud, 1919/2006, p. 238) –, visto que ele é agente ativo do que 

nele se articula. 

Há no sujeito um saber sobre si que ele desconhece, mas que não deixa de lhe ser 

determinante e nem de ter a sua participação ativa. E esse é um ponto elementar na concepção 

do sujeito do inconsciente para psicanálise: a existência no sujeito de uma dimensão 

esquecida, de uma história censurada, recalcada, que, todavia, insiste por se apresentar, que o 

marca em seus atos e em sua fala – no que é dito e no que não é dito –, e sobre a qual ele tem 

que se responsabilizar.  

Édipo ao se lançar numa obstinada busca por saber acerca dos males que assolavam 

Tebas põe em cena a sua própria história, a sua origem, a qual ele desconhece, ou, como 

mencionamos antes, conhece de maneira equívoca, pois, ainda que por um percurso de 

ignorância, todas as suas ações são na direção de revelá-la. Mas, como ressalta Azevedo 

(2004), a revelação do saber em Édipo não é da ordem de uma epifania religiosa, uma 

revelação total. Haverá sempre algo de não dito, de não conhecido sobre essa verdade, como 

fica indicado no gesto dramático de Édipo ao furar os olhos. Trata-se, desse modo, mais de 

uma (re)velação, num movimento de velar e desvelar. 

Em algumas passagens da peça Édipo Rei (Sófocles, 2009), a personagem homônima 

coloca-se como um rei estrangeiro diante dos tebanos, um estranho, que ostenta uma posição 

paradoxal para o espectador/leitor que sabe de antemão que ele é um filho nobre de Tebas. 

Édipo é, ao mesmo tempo, estranho e familiar (Azevedo, 2004). À vista disso, pensamos que 

ao se anunciar como um estrangeiro, um estranho, Édipo espera manter-se alheio a uma 

verdade que cabe somente a ele reconhecer, referente ao que lhe mais familiar, sobre a sua 

origem e história. 

A estranheza que Édipo assume perante a verdade de sua origem, nos remete a 

estranheza que o sujeito detém diante da verdade de seu sintoma ao tomá-lo como alheio, 

como algo fora dele, não o reconhecendo como uma produção sua. O sintoma emerge como 

esse estranho que, segundo Freud, no texto O estranho (1919/2006), ressalta através de uma 

citação de Schelling, “é o nome de tudo que deveria ter permanecido... secreto e oculto mas 

veio à luz” (p. 242). O sintoma traz à cena do sujeito o impossível de controlar e de saber, é 

um encontro com o ponto inassimilável do Outro – das Ding –, que causa tanto horror (Lacan, 

1959-1960/2008). É, precisamente, mediante ao horror experimentado pelo sujeito face ao 

saber inconsciente que podemos apreender que um sintoma tal como a anorexia seja movido 

por um ponto de ignorância (Fuks & Pollo, 2010).  
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Na anorexia, assistimos a um não querer saber do sujeito sobre seu sintoma, por 

conseguinte, sobre seu desejo. É comum encontrar relatos de casos de anorexia em que o 

sujeito não reconhece e, portanto, não assume seu sintoma. Há quase sempre, nesses casos, 

uma ideia de um controle total sobre o seu corpo e do ato de comer, que vem velar para o 

sujeito o que tem dele na recusa do alimento, numa forma de não implicação, de não ter que 

se haver com a verdade inconsciente. 

A posição de uma ignorância adotada pelo sujeito anoréxico frente a seu sintoma e a 

seu desejo diz também da posição de assujeitamento ao Outro. Conforme discutimos nos 

capítulos anteriores, apesar de a anorexia ser tomada pelo sujeito enquanto uma estratégia de 

separação do Outro, ela compreende, do mesmo modo, um assujeitamento radical ao Outro, 

dentro de uma lógica paradoxal. Então, tal como vemos em Édipo um movimento de querer 

saber sobre sua história na contrapartida de um não querer saber nada sobre ela, a anoréxica 

demonstra querer saber sobre seu desejo, entretanto, concomitantemente, posiciona-se como 

assujeitado ao Outro, para não ter que arcar com esse desejo.  

De acordo com Fuks e Pollo (2010), na anorexia temos um aprisionamento do sujeito 

à demanda do Outro, exatamente, por haver no sujeito um não querer pensar acerca do que 

pode significar o ato de comer. Sabemos que embora os significantes constituam um veículo 

de gozo, o encadeamento de significantes, necessário à produção de um saber, provoca a 

redução de um gozo opaco originário que é mantido no sintoma, do qual é difícil para o 

sujeito abrir mão.  

Para a anoréxica é como se houvesse a possibilidade de uma plena satisfação pelo 

objeto da demanda do Outro – o alimento. Lacan, em A direção do tratamento e os princípios 

de seu poder (1958/1998), nos fala que o sujeito na anorexia recusa o alimento, frustrando a 

demanda materna, numa forma de dizer à mãe que busque um desejo para além dele. O Outro 

é aqui considerado pelo sujeito como onipotente e caprichoso, a quem nada falta, e, logo, o 

objeto de sua demanda também traz a marca de sua consistência, sendo concebido como o 

alimento que sufoca, como a “papinha sufocante” (p. 634), nas palavras de Lacan. 

Entendemos então que na posição de assujeitado ao Outro, a responsabilidade do desejo está 

fora do sujeito, está situada no Outro. Por isso é tão importante para a anoréxica localizar no 

Outro um ponto de falta. É como bem vemos no caso da bela açougueira (Freud, 1900/2006), 

em que a esposa coloca nas mãos do marido açougueiro o seu desejo, exigindo deste, que 

como sabemos se agrada muito em satisfazê-la, que não lhe dê em hipótese alguma o caviar 

que supostamente a satisfaria. Ou seja, cabe somente ao marido, frustrado em sua demanda de 
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satisfazer a mulher, fazê-la desejar. Desse modo, testemunhamos uma desresponsabilização 

do sujeito frente a seu desejo. 

Retomando a trama Édipo Rei (Sófocles, 2009), observamos um modo de 

assujeitamento ao Outro se sobressair quando a fala do oráculo é tomada como destino ao 

qual o sujeito está submetido, tanto por Laio, que logo que seu filho nasce tenta matá-lo, 

quanto por Édipo, que foge para o mais longe possível de Pôlibo e Mérope, acreditando serem 

eles seus pais. Ambas são tentativas de fugir da profecia do oráculo, numa forma de negá-la, 

mas que ao mesmo tempo a consolida e a acolhe como verdade. É como se o Outro, o oráculo, 

soubesse o que diz, detendo um saber absoluto sobre o sujeito. O Outro surge, novamente 

aqui, como aquele que não se engana, sem falta, sem furo. 

