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RESUMO 

 

A obesidade é uma doença crônica de alto risco, estudos visam a compreensão de sua etiologia 

e impacto em pessoas de diversas idades. O estudo tem como objetivo compreender a dinâmica 

psíquica entre o paciente com sobrepeso e a figura materna, a partir de referencial teórico 

psicanalítico. Foram utilizados dois casos clínicos, de pacientes que aguardam a realização da 

Gastroplastia.  Durante as avaliações foi possível identificar alta carga afetiva e emocional 

relacionadas a ingestão de alimentos, além de uma mesma relação de falta associada a componentes 

materno.  

 

Palavras chave: Obesidade, relação materna.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais a equipe multiprofissional que atua clinicamente com pacientes obesos 

compreende e reconhece a obesidade como uma questão multifatorial de extrema complexidade 

que reúne aspectos psicológicos, biológicos e socioculturais. A Organização Mundial de Saúde 

(OMC) destacou em 2000 que homens apresentavam na época maiores índices de sobrepeso, 

mas, entre as mulheres é que se encontrava o maior índice de prevalência de obesidade. (Silva, 

2005).    

Utilizaremos dois casos clínicos, atendidos durante avaliações psicológicas realizadas com 

pacientes do sexo feminino que aguardam na fila do Hospital do Servidor Público e Estadual para 

a realização da Gastroplastia, popularmente conhecida como Cirurgia Bariátrica. As avaliações 

ocorreram de acordo com as normas da disciplina de Saúde Preventiva Hospitalar, nas 

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), visando maior aproveitamento dos benefícios que a 

cirurgia traz ao paciente tais como diminuição de problemas de circulação sanguínea, controle de 

diabetes e hipertensão. Cada avaliação se deu através de 8 sessões, com supervisões semanais. É 

de extrema importância ressaltar que a cirurgia bariátrica é uma opção eficaz, porém, por se tratar 

de uma alternativa extremamente radical só deve ser considerada como opção uma vez que os 

métodos clínicos tradicionais, como dieta e reeducação alimentar-se mostrarem ineficazes.  

A obesidade cada vez mais se torna foco de estudos, tamanha a sua importância e 

incidência na população mundial. Sua definição como coloca Silva (2005) é simples, "excesso de 

tecido adiposo (gordura) no organismo". E é considerada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como uma doença de graves consequências, que apresenta elevada taxa de mortalidade, 

além, de mortalidades associadas a esse distúrbio. Dentre as ferramentas utilizadas para a 

identificação da obesidade, a mais simples é denominada IMC. 

  

IMC = peso (kg) / Altura (m²)   

 

São consideradas obesas pessoas que apresentarem um IMC maior ou igual a 30kg/m², 

quando o considerado normal fica entre 10 a 24 Kg/m² para pessoas do sexo feminino e de 20 a 

25 Kg/m² para pessoas do sexo masculino.  

Berg (2008) coloca que se baseando no conceito psicanalítico, a obesidade é investigada 

não segundo um padrão objetivo como o descrito modelo médico onde à ocorrência de um corpo 

obeso concreto, a psicanálise irá abordar a relação da obesidade com uma rede conceitual na qual 

o papel central serão as definições de pulsão, a função materna e corpo.  
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Para Nasio (2007) no que se refere a clínica psicanalítica, diante do discurso de uma mulher 

neurótica, é importante pensar sobre tudo na relação com sua mãe, a partir da idéia de que a 

menina se neurotiza mais facilmente de uma relação com a mãe, onde a neurose se dá a partir de 

uma fixação nesta relação. 

Freud (1932/1986) considera que no estádio que antecede o complexo de Édipo existe uma 

intensa relação com a mãe, vinculação que pode durar para além de quatro anos de idade, assim 

como o que se fora possível observar posteriormente na relação com o pai, fora vivida 

anteriormente na relação com a mãe, porém, transferida a figura paterna. Com base nessa 

colocação, Freud (1932/ 1986) ressalta a importância a se considerar a vinculação pré-edípica de 

uma menina com a sua mãe.  

