
Este artigo tem por objetivo levantar os aspectos simbólicos que 
envolvem a obesidade e a gastroplastia, sob a ótica da psicologia 
junguiana. O estudo deste tema se faz necessário a fim de obtemos 
uma compreensão maior a respeitos dos aspectos psicológicos que 
estão relacionados e envolvidos entre a obesidade e a gastroplastia.
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Na perspectiva da Psicologia Analítica, compreendemos que a psique se 
expressa através de uma linguagem oculta, a linguagem simbólica. A incerteza 
inicial do significado de um conteúdo e a certeza da natureza arquetípica são 
referências às quais devemos sempre nos ater no trabalho de compreensão do 
funcionamento da psique. Jung comenta sobre o fundamento da psique e a 
importância do conhecimento de mitologias:

Devemos admitir, porém, que os conteúdos arquetípicos do inconsciente 
coletivo assumem muitas vezes uma forma grotesca e horripilante em sonhos 
e fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos 
e fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos 
de angústia que podem perturbá-la profundamente, ou às representações 
obsessivas e angustiantes. A elucidação psicológica dessas imagens que não 
podem ser ignoradas ou caladas conduz logicamente às profundezas da 
fenomenologia histórico-religiosa. A história das religiões em seu sentido 
mais amplo (incluindo mitologia, folclore e psicologia primitiva) representa o 
depósito do tesouro das formas arquetípicas; o médico colhe nesse domínio 
paralelos auxiliares e material comparativo eloquente, destinado a tranqui-
lizar e esclarecer a consciência gravemente perturbada em sua orientação. É 
indispensável, no entanto dar às fantasias emergentes, estranhas à consci-
ência e aparentemente ameaçadoras em relação a ela, um contexto que as 
aproxime da compreensão. Como a experiência mostra isto ocorre favora-
velmente através do material mitológico comparativo. (JUNG, 1994, par.38)

Os mitos, portanto, se tornam ferramenta de trabalho para todo aquele 
que tem a intenção de compreender a psique. A base do funcionamento da 
psique, que tem como matriz o inconsciente, é imagética ou mitológica, e a 
relação compensatória que o inconsciente estabelece com a consciência fre-
quentemente se manifesta através de imagens simbólicas que aparecem em 
sonhos ou fantasias. Quando observamos e compreendemos tais imagens, faci-
litamos o entendimento sobre quem se é. Ao conhecer a dinâmica arquetípica, 
podemos entender quais as compensações e projeções feitas pelo inconsciente 
(JUNG,1998). Ao lidar com os aspectos arquetípicos, o analista pode fazer asso-
ciações e desta maneira auxiliar o paciente na elucidação dos conteúdos psíqui-
cos (JUNG, 2004).      

No mito a seguir, utilizarei a técnica de amplificação criada por Jung, para 
análise. Na amplificação, buscamos uma mensagem e ou conteúdo expresso na 
linguagem simbólica dos sonhos, no discurso do paciente e na sua dinâmica de 
funcionamento, conteúdo este que não conhecemos previamente. A amplifica-
ção tem uma utilidade prática e não apenas nominal do conteúdo que foi ampli-
ficado, pois buscamos a dinâmica do complexo, o modo como atua na psique 
do paciente e em sua vida cotidiana, e não apenas nomeá-lo ao sujeito (JUNG, 
2004). Tenho a intenção de demonstrar a dinâmica do processo da transforma-
ção psíquica que pode ocorrer ao sujeito obeso que se submete ao procedimento 
cirúrgico de gastroplastia, e sua evolução de uma consciência matriarcal para o 
estágio patriarcal:

 Para espanto de todos, Exu nasceu falando e comendo tudo o que estava 
diante de si. Sua fome era insaciável, tudo o que pedia, a mãe lhe dava, tudo o 
que lhe dava a mãe, ele comia. Já não tendo como saciar a medonha fome, Exu 
acabou por devorar a própria mãe. Ainda com fome, Exu tentou comer o pai. Mas 
Orunmilá, o pai do menino comilão, pegou da espada e avançou sobre o filho 
para matá-lo. Exu fugiu, sendo sempre perseguido pelo pai. A perseguição ia de 
Céu em Céu. A cada espaço do Céu, Orunmilá alcançava o filho, cortando-o em 
duzentos e um pedaços. Cada pedaço transformou-se num Iangui, um pedaço de 
laterita. A cada encontro o ducentésimo primeiro pedaço transformava-se nova-
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mente em Exu. Correndo de espaço sagrado a outro, terminaram por alcançar o 
último Orum. Como não tinha saída, resolveram entrar em acordo. Exu devolveu 
tudo o que havia devorado, inclusive a mãe. Cada iangui poderia ser usado por 
Orunmilá como sendo o verdadeiro Exu. E cada Iangui trabalharia para Orunmilá, 
levando oferendas e mensagens enviadas pelos homens. Em troca, em qualquer 
ritual, Exu seria saudado sempre antes dos demais. E sempre que um orixá 
recebesse um sacrifício, Exu teria o direito de comer primeiro. (PRANDI,2001). 