O sujeito, constituído pelo desejo do Outro, não pode se esquivar das marcas deste, ele 

é efeito delas. A negação, conforme Freud nos ensina em A negativa (1925/2006), é uma 

forma de revelação, de afirmar uma verdade inconsciente velada, posto que “o conteúdo de 

uma imagem ou ideia recalcada pode abrir caminho até a consciência, com a condição de que 

seja negado” (p. 265). O exemplo que Freud nos fornece é o de um de seus pacientes que ao 

relatar um sonho responde ao analista sobre quem era a pessoa do sonho, sem que antes 

houvesse menção a qualquer pessoa: “Não é a minha mãe” (p. 265: grifo do autor). Ao que 

Freud conclui: “Então, é a mãe dele” (p. 265: grifo do autor). Tal como no exemplo 

supracitado, a recusa anoréxica, o não ao alimento, não retira este objeto de questão para o 

sujeito, ao contrário, ela o reafirma como essencial em sua relação com Outro.  

Aos modos de Édipo que tenta negar a sua determinação pelo oráculo ao fugir e ao se 

declarar um estrangeiro em Tebas, a anoréxica tenta negar a sua determinação pelo Outro 

através de uma recusa radical ao alimento. Isso, em muitos casos, se generaliza para uma 

recusa ao tratamento, aos presentes, ao convívio social, em suma, para uma recusa a tudo 

aquilo que provém do Outro. Entretanto, como Freud (1915a/2006) constata, no inconsciente 

não existe espaço para a negação, pois esta é um mecanismo próprio dos sistemas pré-

consciente e consciente. Desse modo, tanto Édipo quanto a anoréxica, embora pela negação, 

não deixam de ratificar a sua determinação pelo Outro. Em sua fuga de Corinto, Édipo mata o 

pai e desposa a mãe e, em sua ignorância, cumpre um destino. A anoréxica, por sua vez, toma 

o Outro como onipotente e se coloca à mercê do desejo caprichoso deste, por exemplo, 

acolhendo radicalmente em seu próprio corpo um ideal de beleza magra presente na cultura. 

Eis a questão que surge: se não há como negar a determinação do Outro, ao sujeito só resta a 

possibilidade cumprir um destino? 
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O caso de um jovem anoréxico apresentado por Fuks e Pollo (2010), comentado no 

capítulo anterior, cabe mais uma vez a essa discussão. Nesse caso, um jovem neurótico de 

vinte e dois anos apresenta um quadro anoréxico, simultaneamente, ao seu ingresso na 

profissão que seu pai havia elegido para ele. O sujeito que estava em análise, durante o 

processo se vê compelido por terceiros a abandoná-la. E durante um período de internação 

esse jovem anoréxico faz uma séria tentativa de suicídio, após ser obrigado a retornar ao 

trabalho. Presenciamos aqui um sujeito que frente à tragédia de sua vida – por estar tão 

fortemente subjugado ao Outro e aos desígnios deste, sendo, incapaz de assumir a posição de 

fazer uma escolha profissional a seu gosto, ou mesmo, de prosseguir em sua análise – prefere 

a morte. É também face à impotência de escapar de um destino, previsto antes mesmo de seu 

nascimento, que assistimos a Édipo proferir: “Antes não ter nascido!” (Quinet, 2009, p. 175) e 

“Se tivesse morrido mais cedo não seria o motivo odioso de aflição para os meus 

companheiros e também para mim agora” (Sófocles, 2009, p. 51). 

A morte em ambos os casos, tanto para o jovem anoréxico quanto para Édipo, surge 

como uma negação à determinação pelo Outro. Percebemos que a negação do Outro 

sobrevém a uma assujeitamento radical a este, que se apresenta sob a forma de um destino a 

ser cumprido pelo sujeito. No caso do jovem anoréxico descrito por Fuks e Pollo (2010), o 

jovem em questão não pode desempenhar qualquer profissão, mas sim aquela já elegida e 

prevista por seu pai. Dessa maneira, para o sujeito que assume uma posição de completa 

impotência perante a um Outro tido todo onipotente, a morte seria o último recurso de uma 

tentativa de desassujeitamento tão radical quanto a sua sujeição ao Outro. Podemos verificar 

isso em uma das falas do jovem anoréxico após tentar o suicídio: “Não tive opção, depois que 

me forçaram a voltar ao trabalho que eu odiava e à situação de ser cuidado por enfermeiros 

que passaram a impedir minha morte lenta” (Fuks & Pollo, 2010, p. 416: grifo nosso). 

A morte, enquanto expressão máxima da negação do Outro, além de ser uma 

afirmação da determinação do sujeito pelos significantes do Outro, apontando para uma 

posição de assujeitamento radical, é igualmente uma maneira de o sujeito não se implicar com 

o seu desejo, de não querer saber nada sobre ele. Vemos no caso do jovem anoréxico (Fuks & 

Pollo, 2010) que o desejo está sempre localizado no Outro – a profissão desempenhada é a 

escolhida por seu pai; a sua análise é interrompida pela ação de terceiros –, e o sujeito se 

posiciona sempre no lugar de cumprir esses desígnios, mesmo que se diga contrariado, 

resguardado por um não ter opção – que não deixa de ser uma opção.  

De fato, não há como o sujeito escapar quanto à determinação pelo Outro, tendo em 

vista que a sua constituição e advento à vida simbólica somente se dá no enlaçamento com 
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Outro, via significante. E a morte, enquanto uma negação do Outro, obviamente, não pode ser 

concebida como uma estratégia bem sucedida de separação do Outro, já que envolve o 

aniquilamento do sujeito. Contudo, vale ressaltar, que a determinação do Outro não 

necessariamente se resume a um destino para o sujeito. No capítulo anterior, abordamos a 

capacidade de criação do sujeito pela pulsão de morte, ou seja, naquilo que há de mais 

mortífero no sujeito, uma vontade de destruição, há também uma vontade de começar com 

novos custos, possibilitando o novo, o diferente, aquilo que é próprio do sujeito e que diz 

respeito a seu desejo mais íntimo. Assim, se a determinação pelo Outro não pode ser negada, 

cabe ao sujeito acolhê-la e se responsabilizar por suas marcas e seus efeitos. E ainda que o 

sujeito coloque em causa tudo que existe no nível do Outro, no nível do significante, é preciso 

recorrer à materialidade do significante para que a ele seja possível criar algo inédito, algo de 

propriamente seu, como desejante.  