O presente trabalho se desenvolveu respaldado na psicanálise, dentre os autores estão, 

Green (1980) e sua colocação quanto a uma experiência de "Mãe morta" que será detalhado ao 

longo deste, assim como o que fora levantado por Berg (2008) em sua dissertação para obtenção 

do titulo de Mestre em Psicologia apresentado ao Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo.  

Durante o processo de avaliação foi possível identificar em ambas as pacientes, queixas 

especificas, distintas e subjetivas, porém uma mesma relação de falta associada a um componente 

materno. Este artigo tem como objetivo a partir de atendimentos clínicos, compreender a 

dinâmica psíquica estabelecida entre mãe e paciente e suas influencias com a condição de sobre 

peso, utilizando de referencial teórico psicanalítico.   

 

CASO CLÍNICO 

 

Utilizaremos os nomes Maria e Joana para nos referirmos as pacientes, tais medidas foram 

tomadas a fim de manter o sigilo profissional e para preservar a identidade das envolvidas. 

 

Maria, funcionária pública e estadual atua como professora, mora sozinha na região de São 

Paulo e procurou a equipe de cirurgia bariátrica para a correção de seu distúrbio alimentar. 

Segundo ela, sempre foi "gordinha", porém, por questões de saúde e após a morte de um familiar 

por consequência da obesidade optou por fazer a gastroplastia, tem pressão alta e diz que o sobre 

peso passou a incomodar a partir dos 25 anos, diversas vezes evita sair de casa por não sentir-se a 

vontade em relação a autoimagem, uma vez que veste determinada roupa, se olha no espelho e 

não se sente bem. Segundo a paciente, outros membros de sua família também têm sobrepeso. 

Maria passou por um período no qual chegou a ser afastada do trabalho por transtorno depressivo. 

Não deu continuidade ao tratamento por questões financeiras. Tentou diversas outras formas para 
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perder peso, entre elas dietas e medicamentos, relata que na maior parte das vezes em que come 

exageradamente é por estar sozinha em casa, queixa-se de dificuldades para dormir onde só 

dorme tranquilamente quando consome remédios específicos. Até o momento a paciente não 

perdeu o peso meta exigido pela equipe para a realização da cirurgia. 

 

Joana, 54 anos, funcionária pública e estadual, atua como secretária escolar. Casada, reside 

na região de São Paulo, possui dois filhos, ambos casados. 

Muito vaidosa, a paciente diz sentir dificuldade em encontrar roupas que lhe sirva, ressalta 

que não é ela que escolhe sua roupa e sim a roupa que a escolhe, ficando dependente a seu ver, de 

poucos modelos disponíveis no mercado de varejo. 

Joana buscou por diversas vezes alcançar o peso ideal através de inúmeras dietas, chegou a 

tomar remédios controlados para diminuir seu índice de massa corpórea, mas todas tentativas 

foram frustradas. 

A busca por afeto na infância, a sobrecarga de responsabilidades adquiridas ao ter que 

cuidar de sua mãe quando sofreu um grave acidente e a falta de aproximação com o filho mais 

velho, fizeram com que a paciente utilizasse a comida por muito tempo como fuga para minimizar 

suas angustias. 

Hoje, com a superação destes sentimentos, a paciente busca retomar os cuidados com sua 

saúde e seu corpo, compreende os malefícios da obesidade tento como exemplo a família de 

origem, a maioria obesa e tem se dedicado em manter o peso, para conseguir realizar a cirurgia 

bariátrica, visando uma boa qualidade de vida. Até o momento a paciente não atingiu o peso 

exigido pela equipe do Servidor para a realização da cirurgia.  

