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RESUMO !

Na cultura atual observa-se uma intensificação na exaltação corporal e investimento 
nos modos de obtenção de um corpo magro. Verifica-se, no entanto, casos em que 
ocorre o aumento de peso de forma a obter um corpo oposto ao idealizado. Esse 
trabalho aborda o tema da obesidade mórbida e sua relação com culpa e narcisismo 
a partir de um caso clínico da literatura psicanalítica: “caso S”. Essa história é 
marcada por um ganho de peso intenso em um pouco espaço de tempo. Em três 
meses, S., uma mulher magra, duplicou seu peso a ponto de atingir 120 quilos e, 
cinco meses depois quase 180. O excesso de peso leva a paciente decidir e realizar 
a cirurgia bariátrica. No entanto, esse procedimento não a impede de retornar à 
condição de obesidade mórbida.  A análise empreendida busca nos conceitos de 
culpa e narcisismo a compreensão da condição de manutenção da obesidade. 
Nesse sentido, os estudos freudianos possibilitam discutir o uso que o sujeito faz do 
corpo próprio a ponto de ocasionar sua transformação através do excesso de peso. 
Desse modo,  conclui-se que, em razão de para essa mulher “ter um corpo magro e 
ser bonita” ocasionou a culpa diante do estupro a ponto de desencadear o aumento 
progressivo do peso e a deformidade do corpo. Considera-se assim, que a 
manutenção da obesidade serve de proteção diante do olhar desejante do sexo 
oposto.   !! !
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MORBID OBESITY: WHEN GUILT CHANGES BODY  !!
ABSTRACT !!

In the present-day culture it´s observed a strenghening in the body exaltation and an 
investment in the ways of gain of a thin body. However, it can be observed cases in 
which occur an increasing of weight so even it is obtained a body opposed to the 
idealized one. This paper discusses about the theme of the morbid obesity and its 
relation with guilt and narcissism from a clinical case in the psychoanalytic literature: 
“S case”. This history is marked by an intense gain of weight in a short space of time. 
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During three months, S, a thin woman, doubled her weight until reaching 120 kilos 
and five months after almost 180. The overweight leads the patient to decide herself 
to undergo to the bariatric surgery. However, this procedure doesn´t prevent her to 
return to the condition of the morbid obesity. The analysis undertaken searches in the 
concepts of guilt and narcissism the understanding about the condition of the obesity 
maintenance. In these terms, the Freudian studies allow a discussion about the use 
that the person does with his/her own body that it can provokes his/her 
transformation through the skin excess. Therefore, we can conclude that, by reason 
of,  to this woman “have a thin body and be a beautiful woman” it brought guilt before 
the rape, that it has begun the gradual increase of weight and the body deformity. 
This way, it is considered that the maintenance of the obesity works as a protection 
before the desiring view of the opposite sex. !!
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