Para prosseguirmos com a discussão acerca da responsabilidade do desejo, da 

determinação pelo Outro e do posicionamento de separação do sujeito diante do Outro, 

recorreremos a Antígona, personagem da peça homônima de Sófocles (2009b). Lacan, em seu 

seminário A ética da psicanálise (1959-1960/2008), nos diz que “Antígona nos faz, com 

efeito, ver o ponto de vista que define o desejo” (p. 294: grifo do autor). Desejo que também 

está no cerne da questão anoréxica na histeria e, logo, se faz importante na compreensão desse 

sintoma. 

 

3.2. Antígona de Sófocles e o sujeito na anorexia: sobre a responsabilidade do desejo 

 

Antígona, após a morte de Édipo em Colono, retorna acompanhada de Ismene à Tebas, 

que nesse momento está em guerra com Argos. O conflito decorre do fato de que Etéocles e 

Polinices, filhos de Édipo, após o exílio do pai, firmaram um acordo em que cada um 

governaria Tebas por um ano alternadamente. Etéocles foi o primeiro governante e, no passar 

de um ano, quando deveria entregar o trono a seu irmão, recusou-se a fazê-lo. Polinices que se 

casara com a princesa de Argos, frente à traição do irmão, uniu-se com seu sogro, Adrasto, rei 

de Argos o qual lhe ofereceu um forte exército contra Tebas para obrigar Etéocles a entregar-

lhe o trono conforme pactuado (Sófocles, 2009b). 

Etéocles, a par dos planos do irmão, reuniu os setes chefes tebanos para protegerem as 

sete portas da cidade, sendo que o próprio Etéocles se incumbiria de enfrentar Polinices. Após 

terrível batalha, os chefes tebanos e outros tantos argivos entremataram-se; Etéocles e 

Polinices morreram um pela mão do outro – a maldição proferida por Édipo se cumpriu. 
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Creonte, irmão de Jocasta, foi quem assumiu o trono e a sua primeira ordem como regente foi 

que sepultassem Etéocles com um suntuoso funeral, pois este morrera defendendo Tebas de 

uma invasão. Além disso, Creonte ordenou que o cadáver de Polinices, considerado um 

traidor de Tebas, fosse deixado exposto ao tempo e aos animais, decretando pena de morte 

para quem infringisse a sua lei (Sófocles, 2009b). 

A tragédia Antígona de Sófocles (2009b), representada pela primeira vez em 441 a.C. 

em Atenas, inicia-se no amanhecer do dia seguinte à batalha entre os chefes tebanos e os 

argivos. Antígona, conhecendo o decreto de Creonte que proibia o enterro de Polinices, 

convoca Ismene para dizer de seu propósito de realizar os devidos ritos fúnebres a seu irmão 

mais novo, Polinices, e para pedir-lhe ajuda. Ismene fica atordoada diante da ideia de 

desobedecer à lei do novo rei e se diz incapaz de realizar tal ato. Antígona rompe com Ismene 

e parte para onde está o corpo de Polinices. 

Creonte, no palácio, rapidamente recebe a notícia de um soldado de que alguém jogara 

terra sobre o corpo do traidor e realizara as honras funerais. Enfurecido, Creonte ordena uma 

vigília para que se descubra o criminoso. E os soldados então desfazem todas as honras ao 

morto, descobrem o corpo já apodrecido e o vigiam discretamente. Antígona retorna ao local 

e vê o corpo do irmão maculado. Desesperada, chorando e gritando, tenta cobri-lo novamente 

com terra, porém, é pega em ato pelos soldados e levada ao rei, que mal pode crer que 

Antígona, sua sobrinha, foi contra a sua ordem. Entretanto, ele não hesita em condená-la a ser 

enterrada viva em uma gruta, onde receberá apenas a ração de trigo e o vinho que os ritos 

fúnebres pedem para dar aos mortos, até que lá a morte a acometa (Sófocles, 2009b).  

Pelo édito de Creonte, Antígona, vestida de luto, ruma a seu túmulo. Lá se percebendo 

privada de qualquer vida no mundo externo, Antígona decide se enforcar com o véu da 

própria roupa. Hêmon, filho de Creonte e noivo de Antígona, corre para a gruta a fim salvá-la, 

no entanto, já a encontra sem vida. Hêmon, diante de Antígona morta, ataca o pai com uma 

espada, suicidando-se em seguida (Sófocles, 2009b). Pouco tempo depois Creonte, recebe um 

mensageiro que lhe traz a notícia da morte da rainha, que não suportou saber da morte de seu 

filho mais jovem e deu um fim igual a sua própria vida.  A tragédia sofocliana se conclui com 

Creonte lamentando-se por seus erros. 

Lacan (1959-1960/2008) diz que toda a tragédia de Antígona está centrada no que os 

gregos denominam de Até, palavra que de acordo com Lacan que não a traduz, é 

insubstituível. Entretanto, os comentários dele acerca da mesma nos dão indícios de seu 

significado, por exemplo, quando ele fala que Antígona “aproxima-se ou não aproxima-se de 

Até e, quando se aproxima, é em razão de algo que está ligado no caso a um começo e a uma 
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cadeia, a desgraça da família dos Labdácidas” (p. 312: grifo do autor). Até, podemos inferir, 

remete à linhagem, à cadeia, na qual um sujeito está inserido e de onde é convocado a ocupar 

um determinado lugar, o seu lugar – irrevogável e intransferível. Por essa perspectiva, Até 

também parece referir-se às marcas do discurso e do desejo daqueles que antecederam o 

sujeito na cadeia, as quais este é instado a assumir e a se responsabilizar por elas (Vorsatz, 

2013). 

Dessa forma, precisamos compreender que Antígona, antes mesmo de ser quem é – 

uma princesa tebana, noiva de Hêmon e uma heroína –, ela é uma Labdácida. Antígona é filha 

de Édipo e neta de Laio, o que implica para ela um lugar dentro de uma determinada linhagem 

familiar, de uma Até familiar. E somente por ocupar este lugar na linhagem dos Labdácidas é 

que Antígona pode ser Antígona. Ou seja, ser aquela que reconhece a sua parcela de 

responsabilidade na transgressão paterna, visto que ela é fruto dessa falta – filha do casamento 

incestuoso entre Édipo e Jocasta –, e ser aquela que sustenta até o fim o propósito de sepultar 

o irmão mais novo, cujo cadáver foi abandonado ao tempo e aos animais. Trata-se em 

Antígona de uma existência que não pode ser concebida desvinculada do pertencimento à 

linhagem, numa relação de exterioridade ou de independência a esta (Vorsatz, 2013). 