 

A mãe e o bebê na constituição do corpo obeso 

 

... meu medo é de ficar sozinha, eu não sou uma pessoa como as outras, pra mim não é e 

nunca foi crescer, casar, ter filhos, mas eu vejo que muito vem na verdade da minha mãe, 

eu lembro muito dela me dizendo que não era para casar, que não deveríamos casar e ter 

filhos, que o casamento dela era horrível. Não só eu como minhas irmãs, temos um 

pouco disso eu acho. Mas eu sinto que sou como um monte de peças de lego, todas 

espalhadas.  (Maria) 

                                                                                                                         

... Éramos em cinco irmãos, sendo que dois nasceram gêmeos e um deficiente. Minha 

mãe coitada, não tinha tempo para nada. Se dedicou em criar com muito esforço todos 

nós. Nunca fui de falar, desde criança sempre fui muito tímida. Acho que igual a minha 

mãe, sempre preferi me calar.  ((Informações pessoais  – Joana). 
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Quando Maria fala do medo de ficar sozinha e não se ver como "outras pessoas" associa seu 

posicionamento a uma identificação com a mãe, suas falas e direcionamentos a posição materna 

nos coloca a refletir quanto às influencias desta ao psiquismo da paciente, assim como no caso de 

Joana onde os esforços da figura materna para cuidar de todos os filhos dando ênfase ao irmão 

deficiente que necessitava maiores cuidados é associado ao o calar-se. Freud (1932/1986) fala 

sobre a feminilidade retoma o complexo edípico, porém de forma a explicar como se dá o 

desenrolar na menina. No que se refere a criação e cuidado dos filhos inicialmente para ambos os 

sexos é igual, tanto para a menina, quanto para um menino, a mãe é eleita como primeiro objeto 

amoroso, catexias estas que se dão a partir da satisfação de necessidades vitais e simples. Nasio 

(2007) nos trás que o Complexo de Édipo seria um desejo sexual cujo objeto são os pais, desejo 

esse próprio de um adulto, porém vivido na cabeça e corpo ainda infantil de uma criança de 

quatro anos. A criança edipiana sexualiza os pais, introduzindo-os em suas fantasias como objeto 

de desejo inclusive imita sem qualquer pudor ou senso moral os gestos sexuais dos adultos. o 

autor complementa que seria esta a primeira vez em que a criança conhece um movimento 

erótico de seu corpo em direção ao corpo do outro. Quando a criança experiência o complexo de 

Édipo seria então um ser integral que quer apertar o corpo inteiro da mãe e não mais de uma boca 

tendendo para um seio. (Nasio, 2007)  

Nasio (2007) coloca que ao atingir o complexo edípico, para o menino a mãe permanece 

como objeto de amor o que de certa forma perdurara por sua vida, porém, para a menina o eleito 

objeto amoroso é o pai, do qual em um processo de desenvolvimento normal espera-se que passe 

para a escolha objetal definitiva. Násio (2007) coloca que, de início diferentemente do menino de 

quatro anos que tem consigo três desejos, possuir, ser possuído e suprimir o outro, o desejo da 

menina é apenas de possuir a mãe, desejo esse que está relacionado a uma posição pré-edípica, 

algo que posteriormente será substituído pelo desejo de ser possuída pelo pai, quando a menina 

entra então no complexo de Édipo feminino.  

Para Leclaire (1979, citado por, Berg, 2008)
1
 assim que nasce o bebê, uma das primeiras 

necessidades a ser suprida é fome, o peito materno se torna de imediato o objeto parcial que sacia 

a fome, durante a fase oral, não existe uma distinção entre a atividade sexual e ingestão de 

alimentos, visto que a boca é uma das primeiras zonas erógenas, além de zona de auto-

conservação de extrema importância, o objeto sexual em forma de seio materno é percebido 

como algo que pertence ao corpo do bebê, não existe até então a distinção de seio e bebê. 

Durante a amamentação e no contato com a figura materna o bebê sente o calor, é segurado, 

apertado contra o corpo materno além de conceber o cheiro e os movimentos. Berg (2008) coloca 

                                                 
1
 LECLAIRE, Serge. O corpo erógeno: uma introdução à teoria do complexo de Édipo. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1979. 
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que o seio pode ser analisado quanto a aspectos relacionados a nutrição, preenchimento, 

suavidade e calor no contato de pele, e como um receptor ativo e estimulante. 

