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UNIFOR 

O seguinte trabalho apresenta o transtorno alimentar anorexia, sob a perspectiva 
psicanalítica. Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico sobre o 
tema. O objetivo da pesquisa é ressaltar a importância subjetiva de cada sujeito, não se 
limitando apenas a uma patologia. O transtorno alimentar anorexia é classificado de 
acordo com os manuais diagnósticos de forma bastante objetiva, entretanto, para 
psicanálise o diagnóstico se baseia de forma distinta, os sintomas são constituídos por 
referenciais subjetivos onde estes nos revelam alguns traços conflituosos do inconsciente. 
A psicanálise dá ênfase maior no sentido e significação desses sintomas apresentados. 
Considera-se os transtornos alimentares um transtorno narcísico, onde a comida se 
destaca em uma relação ambígua entre fascinação e morte, atração e recusa. Isso ocorre 
num movimento constante e oscilante em um pequeno intervalo de tempo. Nas 
anoréticas, o vínculo de mãe e filha(o) apresenta-se diversas vezes expresso numa 
relação de ausência de limites, que em muitas ocasiões, a função materna excessiva 
incapacita essa filha de representa-se psiquicamente de forma independente. Portanto, a 
relação edipiana se fixa e se mistura num narcisismo exemplar, onde não mais satisfeita 
com uma fantasia passada de completude, esta irá “procurar”, outras maneiras de 
externalizar seu próprio desejo inconsciente. Desta forma, o estudo bibliográfico foi de 
essencial importância para um maior entendimento da anorexia, esclarecendo algumas 
questões psíquicas inconscientes evolvidas, que são refletidas nas suas relações com o 
alimento, possibilitando uma maior compreensão sobre o assunto, de forma a explanar o 
conteúdo desses sintomas.  
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Eating Disorders: Anorexia from the psychoanalytic perspective. 

The following paper shows the eating disorder anorexia, in the psychoanalytic perspective. 
The study was done based in a literature about this subject. The research objective is to 
highlight the subjective importance of each subject , not limited only to a pathology . The 
eating disorder anorexia is classified according to the diagnostic manuals of very direct 
way . However, a psychoanalysis’ diagnostic is   different, symptoms are subjective and it 
shows conflicting traits in some of the unconscious. Psychoanalysis gives more emphasis 
on the meaning and significance of these symptoms. Eating disorders are thinking as a 
narcissistic disorder , where the food appear in an ambiguous relation between death and 
fascination , attraction and rejection. It happen in a steady swinging motion and in a short 
time . In the anorexic people , the relation between  mother and daughter (son ) have been 
several times expressed without bound , on many occasions , an excessive maternal 
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function disables this daughter to represented psychically independently. Therefore , the 
Oedipal relationship is fixed and  mixture a narcissism relation, which no longer satisfied 
with a past fantasy of completeness , this will "search "  other ways to outsource your own 
unconscious desire. Thus, the bibliographical study was essential to understand about 
anorexia , clarifying some doubts  about unconscious that are reflected in a relationships 
with food , enabling a greater understanding of the subject , to explain the contents of 
these symptoms. 
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