Antígona não só está inserida na Até familiar, ela também a reconhece. Ela sabe sobre 

a sua origem – a maldição dos Labdácidas ou, ainda, os crimes de Édipo – e não a nega. 

Diferentemente do que presenciamos em Édipo que nega a sua origem, a sua história, 

posicionando-se como um estrangeiro em Tebas, alheio à Até. Logo, não é arbitrariamente 

que Lacan (1959-1960/2008) chama Antígona de “essa vítima tão terrivelmente voluntária” 

(p. 294). Antígona é “vítima” da determinação da Até familiar, que lhe é precedente e que traz 

as marcas dos crimes de Laio e Édipo. Contudo, Antígona se faz “voluntária” ao assumir a 

Até “como sua, em seu próprio nome, em vez de cumpri-la às cegas como um destino 

inexorável” (Vorsatz, 2013, p. 129). Já Édipo, longe disso, não reconhece a Até, porém 

cumpre a sua determinação como um destino, do qual não se pode escapar, sustentado em sua 

ignorância.  

A Até conforme aparece em Antígona (Sófocles, 2009b) nos alude, uma vez mais, à 

determinação do sujeito pelo Outro. O Outro, enquanto lugar da linguagem, incide sobre o 

sujeito significantes que não foram por este escolhidos. Uma criança, por exemplo, não 

escolhe a família e a cultura em que nasce, ela não pode escolher nem mesmo o próprio nome, 

isso tudo é a ela imputado pelo Outro, pelo qual – e somente pelo qual –, ela se constitui 

sujeito. Então, o sujeito se vê sob a condição de ter que responder a partir desse ponto que o 

constitui, a partir dos significantes que vêm do Outro.  
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Freud, embora não tenha fundado o conceito de sujeito, em seu texto Totem e Tabu 

(1913[1912-1913]/2006), prenuncia uma determinação do homem advinda da linguagem, da 

cultura, ao dizer a respeito de uma herança psíquica arcaica, traços de memória, que são 

transmitidos de uma geração à outra. E para elucidar os modos em que se dá esta transmissão, 

Freud lança mão de uma frase de Goethe em Fausto: “aquilo que herdastes de teu pai, 

conquista-o para fazê-lo teu” (p. 160). Com isso, Freud demonstra que não se trata da simples 

reprodução de um legado psíquico no sujeito, deve haver por parte deste uma conquista desses 

traços e marcas, articulados por outros antes dele, em que o sujeito toma essa herança para si, 

num ato de responsabilização.  

Antígona não recua frente à Até, ou, por analogia, frente à determinação pelo Outro. 

Antígona assume a responsabilidade por aquilo que a constitui e, dessa maneira, reconhece 

também a falta(-a-ser) que decorre dessa sua constituição, o que possibilita a ela posicionar-se 

como propriamente desejante. 

 Entre Antígona e Édipo encontramos posicionamentos claramente distintos diante do 

Outro e, por conseguinte, do desejo. Édipo adota uma posição de assujeitamento ao Outro, de 

um não querer saber a respeito de seu desejo, tomando o desejo do Outro como um destino. 

Por outro lado, vemos evidenciar em Antígona uma posição de separação do Outro, na 

medida em que ela aceita e toma para si os significantes, as marcas que vêm do Outro e, 

assim, descobre que pode responder a partir dessa determinação sem, no entanto, tomá-la 

como destino. É por isso que Antígona pode arcar com o desejo. 

Na anorexia, vemos coexistir paradoxalmente no sujeito um movimento na direção de 

ambos os posicionamentos, de assujeitamento e de separação diante do Outro – daí a nossa 

empreitada de buscar uma articulação com as personagens sofoclianas Édipo e Antígona. O 

sujeito anoréxico conhece a sua determinação pelo Outro, dado que a anorexia é por ele 

tomada como uma estratégia de separação do Outro, um modo de garantir-se desejante. 

Todavia, como verificamos na articulação com Édipo, apesar de conhecer a sua determinação 

pelo Outro, a anoréxica não assume tal via constitutiva. Nela, se faz presente um não querer 

saber sobre seu desejo, sobre seu sintoma, ou ainda sobre o que pode significar o ato de 

comer. E, por tomar essa via da ignorância, a anoréxica recai num posicionamento de 

assujeitamento radical, em que se coloca como impotente frente a um Outro onipotente. A 

saída encontrada por esse sujeito é a da negação do Outro, em que se posiciona não mais em 

prol de um desassujeitamento do Outro, mas de uma onipotência sobre o Outro e sobre si 

mesmo. Recalcati, em Las dos “nada” de la anorexia (2002), chega a afirmar que na anorexia 

não há exatamente uma separação do Outro e sim o que ele denomina de “pseudo-separação” 
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(p. 23). Afinal, se a anorexia se tratasse de estratégia de separação totalmente bem sucedida, o 

sujeito não seria refém do seu sintoma. 

Embora não haja uma completa compatibilidade entre a posição anoréxica e a posição 

de Antígona em relação ao Outro e ao desejo. Tomamos em nosso trabalho a posição de 

Antígona como representativa de um posicionamento possível ao sujeito anoréxico pela 

análise. Pois, de acordo com o que Lacan (1959-1960/2008) nos ensina:  

 

O que o sujeito conquista na análise (...) é a sua própria lei, da qual, se posso assim 

dizer, o sujeito apura o escrutínio. Essa lei é, primeiramente, sempre aceitação de 

algo que começou a se articular antes dele nas gerações precedentes, e que é 

propriamente falando, a Até. Essa Até, não é por não atingir sempre o trágico da Até 

de Antígona que ela seja menos parente da desgraça (p. 352: grifos do autor).  

 

 

 Espera-se que o sujeito em análise, da mesma forma que Antígona, reconheça e se 

responsabilize por aquilo que o constitui, como um primeiro passo de implicação com o seu 

desejo, com a sua própria lei. Entretanto, vale ressaltar que Lacan (1959-1960/2008) nos 

adverte que esse movimento de responsabilização, em que o sujeito tem que se haver com a 

verdade inconsciente, nem sempre comporta um bem.  