A ligação da figura provedora (mãe/ seio materno) com o bebê configurará as futuras 

identificações e possibilitará que o ato "Comer" além de autoconservação possa ser vivenciado 

como situação que proporciona prazer ao individuo, também de estabelecimento de novos 

vínculos, desta forma, Berg (2008) coloca que a perturbação alimentar terá influencias diretas no 

que se refere a perturbação no estabelecimento de vínculos.  Posteriormente, ocorre a separação 

parcial entre fome e amor, pulsão sexual e pulsão de auto-conservação, mas a busca futura de um 

objeto de amor será na verdade a busca por reencontro com o primeiro modelo de relação, 

representada pelo seio materno e o bebê (Freud. 1905, citado por, Berg, 2008)
2
 

Este corpo materno é responsável por promover experiências de extrema importância de 

qualidade emocional, aquisição dos sentimentos de confiança prazer, noções de espaço internos e 

externos, além de experiências vinculadas ao desenvolvimento cognitivo e motor. Enquanto esta 

figura materna exerce cuidado, amamenta, toca, brinca com esse bebê, ocorre uma comunicação 

como "A massagem se torna uma mensagem” que fora descrito por Anzieu (2000, citado por, 

Berg 2008)    

Para Anzieu (2000, citado por,  Berg 2008)
3
 é necessário que o bebê seja parceiro ativo da 

figura materna, que haja interação entre ambos durante todo momento, assim como uma interação 

de ambos com o ambiente, que este bebê solicite a atenção da figura materna diante de sua 

necessidade.  O autor refere-se a esta interação como circuito de auto regulação ou feedbak que 

estaria constantemente presente e que permitirá ao bebê agir sobre o circulo humano e sobre o 

ambiente físico, aprender a diferenciar o animado do inanimado, imitar comportamentos e assim 

se preparar para adquirir linguagem verbal.  A figura materna aparece como a imagem das 

primeiras angústias e dos primeiros prazeres, o lugar, ao mesmo tempo de uma ameaça e de uma 

segurança e determina hábitos regulares, significam o corpo da criança (Anzieu, 2000, Citado por, 

Berg 2008) 

Berg (2008) se baseia nas idéias de Green (1980) quanto a uma figura de "Mãe morta", não 

se trata esta de uma morte real, mas das consequências psíquicas de uma possível depressão 

materna que transforma a mãe de objeto vivo e fonte de vitalidade em uma figura distante, átona, 

quase inanimada, e que vai influenciar no futuro objetal dessa criança, a mãe morta seria então 

uma mãe que permanece viva, mas que estaria morta psiquicamente aos olhos da criança, Berg 

(2008) relaciona esse posicionamento do autor a questões alimentares e sua relação com a figura 

materna, utiliza-se da teoria para levantar hipóteses quanto a obesidade.  

                                                 
2
 Freud, S. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Um caso de histeria. Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade e outros trabalhos. Trab. sob direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1980. (versão 

eletrônica da Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. VII). 1 CD-ROM 
3
 AANZIEU,D. 2000. O eu-pele. São Paulo: Casa do psicólogo, 2000. 309 p. 
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Segundo Green (1980) o sujeito que vivencia uma experiência de mãe morta tende a 

desenvolver sintomas de tipo depressivo, que refletem o fracasso de uma vida afetiva amorosa ou 

profissional. Para o autor existe um intenso sentimento de impotência tanto para sair de situações 

conflitavas, como para amar, no caso do paciente com obesidade ocorre uma profunda 

insatisfação quanto ao resultado de permanecer gordo, mesmo após várias tentativas de 

emagrecer. Diante de toda a aflição da criança, a mesma angustia-se, pois quando não há uma 

resposta do pai, encontra-se preso entre uma mãe morta e um pai inacessível. 

 

... Sempre  tive muito medo do escuro, eu até pouco tempo ainda tinha, eu precisava de 

uma luz acesa, até depois de grande, eu tinha sonhos estranhos, não lembro bem, meu pai 

dizia "Vou te internar menina, porque você é louca". Eu dava escândalo quando a luz 

acabava, lembro que uma vez, mais velha já, a luz acabou eu dei um escândalo e apanhei 

muito do meu pai. Eu tinha medo de ficar cega, de morrer, sonhava que ficava cega. 