Este conto traz uma narrativa da transição entre o princípio do matriarcado 
para o patriarcado, abordando o tema da voracidade ou hiperfagia de Exu, ser-
vindo, portanto, para ilustrar nosso tema. O princípio do matriarcado tem como 
características cuidar, ser cuidado; propiciar prazer e fertilidade, sensualidade; 
sobrevivência; capacidade lúdica, criativa e fantasiosa (LIMA FILHO, 2002). O 
princípio do patriarcado envolve: discriminação; lei; codificação; planificação; 
dever; tarefa; organização; coerência, dedução / indução lógicas (LIMA FILHO, 
2002). O conto nos diz que sua mãe dava tudo o que o menino queria: vemos 
aqui o mimo, a ausência de limites e a associação entre afeto e alimento, tría-
de esta muito presente na dinâmica psicológica de alguém identificado com a 
consciência matriarcal. A fome de Exu consome tudo ao seu redor, inclusive a 
própria mãe. Simbolicamente, isto equivale à cadeia de problemas e limitações 
que o obeso passa a sofrer em consequência de seu hábito alimentar: o aumen-
to excessivo de peso e o subsequente surgimento de restrições sociais e físicas. 
Quando falamos em restrições, podemos entender que, psicologicamente, o 
obeso se torna alguém que talvez não esteja vivenciando sua totalidade psíquica 
por não conseguir exercer um controle consciente sobre seu apetite: ele come 
por impulso inconsciente. Isto significa que a obesidade pode se tornar um 
obstáculo frente à individuação. O matriarcado, em termos de evolução da cons-
ciência, equivale ao estágio inicial do desenvolvimento individual (NEUMANN, 
1995). Assim sendo, embora Exu simbolicamente esteja associado à energia psí-
quica, acaba por funcionar de modo destrutivo, uma vez que regredido. A cons-
ciência fica estagnada e sem a possibilidade de vivenciar o amadurecimento. No 
patriarcado, fase que se segue ao nível matriarcal, o sujeito é apresentado ao 
mundo das regras, leis, que por consequência trazem maior autonomia ao ego, 
frente aos impulsos do inconsciente, que antes engessavam e ou perturbavam as 
decisões da consciência (NEUMANN, 1995). A sombra e a persona passam a ser 
discriminadas do ego pelo elemento solar da consciência patriarcal.   

Para que o enfrentamento da consciência diante dos aspectos sombrios 
obtenha êxito se faz necessária sua transformação através do rito simbólico de 
passagem, presente em diversas culturas e sociedades, que marca a transição 
do iniciado de um estágio primitivo ou infantil, para um estágio mais evolu-
ído e ou adulto. A imagem arquetípica dos rituais de passagem geralmente é 
caracterizada por imagens onde o corpo do iniciado é marcado com agressão e 
selvageria, como forma simbólica de representação da morte do corpo infantil 
e nascimento do corpo adulto (CAMPBELL, 1992). A gastroplastia poderia então 
representar um elemento simbólico do rito de passagem arquetípico. Median-
te a gastroplastia, o obeso passa a ter de seguir inúmeras regras alimentares, 
envolvendo restrições de alimentos e quantidades. Tais restrições, quando acei-
tas e incorporadas, trazem efeitos duradouros na perda do excesso de peso. O 
termo Exu, (Esú) provém do yorubá e significa esfera (ZACHARIAS, 2010). Esfera 
e formas arredondadas são correspondências diretas ao corpo do obeso, men-
cionadas muitas vezes de maneira jocosa. No conto é dito que o pai de Exu o 
corta diversas vezes e que, após Exu ter seu corpo mutilado, entra em acordo 
com o pai, e regras e uma disciplina de trabalho, deveres e direitos são estabe-
lecidas entre ambos. Exu sai da dependência materna e ingressa na autonomia 
patriarcal, após ter seu corpo marcado pela mutilação arquetípica do rito de 
passagem. Da mesma maneira, o obeso, ao ter seu corpo mutilado na cirurgia 



18 – Hermes18

de gastroplastia, pode passar a exercer a autonomia do ego frente aos impul-
sos do inconsciente no que diz respeito a suas escolhas e decisões alimentares.

COMPlexO MAteRnO e OBesidAde
Conforme vimos anteriormente, a base da psique é constituída de funda-

mentos mitológicos, os arquétipos, instintos psiquificados. Sabemos que a obe-
sidade pode ser fonte de sofrimento e restrições sociais, físicas e psicológicas 
ao seu portador. Nas restrições sociais, o sujeito obeso enfrenta preconceitos e/
ou discrimininações jocosas desde muito cedo em sua vida. Existe uma pressão 
social de que homens e mulheres tenham um determinado padrão de beleza, 
atualmente associado à magreza ou a músculos torneados. Tais padrões sociais 
de beleza se encontram distantes do obeso. Este fator se torna um aspecto a 
mais para a discriminação e o preconceito.  

