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RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de propor uma reflexão teórica a respeito da problemática da anorexia na contemporaneidade. Para tanto, 
escolhemos realizar este estudo através de olhar psicanalítico, percorrendo especialmente as teorias de Freud e Lacan. Além disso, também 
analisamos as contribuições mais recentes de psicanalistas contemporâneos. A frequência com que a anorexia se manifesta na atualidade leva 
muitos a pensarem que se trata de um sintoma novo, uma nova doença tendo uma de suas principais causas a cultura contemporânea, na medida 
que esta é caracterizada pela influência midiática e pela cultura da imagem e do culto ao corpo perfeito. Em conformidade com a psicanálise, é 
necessário opor-se a esta conclusão, já que essa patologia não consiste em algo novo, visto que as primeiras documentações da doença 
remontam ao século XVII. No entanto, é essencial sublinhar que a gravidade com a qual estes quadros de sofrimento se manifestam e o modo 
como alguns pacientes apresentam-se nos dias de hoje nos levam a compreender que as mudanças trazidas pelo advento da contemporaneidade 
podem contribuir para a ocorrência da anorexia. Levamos em consideração as repercussões das características da contemporaneidade no 
indivíduo inserido neste contexto em que predominam o individualismo, o narcisismo e o consumismo. A metodologia empregada nesse estudo 
compreende uma revisão bibliográfica e investigação teórica tendo como eixo a psicanálise em diálogo com a Sociologia, a Filosofia e a 
Comunicação Social, privilegiando os pensadores que estudam o momento presente.  A anorexia é caracterizada pela recusa do comer, e 
distorção da imagem corporal. A anoréxica enxerga-se apenas como gorda, mesmo quando sua realidade é apresentada num estado debilitado e 
até mesmo encontrando-se em uma magreza extrema. A palavra anorexia vem do grego, anorektos que significa falta de apetite ou inapetência 
deficiência ou ausência de apetite. A abstinência da alimentação é um assunto atual, no entanto não teve seu inicio na contemporaneidade. 
Desde os primórdios identificamos em momentos históricos distintos que a privação alimentar é estabelecida como um padrão de vida. 
Encontramos registros da mesma tanto na mitologia grega como por volta dos séculos V e XVI, nos quais alguns casos foram analisados e 
descritos com características da anorexia. Neste período histórico o jejum contínuo era observado em mulheres jovens, nas quais o transtorno 
apresentava-se como uma forma de aproximar-se do divino e para não contaminar-se com o pecado do mundo. Partindo do pressuposto 
psicanalítico, é possível dizer que o corpo não é somente biológico, ele vai além, é um corpo pulsional, que se encontra sobre o comando do gozo, 
ou seja, está em busca de satisfação de maneira recorrente, e para que isso aconteça é preciso investimento em algo. No caso da anorexia, esse 
investimento é no nada. O predomínio dos atos sobre as palavras, sinaliza a existência de uma hegemonia de respostas subjetivas pela via do 
gozo. A dificuldade de encontrar palavras e sentido para o próprio sofrimento, sentimento de vazio e angústia é algo que os sintomas 
contemporâneos têm em comum. Na anorexia é evidente a relação comprometida com o corpo, a distorção em relação ao mesmo é algo que nos 
remete a um momento anterior ao estagio referente ao desenvolvimento emocional, onde o prazer é adquirido através da experiência com o 
próprio corpo, As anoréxicas se relacionam com o corpo através da dor. Na anorexia podemos encontrar uma relação específica com a figura 
materna, esta durante a infância não permitiu o sentimento de falta por parte da criança, o que viria a configurar na anorexia onde o sujeito 
mostra essa falta que não houve através da recusa do alimento. A boca esvaziada de desejo denuncia uma falta que não houve.
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