(Informações pessoais – Maria) 

 

Bucaretchi (2003, citado por, Abreu & Magalhães 2009)
4
 coloca que inicialmente a criança 

percebe a mãe como um ser completo e poderoso, uma mãe onipotente que aos poucos perde está 

posição e deve parecer limitada, a criança espera pelo objeto de satisfação desta forma tolera a 

frustração e a mãe se distância alternando presença e ausência. Porém, a percepção da criança 

para com a figura materna atribuiu a ela um grande poder, poder este que pode gerar invasões 

devastadoras para além do amo, a dependência do objeto gera angustia de perda, abandono e uma 

separação devastadora ( Bucaretchi, 2003, citado por, Abreu & Magalães 2009 ) 

Para Green (1980) depois da tentativa de uma reparação mal-sucedida o ego passa a utilizar 

de uma série de defesas, como a identificação inconsciente com essa figura materna, por não se 

pode ter o objeto, o sujeito torna-se ele mesmo o objeto. É o medo o de perder completamente o 

objeto e ser "invadido pelo vazio" que faz com que ocorra a identificação com essa mãe morta ao 

nível da relação oral (Green, 1980). 

 

... Depois que meus irmãos nasceram minha mãe já não cuidava direito de mim, eu 

brigava muito, lembro que ela não tinha paciência de pentear o meu cabelo, ai ela cortava 

bem curtinho, cortava ela mesmo, como eu não deixava, cortava enquanto eu dormia, 

quando acordava o cabelo estava curto e eu era motivo de chacota na escola. 

(Informações pessoais – Maria).                                                         

 

                                                 
4
 BUCARETCHI, H. Anorexia e bulimia nervosa: uma visão multidisciplinar. Casa do psicólogo, 2003. 
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Para Berg (2008) Partindo da idéia de que a comida, possivelmente, tem como objetivo 

preencher um vazio interior, o comer excessivo tem por objetivo fortalecer o contorno corporal 

para que o sujeito possa aproveitar as vantagens secundárias obtidas com a situação de gordo. 

Além disso esse comer excessivo estaria baseado nos resquícios da relação de amor primária e 

seria a busca incessante pelo encontro com o objeto primário, ou a busca pelo reencontro com 

esse objeto irremediavelmente perdido. 

Já Miranda (2009) aponta que a Psicanálise tende a ver os fenômenos alimentares como 

sintomas orais, o que a autora nomeia como defesas poderosas que evidenciam uma cisão corpo-

mente, a alma é percebida como exilada do corpo, e a história deste ser passa pela história de seu 

corpo. Corpo este que contém registro de experiências emocionais diárias quais de outra maneira, 

permaneceriam sem notificação. Sendo assim as compulsões alimentares são, maneiras quais um 

psiquismo pré-edípico utiliza para estampar grandes excessos e faltas, tanto o corpo, o alimento, 

o prazer assim como a experiência de saciedade estão perdidos na vida interna e o sujeito perdido 

em si, existe um corpo que pede, então, para ser repetidamente ressignificado (Miranda, 2009)  .  

No caso dos obesos, o comer excessivo poderia corresponder a uma tentativa de 

preservação e prazer de comer e, ao mesmo tempo, uma destruição do próprio corpo, como se 

esse corpo não fosse digno de sobreviver e ser amado.  Portanto, a alimentação está relacionada 

não só à sobrevivência, mas também uma busca angustiada de satisfação sexual, a qual nunca 

será encontrada, o que garante a continuidade do comer excessivo (Berg. 2008) 

 

Comer para além da fome 

Alimentar-se compulsivamente, se aproxima muito do quadro de bulimia, porém sem as 

características purgativas ou de vômitos induzidos. Na década de 50, pela primeira vez o CAP 

(Compulsão Alimentar periódica) foi anunciado por Stunkard, porém, foi incluída no Manual 

diagnostico e estatístico dos transtornos mentais (DSM IV) somente a partir de 1994. (Mattos, 

2009). 