O obeso tem menos oportunidades de emprego do que alguém magro ou 
de que esteja com um peso considerado adequado. Devido ao excesso de peso 
e volume do corpo, o obeso, por vezes tem dificuldades em encontrar assentos 
adequados em locais públicos, o que o leva a uma situação de constrangimento. 
A capacidade respiratória e o fôlego, tambêm se acham comprometidos muitas 
vezes, o que acaba por gerar restrições em termos de atividades físicas e passeios 
com amigos e familiares. A solidão e o isolamento social são outras circunstân-
cias que podem estar presentes no dia a dia do obeso (BENEDETTI, 2003). Nos 
aspectos ligados a retrições fisiológicas, encontramos o risco cardiovascular, 
hipertensão arterial, aterosclerose, diabetes, hérnias, varizes, cirrose hepática, 
doenças pulmonares, dislipidemia, osteoartrites, certos tipos de câncer e inúme-
ras outras doença crônicas (FRANQUES & LOLI, 2006). Nos graus mais elevados 
de obesidade mórbida, podemos encontrar pessoas que já não se locomovem 
sozinhas. Para o homem obeso pode ocorrer disfunção erétil, mais um aspecto 
de contrangimento. A mulher obesa pode encontrar, em sua busca de ser mãe, 
sérias dificuldaddes para engravidar, devido ao excesso de peso (LOLI, 2007).

O mito do deus hindu Ganesha relaciona-se também com o tema. Possui 
corpo humano e cabeça de elefante, filho de Shiva e Parvati, irmão de Kartikeya, 
o deus da guerra. Retratado com uma grande barriga, aparece por vezes mon-
tado em um rato capaz de entrar e sair de qualquer lugar. Três mãos seguram 
objetos simbólicos; a quarta abençoa os seguidores ou segura uma presa quebra-
da ou um prato de doces. É cultuado com frequência por estudantes, escritores, 
viajantes e empresários. Primeiro deus invocado nos rituais hindus, é tido como 
auspicioso para o início de novos empreendimentos (BULLEN, 2010). O nascimen-
to do deus se dá exclusivamente através de Parvati, que o gerou para que este 
tomasse conta da entrada da casa para que ninguém atrapalhasse a deusa em 
seu banho. Ele é gerado sem a presença do pai, Shiva. O fato de ter sido gerado 
exclusivamente pela mãe, aponta simbolicamente para o arquétipo materno e 
sua influência no comportamento do sujeito obeso como veremos mais adiante. 
Estes são alguns atributos presentes na constelação deste arquétipo:

Esta enumeração não pretende ser completa. Ela apenas indica os traços 
essenciais do arquétipo materno. Seus atributos são o ‘maternal’ simples-
mente a mágica autoridade do feminino; a sabedoria e a elevação espiritual 
além da razão; o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona 
condições de crescimento, fertilidade e alimento; o lugar da transformação 
mágica, do renascimento; o instinto e o impulso favoráveis; o secreto, o 
oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e 
venenoso, o apavorante e fatal. (JUNG, 2003, pág.158)

O arquétipo materno constitui o núcleo do complexo materno. Na lista de 

Hermes18 – 19

atributos acima, temos algumas características contraditórias, como não poderia 
deixar de ser. Uma vez que o mundo só existe devido ao equilíbrio dos opostos, 
o racional é contrabalançado pelo irracional e o que é planejado pelo que é 
dado (JUNG, 2003). Temos elementos estruturantes, positivos e construtivos 
para o desenvolvimento da psique, presentes no complexo materno, mas temos 
elementos regressivos, que promovem dissolução e negativos também. Quando 
a consciência lida com o complexo materno, não pode escolher somente a parte 
que lhe interessa, ela recebe tanto a parte boa como a ruim. Ganesha nasceu 
única e exclusivamente pelo desejo de sua mãe. O pai não estava presente na 
geração desta criança. O estágio de uroboros matriarcal se caracteriza pela 
relação dual entre a criança pequena e a mãe que alimenta. Há a dependência 
do ego e da consciência diante do inconsciente, cuja predominância determina 
esse estágio da existência. A dependência entre a sequência “criança-homem-
ego-consciência” e a sequência “mãe-terra-natureza-inconsciente” ilustra a 
relação entre o pessoal e o transpessoal, assim como sua dependência recíproca 
(NEUMANN, 1995). A mãe e a criança neste estágio são um só: psicologicamente 
a consciência ainda é muito frágil e requer os cuidados da mãe por uma questão 
de sobrevivência. O ego ainda está em formação e os aspectos de acolhimento e 
nutrição, são preponderantes para o crescimento.