Em Antígona de Sófocles (2009b), nos deparamos, desde o início da peça, com uma 

tensão entre a interdição imposta por Creonte através de um édito que proibia 

terminantemente o sepultamento de Polinices, e o propósito de Antígona de enterrar e 

conceder as honras fúnebres ao irmão morto. Os dois personagens, Creonte e Antígona, 

adotam visivelmente posições distintas: Creonte assume a posição de representante da lei da 

polis (cidade) e está a serviço dos bens, “o que, afinal, é o seu papel. O chefe é aquele que 

conduz a comunidade. Ele está aí para o bem de todos” (Lacan, 1959-1960/2008, p. 305); 

Antígona, ao contrário, não serve a bem nenhum. Não se trata do bem do irmão, visto que este 

já está morto. Não se trata nem mesmo do seu próprio bem, dado que ela sabe que ao se opor 

ao decreto do rei terá morte certa.  

Todas as ações de Antígona em prol de assegurar ao irmão, Polinices, um enterro 

condigno, no decorrer da peça, estão sustentadas no desejo. Antígona, dessa forma, se afasta 

da dimensão dos bens, pois esta “não é algo que diga respeito ao desejo do sujeito mas ao 

bem do outro, e para que o bem do outro seja atendido, é necessário que o sujeito ceda do seu 

desejo” (Garcia-Roza, 1997, p. 161: grifos do autor). E Antígona, sabemos, não está disposta 

a ceder de seu desejo, mesmo que este seja um desejo mortífero.  

Na anorexia, tal como Antígona, o sujeito se defronta com aqueles a serviço dos bens, 

ou seja, aqueles “que tem por costume colocar-se sob a chefia e a autorização do bem” 
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(Lacan, 1959-1960/2008, p. 261). A mãe que alimenta com mais amor, médicos que 

autorizam internações e receitam medicamentos, enfermeiros que vigiam e forçam a comer, e 

nutricionistas que prescrevem dietas, agem a favor de um bem, da saúde, do sujeito. E essa 

“dimensão do bem levanta uma muralha poderosa na via de nosso desejo” (1959-1960/2008, 

p. 274), Lacan atesta. Ainda que a anoréxica, por seu sintoma, não arque com o desejo, não 

significa que o desejo não esteja posto para ela. Pelo contrário, testemunhamos na anoréxica 

um movimento de se afastar da dimensão dos bens, ela os recusa, precisamente, porque para 

ela o que está em questão não é a satisfação de uma necessidade, de um bem, mas sim o 

desejo, o qual ela não está disposta a renunciar. 

Lacan (1959-1960/2008) assevera que a psicanálise não se orienta por uma ética do 

bem. Todo desejo de fazer bem, o desejo de curar, sob o respaldo de uma “falcatrua benéfica 

do querer-o-bem-do sujeito” (p. 262), deve estar afastado do analista. Já que somente dessa 

maneira este pode acolher a via do desejo do sujeito e sustentá-la, mesmo que se trate “do que 

se pode chamar de desejo puro, o puro e simples desejo de morte como tal” (p. 333), como se 

apresenta em Antígona.  

Então, antes de partirmos para as considerações finais da nossa dissertação, deixamos 

aqui uma questão aberta para estudos futuros: “Qual a possibilidade de se estabelecer uma 

análise com o sujeito anoréxico?”. Em que levemos em consideração a ética do desejo que 

orienta a clínica psicanalítica, pela qual o sujeito não precisa recuar perante seu desejo, logo, 

uma clínica que segue na contramão dos tratamentos que normalmente são oferecidos à 

anoréxica – medicamentos, diários de alimentação, controle de peso, etc. –, sempre no campo 

dos bens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Extraímos em nosso trajeto nesta dissertação, alguns pontos que foram cruciais para o 

avanço em nossa questão sobre qual é a relação que o sujeito estabelece com o Outro e com o 

desejo na anorexia manifestada na estrutura histérica. Ao realizarmos um levantamento de 

referências na obra de Freud sobre a anorexia, percebemos que ele a trata como um sintoma. 

Isto é, Freud diante das manifestações corporais de suas pacientes histéricas – enjoos, 

vômitos, dores, perda de peso – identificou nelas uma mensagem, que como tal, é sempre 

endereçada a outro. Lacan, por sua vez, ao falar da anorexia, também destaca que nela há um 

direcionamento ao Outro, posto que o sujeito anoréxico estabelece uma manobra para 

localizar no Outro uma falta, almejando saber sobre seu desejo. Dessa maneira, foi com base 

em Freud e em Lacan, que optamos por também abordar a anorexia enquanto um sintoma na 

estrutura histérica – o que implicou em um direcionamento específico do tema –, concebendo-

a como uma produção do sujeito, que diz respeito aos modos como este faz laços com o Outro 

e se posiciona frente ao desejo.  

Em nosso percurso, destacamos que Lacan (1956-1957/1995), no seminário A relação 

de objeto, ensina que a anorexia não é apenas uma recusa ao alimento, mas sim um comer 

nada. Nada que é investido como objeto e tem lugar primordial na economia libidinal do 

sujeito. O comer nada da anorexia surge como uma manobra do sujeito para tentar inverter a 

sua posição de impotência perante a mãe onipotente. Logo, na anorexia, lidamos tanto com 

uma posição de assujeitamento ao Outro quanto com uma posição que visa à separação do 

Outro. 

Para elucidarmos os posicionamentos de assujeito e de desejante na anorexia que 

estiveram no cerne do nosso estudo sobre a relação entre a anorexia, o Outro e o desejo, 

recorremos, num primeiro momento, ao Édipo freudiano e à leitura que Lacan faz do mesmo 

no seminário As formações do inconsciente (1957-1958/1999). Assim, constatamos que esses 

posicionamentos se instituem na própria constituição do sujeito, mas podem se atualizar em 

qualquer outro momento da vida devido à intemporalidade do inconsciente a qual não se 

restringe aos anos iniciais. Torna-se possível compreender, então, os casos de anorexia em 

quaisquer idades nos quais a anoréxica está assujeitada a um Outro tido onipotente e 

caprichoso. Ou seja, um Outro não barrado em seu desejo, a que nada falta. Nesses termos, 

trata-se de um Outro que apenas pode responder à demanda no nível da necessidade, dando 

aquilo que tem, porque, afinal, para o sujeito na anorexia, nada lhe falta. Com isso, o objeto 
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ofertado pelo Outro traz a marca de sua consistência e, portanto, é recebido por esse sujeito 

como um alimento sufocante.  