Segundo Machado, Zilbertein, Cecconello, e Monteiro (2008, citado por, Mattos, 2009)
5
 no 

Brasil 27% a 47% dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica apresentam compulsão 

alimentar. Para a Psiquiatria o (Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), é 

identificado a partir de algumas características, sendo elas: Sentimento de não conseguir manter 

um controle para determinar quando se deve parar de comer; comer excessivamente até se sentir 

demasiadamente satisfeito; comer mais rápido que o normal e em grandes quantidades; 

sentimento de culpa, arrependimento e repulsa de si mesmo após alimentar-se exageradamente; 

                                                 
5
 MACHADO, C. E., ZILBERSTEIN, B. , CECCONELLO, I. & MONTEIRO, M. Compulsão Alimentar Antes e 

a após uma cirurgia bariátrica.  ABCD, arq.bras. cir. Cavar. [online]. 2008,  vol. 21, n.4, pp. 185-191. ISSN 0102-

6720. 
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ingestão de alimentos maior do que consumidos pela população geral, em um curto período de 

tempo; comer compulsivamente no mínimo duas vezes por semana, dentro do prazo de seis 

meses. Consideramos em nosso presente trabalho não só as características descritas pela DSM 

IV
6
, assim como também sob um olhar psicanalítico levantamos a possibilidade da compulsão 

alimentar surgir como forma manifesta a partir das angustias vivenciadas por Maria e Joana. 

 

... Então, no período de uma hora comi uma, duas, três vezes... O estado de saúde 

debilitado da minha mãe fez com que eu perdesse a noção do tempo, voltei minha 

atenção aos seus cuidados. Quando dei por mim, as horas se multiplicaram em 

meses e no final de um ano a balança marcava 40 quilos a mais.  (Informações 

pessoais – Joana) 

           

... O que eu sinto mais vontade é de comer um doce, eu saio do trabalho, passo na 

padaria e eu preciso comer um doce, mas é como se fosse uma recompensa 

também, as vezes se eu estou triste, se eu estou feliz, ou muitas vezes quando 

estou sozinha eu preciso comer um doce. (Informações pessoais – Maria) 

            

Para Grinberg (1956, citado por, Miranda, 2007)
7
, comer compulsivamente revive a 

representação da relação primaria com o cuidador, onde o alimento torna-se uma forte fantasia do 

fortalecimento do ego enfraquecido, agindo no aniquilamento das angustias paranoides. O novo 

objeto, o alimento, surge para afugentar os perigos que cercam o ego desempenhando uma ilusão 

de tranquilidade e segurança. 

Joana em seu relato, tenta negar a possibilidade dela ter aniquilado seus bons objetos, e ao 

seu alcance tem a comida que pode ser consumida a qualquer instante, ocupando o lugar do que 

se tenta recuperar, no caso o afeto de sua mãe. Para o autor, a dificuldade de encontrar palavras 

que possam verbalizar suas emoções e suas angustias, contribui para um perfil psíquico favorável 

a transferência do afeto para o corpo. O obeso utilizando de forma concreta a comida, quando 

ingerida, acaba negando a destruição do objeto, restando apenas a percepção sensorial e afetiva 

do que se incorporou. Essa etapa trás um conteúdo destrutivo para o objeto e desta forma, inicia 

um ciclo vicioso e angustiante, trazendo a tona o sentimento insaciável de comer 

compulsivamente (Grinberg, 1956, citado por, Miranda, 2007). 

                                                 
6
 ASSOCIAÇÃO PSIQUIATRICA AMERICANA. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 4 

Ed. DSM-IV. New York (NY): Guilford Press, 1995. 
7
 GRINBERG, l. (1956). La negación em el comer compulsivo y em la obesidade. Revista de Psicoanálisis, 13(2), 

160-169 
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Segundo Freud (1920/1980, citado por, Berg, 2008)
8
, no inicio de nossas vidas muitas 

situações que foram vivenciadas de forma repulsiva ou desagradáveis, onde o individuo se 

colocou de forma passiva, futuramente poderiam ocorrer tentativas de reviver o mesmo momento 

de angustia em busca de uma solução do conflito de forma ativa. No mesmo momento que a 

situação é repetida, o individuo retira uma satisfação desse cenário. Desta forma, surge a 

presença de duas pulsões, onde uma se apresenta no sentido da morte e a outra segue em direção 

