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Resumo

134

A presente tese de doutorado aprofunda questões clínico-teóricas trabalhadas na dissertação de mestrado intitulada Abordagem
psicanalítica da anorexia e da bulimia como distúrbios da oralidade, defendida no âmbito do Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Núcleo de Psicanálise do Programa de Estudos
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP, em 1998.
Esta tese não terá como objetivo defender uma posição estrutural-classificatória que responde à necessidade de um diagnóstico
diferencial da anorexia e da bulimia como entidades clínicas. Defenderá o ponto de vista de que os distúrbios da oralidade são manifestações sintomáticas da melancolia, uma neurose narcísica. Este
ponto de vista não exclui a possibilidade de haver distúrbios da oralidade em outras estruturas defensivas, como por exemplo, na histeria
ou na perversão. Em outras palavras, a anorexia, a bulimia, a obesidade e as adicções em geral são manifestações sintomáticas que podem ocorrer em dimensões melancólicas das neuroses de
transferência e da perversão. Como o superego é uma dimensão estrutural do aparelho psíquico, a sombra do objeto pode se abater sobre o ego, independentemente da estrutura psicopatológica do
sujeito. Isso quer dizer que a neurose narcísica possui uma dinâmica
relativamente independente da neurose de transferência, na qual, ao
contrário da primeira, o conflito se dá entre id e ego.
Palavras-chave: Psicopatologia Fundamental, distúrbios da oralidade,
melancolia, transferência.
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Disorders of orality of melancholia

Abstract:
This doctoral thesis goes into theoretical-clinical issues treated earlier in the
master’s dissertation entitled Psychoanalytic approach to anorexia and bulimia as
disorders of orality. The dissertation was defended in 1998 in the context of the
laboratory of Fundamental Psychopathology of the Center for Psychoanalysis in
the Graduate Study Program in Clinical Psychology at the Catholic University of
São Paulo.
This thesis does not have the objective of defending any classificatory
structural position related to the need for a differential diagnosis of anorexia and
bulimia as clinical entities. It will defend the perspective that disorders of orality are
symptomatic manifestations of melancholia, a narcissistic neurosis. This
perspective does not rule out the possibility of there also being disorders of orality
in other defensive structures, such as in hysteria or perversion. In other words,
anorexia, bulimia, obesity and addictions in general are symptomatic expressions
that can occur in melancholic dimensions of the transference neuroses and of
perversion. The superego being a structural dimension of the psychic apparatus,
the shadow of the object can fall on the ego, regardless of the subject’s
psychopathological structure. This means that narcissistic neurosis has dynamics
that are relatively independent of the transference neurosis where, contrary to
narcissistic neurosis, the conflict takes place between id and ego.
Key words: Fundamental psychopathology, disorders of orality, melancholia,
transference.
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