O Outro concebido como onipotente e caprichoso, ao qual a anoréxica está assujeitada, 

impossibilita a via do desejo. Lacan (1958/1998) afirma que o sujeito somente pode encontrar 

a estrutura constitutiva de seu desejo pela constatação de que ao Outro falta, de que este está 

igualmente sob o efeito dos significantes, isto é, sob a castração. A anorexia, desse modo, é 

tomada como uma estratégia para imputar ao Outro uma falta, como única via de acesso ao 

desejo para esse sujeito. 

Salientamos, no decorrer de todo o nosso trabalho, a importância do desejo na 

consideração do sintoma anoréxico na estrutura histérica, pois o desejo surge como algo caro 

ao sujeito na anorexia. Caro, no sentido de ser algo valioso, porém, também apresenta o 

sentido de ser algo com alto preço a ser pago. Na anorexia, testemunhamos o sujeito em sua 

busca constante por afirmar a sua separação e a sua posição de desejante para o Outro. Tal 

posição não é sem custo para ele. Há de pagar-se um alto preço – dores, inanição, amenorreia 

e, algumas vezes, a própria morte. Tudo isso desvela também o quão radical é o 

assujeitamento ao Outro, para que ele precise recorrer a uma tão radical tentativa de 

separação.  

Verificamos ainda que na anorexia há um aprisionamento do sujeito à demanda do 

Outro, em que a fala deste último é considerada uma verdade sobre o desejo. Para a anoréxica, 

é como se houvesse a possibilidade de uma plena satisfação pelo objeto da demanda do Outro. 

Isso implica que o alimento é tomado por ela como sendo o suposto objeto do desejo, como 

aquilo que o Outro quer dela. Dessa maneira, é para garantir que ao Outro falte, e 

consequentemente, a ele mesmo, que o sujeito anoréxico recusa o alimento e come nada, para 

só então autorizar-se a desejar.  

Embora a anorexia esboce um movimento na direção de uma separação entre o sujeito 

e o Outro numa afirmação da posição do sujeito, propriamente, desejante. Essa posição não é 

arcada como tal, porque nela a responsabilidade sobre o desejo está fora do sujeito, isto é, está 

situada no Outro. Por isso, é tão importante para a anoréxica localizar no Outro um ponto de 

falta. É como testemunhamos no caso da bela açougueira (Freud, 1900/2006), em que a 

esposa coloca nas mãos do marido açougueiro o seu desejo. Ao fazer isso, exige do marido, o 

qual se agrada em satisfazer a esposa, que não lhe dê em hipótese alguma o caviar que 

supostamente a satisfaria. Ou seja, cabe somente ao marido, frustrado em sua demanda de 

satisfazer a mulher, fazê-la desejar. 
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O sonho da bela açougueira (Freud, 1900/2006) fez uma articulação importante em 

nosso percurso, visto que propusemos trabalhar a anorexia manifestada na estrutura histérica, 

conforme enfatizamos outrora. Tal fator acarretou para nós em um direcionamento específico 

do tema. Isso não quer dizer que tentamos igualar anorexia e histeria, nem mesmo reduzir 

uma à outra. Trata-se de identificar, de acordo com Freud, um modo de subjetivação que diz 

respeito à maneira como o sujeito estabelece laços com o Outro e opera com o desejo a partir 

de um sintoma. O caso da bela açougueira nos permitiu ilustrar e discutir a posição histérica 

frente ao desejo do Outro, em que o sujeito concebe o Outro enquanto o detentor de um saber 

absoluto sobre si e sobre seu desejo na contrapartida de sua busca incessante por localizar 

uma falta no Outro. Posição esta, que vemos se sobressair no sintoma anoréxico. Além disso, 

a análise do caso demonstra a relação que o sujeito histérico estabelece com a falta através do 

desejo insatisfeito, situando em um objeto, o caviar, o poder de satisfazer o desejo para então 

recusá-lo e garantir-se desejante. Também percebemos tal articulação entre a anoréxica e o 

alimento.  

As relações entre a açougueira histérica e o caviar assim como entre a anoréxica e o 

alimento, corroboram o fato de que no sujeito não se trata da satisfação de uma necessidade, 

no caso particular da anorexia, de comer apenas para sobreviver. O que está em jogo é o 

desejo. Desse modo, o alimento não serve apenas para estancar o impulso da alimentação, ele 

adquire um valor simbólico para o sujeito e, como tudo que possui um valor, ingressa na 

relação das trocas entre o sujeito e o Outro, ultrapassando, assim, a dimensão simplesmente 

instintual.  

Freud (1905a/2006) declara que no sujeito não nos deparamos com instintos, e sim 

com a pulsão a qual somente pode ser concebida em um corpo constituído, perpassado pela 

linguagem, pelo desejo do Outro. Portanto, um corpo irredutível ao organismo.  Na pulsão, o 

sujeito depara-se com uma exigência constante de satisfação da qual ele não pode fugir, visto 

que a fonte da pulsão é o próprio corpo. Com isso, depreendemos que o sujeito sempre terá 

que tomar alguma posição diante dessa exigência de satisfação. Além do mais, ainda que seja 

inegável que a pulsão atinja certa satisfação, ela comporta algo de impossível em relação ao 

objeto. Isso porque não há para a pulsão um objeto específico e natural que garanta sua plena 

satisfação. O objeto, conforme afirma Freud (1915/2006), é o elemento mais variável da 

pulsão e não está originalmente ligado a ela. Então, aquilo a que comumente se atribui o 

status de objeto da pulsão, é apenas a presença de um cavo, um vazio ocupável por qualquer 

objeto desde que investido por um sujeito (Lacan, 1964/2008) – como o nada o é para a 

anoréxica. 
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A ausência de um objeto específico e natural para a pulsão é o que nos possibilita dizer 

que há uma satisfação na recusa do alimento na anorexia. A mesma demonstra através de seu 

comer nada, sob a forma da recusa, que não é pelo alimento que a pulsão oral se satisfaz, mas 

antes, por fazer esse contorno ao vazio do objeto perdido desde sempre. O nada da anorexia 

traz justamente à cena, essa falta irredutível a qualquer objeto. 

Assim sendo, é a ausência de um objeto específico e natural que entrelaça pulsão e 

desejo. É o que aponta que a pulsão oral, em último termo, “não faz outra coisa senão 

encomendar o menu” (Lacan, 1964/2008, p. 165). “Encomendar o menu”, inferimos, implica 

um direcionamento do sujeito ao Outro, já que o objeto eleito para a satisfação pulsional 

somente é dado pela submissão da pulsão à articulação significante. Ou seja, é preciso 

recorrer ao Outro para obter certa satisfação. Por essa via, podemos afirmar que o alimento e 

o nada ingressam nas relações de troca entre o sujeito e o Outro, dizendo, justamente, da 

posição que o sujeito assume perante o Outro.  