á preservação da vida.  Freud, decompondo a lógica do prazer, buscou resolver os problemas 

clínicos que apresentam situações onde o desprazer poderia ser experimentado em determinados 

momentos como prazer. O autor aponta que no inicio da vida mental de um individuo, a busca 

pela satisfação era muito mais vigorosa, porém ainda não era tão plena. Posteriormente, obter 

essa satisfação se tornou mais simples e segura, mas o principio do prazer continuava sendo 

instigado pelos fragmentos do passado, por abalos que aconteceram anteriormente em um 

momento que o ego estava desprotegido ou enfraquecido. Freud (1924a/1980, citado por, Berg, 

2008)
9
.   

Para Laplanche (1985, p. 17 citado por, Berg 2008)
10

 a função oral provoca uma relação, 

que é um tipo de objeto e introdução, que assim como o seio materno é suscetível de ser engolido 

e incorporado. Na criança, a pulsão sexual se da através da autopreservação, que seria a fome no 

sentido de suprir a necessidade biológica, é o sugar na amamentação de fome como instinto de 

sobrevivência. Em seguida vem o sugar erótico, através do leito morno do seio vem a excitação 

da língua e da boca. É através da mamada que o bebe vai se acostumando a sentir prazer, pois o 

sugar erótico mantém uma conexão com a satisfação de alimentar. 

O mesmo autor coloca que a amamentação, torna-se posteriormente toda relação amorosa e 

provavelmente a alimentação torna-se também a busca da satisfação como a possibilidade de 

encontrar o objeto inicial responsável pelo prazer. Ou seja, não se trata apenas da ingestão do 

alimento, o objeto que se busca não é o mesmo que foi perdido, mas sim um substituto pelo 

deslocamento.  

Segundo Mobley (2000, citado por,  Nogueira & Groman, 2005, p. 75)
11

. A obesidade é 

“um problema vivenciado como uma infelicidade engolida e não verbalizada” diversas são as 

questões emocionais que se fundem ao problema da obesidade. 

                                                 
8
 FREUD, S. Além do principio do prazer. In Além do principio de prazer psicologia de grupo e outros trabalhos. 

Trad. Sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1980. (Versão eletrônica da Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. XIX). 1 CD-ROM. 
9
 FREUD, S. O problema econômico do masoquismo. In O ego e o id e outros trabalhos. Trad. Sob a direção de 

Jayme Salomão.  Rio de Janeiro: Imago, 1980. (Versão eletrônica da Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. XIX). 1 CD-ROM 
10

 LAPLANCHE, J. Vida e morte em psicanálise. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. 127 p 
11

 MOBLEY, J. Engolindo carências. Angustias e obesidade. Sociedade Brasileira de psicossomática 

Contemporânea. Material extraído da internet file://AMaria%20Maria.htm. Disponível em: 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=psicodin%E2mica. Acesso em out./2004  
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...sou muito tímida, não sei o que falar... Acho que sou assim desde criança, 

minha mãe se dedicou ao meu irmão deficiente e eu assumi desde cedo muitas 

responsabilidades como cuidar da casa e dos outros irmãos. Não tinha tempo para 

conversa fiada. (Informações pessoais – Joana).  

 

Nota-se que a intensidade da fala de Joana, está ligada a aspiração de ocupar a falta afetiva 

da mãe com a comida, como se o alimento fosse um amenizar suas angustias e diminuir suas 

frustrações. 

Durante as sessões de Joana, no início houve certa dificuldade de conseguir uma elaboração 

sobre temas relacionados aos cuidados maternos. A paciente dizia-se muito tímida sem ter o que 

compartilhar no setting terapêutico. Muito nova já tinha responsabilidades de adulto, tendo que 

se virar sozinha cuidando de seus irmãos e de si mesma, visto que seu pai trabalhava como 

caminhoneiro ficando muito tempo ausente e sua mãe voltava sua atenção para um filho que 

nascera com deficiência intelectual com limitações cognitivas.  

 

...Minha mãe cobrava bastante, ela queria que fizéssemos tudo certinho, até 

quando eu ia brincar na rua, quando alguém não queria que eu brincasse ou que 

eu fizesse determinada coisa era só chegar na porta de casa e falar 'A Maria 

fez....', minha mãe vinha e já me levava apanhando para a casa.  (Informações 

pessoais – Maria). 