Conforme já indicado, é evidente que na anorexia há um direcionamento ao Outro. 

Contudo, observamos que o posicionamento anoréxico também implica uma tentativa de 

romper um laço com o Outro. Lacan (1956-1957/1995) declara que a anoréxica, na condição 

de radicalmente assujeitada ao Outro materno, almeja inverter sua posição frente a este 

último, fazendo com que a mãe, onipotente, passe a depender dela. Com isso, a anoréxica 

atribui a si a posição de fazer faltar ao Outro, deixando-o a sua mercê. Dessa forma, ela se vê 

às voltas com a própria onipotência –“a partir daí, é ela [a anoréxica] quem depende por seu 

desejo, é ela quem está à sua mercê, à mercê das manifestações de seu capricho, à mercê da 

onipotência de si mesma” (p. 190). Nesses termos, a anoréxica tenta negar a sua determinação 

pelo Outro, configurando uma estratégia de separação tão radical quanto o seu assujeitamento.  

Desse modo, destacamos a diferença entre capricho e desejo salientada por Silva e 

Bastos (2006). Tal diferença expressa o “não!” como possibilidade de um posicionamento 

subjetivo frente ao Outro, que aponta para a defasagem estrutural entre as dimensões da 

demanda e do desejo – movimento típico à estrutura histérica –, e o “nada”. Este, na 

radicalidade de uma recusa generalizada, visa romper os laços com o Outro e, ao mesmo 

tempo, requer a presença deste como refém do sujeito. Cabe retomar aqui, que tais 

posicionamentos do sujeito não são excludentes. Eles coexistem paradoxalmente na anorexia, 

além de serem próprios ao funcionamento pulsional, principalmente, se tomarmos a 

articulação do segundo dualismo proposto por Freud (1920/2006) entre pulsões de vida e 

pulsões de morte. 
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Ao tomarmos a manifestação do sintoma anoréxico como ela se apresenta aos olhos, 

na forma de um corpo cada vez mais magro, esquelético, de pele pálida e ressecada, logo 

associamos a algo que está morrendo ou que já está morto. Lacan (1938/1986), em um de seus 

primeiros comentários a respeito da anorexia, já ressalta o seu caráter mortífero, situando-a 

dentre os tipos de suicídios não-violentos, em que o sujeito se abandona à própria morte para 

assim atingir um suposto estado anterior de plena satisfação. O caráter mortífero da anorexia, 

imediatamente, nos remete à tendência de um retorno ao inanimado da pulsão de morte e à 

satisfação situada para além do princípio do prazer, a que pulsão de morte está relacionada. 

Para compreendermos a articulação entre pulsão de vida e de morte na anorexia, 

recorremos a três artigos de Freud. Em Dois verbetes de enciclopédia (1923[1922]/2006), ele 

diz sobre “a existência de duas classes de pulsões, correspondentes aos processos contrários 

de construção e dissolução no organismo” (p. 247), a saber, pulsão de vida e pulsão de morte 

respectivamente. Em O Mal-estar na civilização (1930[1929]/2006), Freud atesta que a 

construção e a dissolução enquanto atividades pulsionais devem ser concebidas a partir da 

linguagem. Dessa forma, podemos dizer que a pulsão de vida é aquela que atua em prol da 

manutenção do eu, sendo a que está diretamente relacionada aos laços sociais e à cultura, ou 

seja, a que visa o enlace com o Outro, à medida que a pulsão de morte se caracteriza por uma 

pressão desorganizadora do eu e da dimensão das representações, tendo por efeito a ruptura 

com os laços sociais e com a cultura, em suma, a ruptura com o Outro. E em Além do 

princípio do prazer (1920/2006) Freud salienta que pulsão de vida e pulsão de morte não 

devem ser consideradas forças opostas que se anulam, elas sempre se apresentam 

amalgamadas. 

Em decorrência de nosso percurso, entendemos que a morte por meio da anorexia 

acarreta para o sujeito anoréxico uma satisfação mórbida marcada por um além do princípio 

do prazer. Essa satisfação dá-se em assistir-se e sentir-se morrer pelo definhamento lento de 

seu corpo bem como em mostrar-se morrer ao Outro, causando neste último o horror perante 

seu corpo mortificado e situando-o no lugar de impotência, daquele que nada pode fazer para 

impedi-la. Também notamos que a morte é tomada pela anoréxica como último recurso para 

seu desassujeitamento pelo Outro. A anoréxica objetiva romper definitivamente com este 

último, negando-o. Esse posicionamento demonstra que, por outro lado, há por parte dela, um 

direcionamento ao Outro através do corpo, num modo de estabelecer laços com esse Outro. 

Isso ratifica o amalgamento entre pulsões de vida e de morte no sujeito, do qual Freud 

(1920/2006) nos fala. 
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Todavia, a destruição, o retorno ao inanimado e o rompimento com o Outro não são a 

única face da pulsão de morte. Lacan (1959-1960/2008) desvela também na pulsão de morte 

um impulso à criação, justamente, por ela pôr em causa tudo que existe no nível significante, 

atingindo, dessa maneira, o ponto de nada, “ex-nihilo” (p.148: grifo do autor), a partir do qual 

toda criação é possível. Mas, não podemos deixar de falar que é na amálgama entre pulsão de 

vida e de morte que a criação pode se efetivar. Ao mesmo tempo em que tudo pode ser posto 

em causa no nível do Outro, há de se recorrer à materialidade do significante para construir os 

novos suportes de uma criação própria do sujeito. 

Acerca da vertente criadora da pulsão de morte na anorexia, inferimos que a posição 

de separação do Outro do sujeito anoréxico, vem dizer de uma tentativa deste de colocar em 

causa tudo que existe, almejando criar a partir do nada algo novo e diferente, próprio do 

sujeito, condizente com o desejo. Observamos nas falas dos sujeitos anoréxicos, em que o 

nada se faz presente via significante – “Quero nada!”, “Tenho vontade de nada!”, “Nada me 

agrada!” – uma articulação compatível com uma criação do sujeito que busca nomear seu 

desejo e dizer sobre ele.  

Ao longo de nossa dissertação, uma articulação se fez presente em nossos estudos 

sobre a relação que o sujeito estabelece com o Outro e com o desejo na anorexia manifesta na 

histeria. Essa articulação é o paradoxo. Vimos que no sujeito anoréxico não se trata somente 

da assunção de um posicionamento frente ao Outro, de assujeito ou de desejante, nem da ação 

apenas da pulsão de vida ou da pulsão de morte, e que nem mesmo a pulsão de morte pode ser 

limitada à sua vertente destrutiva ou de criação. Trata-se sempre de uma articulação paradoxal 

entre esses elementos. 

O paradoxo é estrutural a todo sujeito, visto que é sujeito do inconsciente. Pois o 

inconsciente, Freud (1915a/2006) explica, não comporta contradição. Porém, o paradoxo 

apresenta peculiaridades nos modos como se articula em cada um, dentro de uma determinada 

estrutura ou mesmo em um determinado sintoma. A nossa elucidação sobre as peculiaridades 

do paradoxo na relação que o sujeito estabelece com o Outro e com o desejo na anorexia 

histérica se deu a partir de duas personagens trágicas de Sófocles (2009), Édipo e Antígona.  

Optamos por realizar um diálogo entre psicanálise e tragédia, considerando a essência 

paradoxal da tragédia, tão cara à psicanálise. Também tomamos como referência o fato que 

Freud se serve de Édipo rei (Sófocles, 2009) e Édipo em Colono (Sófocles, 2009a) em suas 

elaborações acerca do complexo de Édipo, assim como, Lacan que lança mão de Antígona 

(Sófocles, 2009b) para abordar a ética da psicanálise.  

.  
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Iniciamos com a personagem Édipo, tomando seu posicionamento no desenrolar das 

peças Édipo rei (Sófocles, 2009) e Édipo em Colono (Sófocles, 2009a), em diálogo com a 

posição de assujeitamento ao Outro do sujeito anoréxico. Édipo é aquele que já havia sido 

concebido no campo simbólico antes mesmo do seu nascimento através da fala do oráculo de 

Delfos, que determinou que ele mataria o pai e desposaria a própria mãe. Predição esta que é 

assumida como um destino por ele, na medida em que ele conhece sua determinação por vias 

tortuosas e por meio de suas tentativas de negá-la, acaba por cumpri-la como um destino do 

qual ele não pôde escapar. A determinação de Édipo pelo oráculo nos leva a pensar na 

determinação do sujeito pelo Outro. Este último, enquanto o lugar da linguagem, é somente 

por onde o sujeito pode se constituir e advir à vida simbólica. Trata-se, portanto, de uma 

cadeia que se articula antes mesmo do nascimento do bebê.  

Da mesma forma que Édipo, a anoréxica nos apresenta o seu assujeitamento radical ao 

Outro, concebendo este último como detentor de um saber absoluto sobre ela e sobre seu 

desejo. Por essa via, a anoréxica apenas pode tomar a fala do Outro como um destino – um 

ideal de beleza magra articulado no discurso social, a ser assumido, por exemplo. Como 

tentativa de desassujeitamento, ela nega o Outro. Entretanto, ao negar, a anoréxica ratifica a 

sua determinação pelo Outro, recaindo, uma vez mais, na posição de assujeitada ao Outro.  

De fato, sabemos que não há como escapar da determinação pelo Outro, já que a 

constituição do sujeito só se dá no enlaçamento com aquele via significante. Contudo, vale 

ressaltar, que a determinação do Outro não necessariamente se resume a um destino para o 

sujeito. Dessa forma, se a determinação pelo Outro não pode ser negada, cabe ao sujeito 

acolhê-la e responsabilizar-se por suas marcas e seus efeitos. Mesmo que se coloque em causa 

tudo que existe no nível do Outro, no nível do significante, é preciso recorrer à materialidade 

do significante para que a ele seja possível criar algo inédito, algo de propriamente seu como 

desejante.  

Para dialogarmos com o posicionamento do sujeito anoréxico que visa uma separação 

e, concomitantemente, a criação de algo próprio, condizente com o desejo, ainda que 

ancorado no Outro, recorremos à personagem Antígona, da peça homônima de Sófocles 

(2009b).   

Antígona é aquela que sabe da sua determinação, ela reconhece a sua Até familiar, ou 

seja, a cadeia que se articula antes mesmo dela nascer e na qual está inserida. Antígona 

conhece sua origem e a falta que dela decorre – por ser filha do casamento incestuoso de 

Édipo e Jocasta –, e não as nega. Vemos, portanto, uma diferença entre as posições de Édipo e 

Antígona. Antígona se responsabiliza pela Até e a determinação que dela provém. Não 
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obstante, ela não assume a Até como destino a ser cumprido às cegas. Isso porque, ao 

reconhecer a sua determinação, Antígona descobre que pode responder a partir desse ponto 

que a constitui. É por isso que ela pode arcar com o desejo. Longe disso, Édipo não reconhece 

a Até, tampouco se responsabiliza por ela. Ele nega a Até e, ao fazê-lo, cumpre, às cegas, a sua 

determinação como um destino. 

Apesar de o posicionamento da anoréxica frente ao Outro e ao desejo não ser 

inteiramente compatível com a posição de Antígona, posto que a anoréxica almeja a 

separação por meio da negação do Outro num movimento de desresponsabilização sobre o 

desejo, compreendemos a posição de Antígona como representativa de um posicionamento 

possível ao sujeito anoréxico pela análise. Conforme Lacan (1959-1960/2008), espera-se que 

o sujeito em análise, da mesma forma que Antígona, reconheça e se responsabilize por aquilo 

que o constitui como um primeiro passo de implicação com o seu desejo, com a sua própria 

lei.  

Conforme já declaramos, o desejo está no cerne da questão anoréxica manifesta na 

estrutura histérica e diz, precisamente, da relação o sujeito que estabelece com o Outro. Se há 

na anorexia uma busca do sujeito por uma separação do Outro para se garantir desejante, 

paradoxalmente, ele se posiciona como assujeitado, para não ter que arcar com o desejo. 

Logo, deixamos uma questão aberta para trabalhos futuros sobre qual a possibilidade 

de se estabelecer uma análise com o sujeito anoréxico. Considerando a ética do desejo que 

orienta a clínica psicanalítica pela qual o sujeito não precisa recuar perante seu desejo. Logo, 

uma clínica que segue na contramão dos tratamentos que normalmente são oferecidos à 

anoréxica – medicamentos, diários de alimentação, controle de peso, etc. –, sempre no campo 

dos bens, que sufocam o desejo. 
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