 

Maria relata uma relação de muita punição onde as cobranças e a falta de reconhecimento 

materno contribuíram para o aumento de peso, chega a dizer que come para preencher um vazio, 

assim como que quando está sozinha sente maior necessidade de comer principalmente doces, 

durante os atendimentos, apesar de chegar constantemente atrasada o que interpretamos como 

uma grande dificuldade de encontrar-se consigo mesmo sendo o que proporciona o setting 

terapêutico, Maria possuía boa capacidade de elaboração. 

 Mesmo diante das diferenças de elaboração de uma paciente para outra, a queixa principal 

de ambas girou em torno da falta da figura materna, que reflete até os dias atuais em seus 

comportamentos. 

 

...Puxei a minha mãe, e hoje com meus filhos sofro por ter dificuldade de 

demonstrar sentimentos, mesmo querendo não consigo demonstrar em palavras e 

ações todo amor e carinho que sinto por eles. Sou grata a tudo que tenho por ela, 

mas pensei que conseguisse ser diferente, oferecer a atenção que não tive...   

(Informações pessoais – Joana). 
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...Acho que essa coisa de comer vem da minha mãe, sempre que algum de nós 

fazia algo bom, ganhava algo de comer, normalmente um doce, era como uma 

recompensa, então era assim, qualquer coisa boa, se íamos bem a comemoração 

era com alguma comida, percebo que eu ainda faço isso... (Informações pessoais 

– Maria). 

                       

 Varela (2006, citado por, Berg 2008)
12

 coloca que o corpo do individuo que está acima do 

peso, é um corpo caracterizado por dois extremos. De um lado o vazio afetivo, do outro o 

excesso de comida que tenta preencher esse vazio. Fomos ensinados a lidar com situações de 

stress e pressão usando a alimentação e o próprio corpo. E quando outros meios nos falham, 

buscamos pelo alimento como forma imediata de alivio. Mesmo após suprir as necessidades 

calóricas do organismo, o obeso continua comendo, como se existisse um erro na comunicação 

corporal, onde o sujeito tão logo tem uma delonga em sentir-se satisfeito. Ainda segundo Varela 

(2006, citado por, Berg, 2008), esse erro está relacionado a falha de simbolização de um trauma 

que encontrou como forma de fuga ao prazer no comer. Esse erro de simbolização acontece 

quando os contatos com o mundo externos invadem o aparelho psíquico da criança que ainda não 

esta preparada para lidar com certas frustrações.  

 

CONCLUSÃO 

 

Tanto Maria como Joana apresentam um comer compulsivo onde, ocorre descontrole e este 

alimento se torna algo com função além da nutrição, a comida teria então o papel de aliviar 

angustias, frustrações além de um prêmio recompensador. Durante o processo de avaliação foi 

possível identificar em ambas as pacientes, queixas especificas, distintas e subjetivas, porém uma 

mesma relação de falta associada a um componente materno. A literatura nos trás a importância 

do papel materno no que se refere a alimentação desde aproximadamente o ano 1914 de acordo 

com o que levantamos ao longo deste trabalho, desta forma pudemos ver que a obesidade ser 

reconhecida como algo que está além da camada de gordura de um corpo concreto mas como 

uma relação onde o psiquismo contribui para o aumento significativo de peso não é algo do 

século XXI,  assim como o reconhecimento das influencias de conflitos relacionados a função 

materna no paciente obeso. Pensando no fato de que a mãe/seio é vista inicialmente como fonte 

de prazer e alivio de angustias, além de saciar a fome fica evidente que o comer se torna uma 

forma de retornar ao seio, meio de buscar o reencontro com a experiência vivenciada no início da 

vida, experiência esta que promove prazer, alivio e angustias além da percepção de um lugar 

seguro. 

                                                 
12

 VARELA, A.P.G. Você tem fome de quê?. Psicologia: Ciência e Profissão. Brasília, v26, n.1,  março de 2006, p. 

82-93. 
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