Esse estágio de desenvolvimento é regido pela imagem da Deusa Mãe com a 
Criança Divina, enfatizando a natureza carente e indefesa da criança e o lado 
protetor da mãe. Não obstante, essa criança sofre o mesmo destino do aman-
te adolescente que a sucede: é morta. O seu sacrifício, morte e ressureição 
são o ponto central de cultos rituais primitivos da humanidade, relacionados 
com o sacrifício de crianças. Nascida para morrer, nascendo para renascer, a 
criança é associada ao ritmo anual da vegetação.Contudo, a criança mori-
bunda e sacrificada não tem o destino trágico do amante-adolescente; no 
retorno à Mãe mortal, a mater larum dos romanos, há ainda acolhimento e 
conforto, o estar contido na Grande Mãe envolve a existência infantil, tanto 
na vida como na morte. (NEUMANN, 1995, p.50)

Embora o complexo materno seja estruturante, permanencendo constelado 
exclusivamente, ele também pode atuar como sendo fonte de dano e sofrimento. 
Ganesha ainda não conhece o pai, Shiva, o deus da destruição. O menino deus 
ainda está preso na relação urobórica matriarcal com Parvati. Se faz necessária a 
libertação, para que o ego possa seguir sua jornada de individuação. A obesidade 
é uma desarmonia adaptativa, símbolo desta identificação com o lado materno 
da psique, deixando o paterno na camada inconsciente. Se o alimento toma uma 
proporção demasiadamente importante, a morte também se faz presente nesta 
dinâmica: a autoestima prejudicada, a perda da virilidade e a esterilidade no 
sentido simbólico, podendo chegar ao campo orgânico tanto no caso do homem 
como da mulher, são traços dos atributos envolvidos no materno. Esta situação 
de desvalia acaba por gerar um sentimento de impotência diante do enfrenta-
mento do mundo, que poderá reter o sujeito num ciclo vicioso de dependência 
emocional de sua mãe e compulsividade na relação com a comida. O que gera 
vida e nutre, se tornou destrutivo, com risco de morte. A obesidade é uma 
doença crônica. Nos casos de obesidade mórbida a distância da morte diminui. 
Vejamos esta descrição dos efeitos nocivos do complexo materno:

O complexo materno pode causar vários sintomas, mas os mais comuns são 
baixa auto-estima, passividade, falsa submissão, dependência, hipersen-
sibilidade à rejeição, depressão, alcoolismo e outros vícios. Na linguagem 
coloquial, uma pessoa com esses problemas é chamada de ‘capacho’, de co-
dependente, de mulher (ou homem) que ama demais. Os complexos mater-



nos são cegos ao sexo. Os homens sofrem desse problema tanto quanto as 
mulheres. (CAVALLI, 2005, p.245)

A figura da mãe e os alimentos se tornam uma fortaleza ou refúgio simbó-
licos para o obeso, e somente a ação compensatória do inconsciente associada 
aos esforços do ego poderá trazer a libertação à consciência. No caso, o oposto 
e passo seguinte será o pólo do patriarcado. A decapitação do menino deus, da 
parte de Shiva, seu pai, num primeiro momento pode parecer um ato de cruel-
dade, mas se tivermos a compreensão simbólica deste aspecto entenderemos 
que este é o início do rompimento do enlace urobórico materno. Começa o 
nascimento da consciência autônoma.

A transitoriedade e o problema da morte passam a ser a dominante do senti-
mento de vida; Bachofen descreve os que nascem de uma mãe, que sabem que 
nasceram apenas de terra e de mãe, como sendo ‘tristes por natureza’, pois o 
caráter perecível e necessário da morte é apenas um lado da uroboros – uma 
vez que o seu outro lado significa nascimento e vida. (NEUMANN, 1995, p.51)

Ganesha agora nasce para o mundo e passa a se reconhecer como sendo 
alguém diferenciado de sua mãe, devido à decapitação paterna. Neste ato da 
decapitação temos um aspecto simbólico da separatio, etapa alquímica pre-
sente na fabricação da pedra filosofal. Trataremos da separatio em especial 
no próximo capítulo. Ao ter sua cabeça decepada a unilateralidade materna é 
rompida. Surge a consciência de si próprio e o aspecto do paterno começa a se 
fazer presente, mas ainda há a prevalência determinante do materno sobre a 
consciência. Ganesha é descrito como sendo obeso, possuidor de uma grande 
barriga. Tal aspecto físico é relacionado as formas de uma gestante. Ele é o deus 
dos inícios, aquele que simbolicamente dá à luz, como uma mãe em seu parto. 
Sua apreciação em demasia por doces, faz referência à associação de afeto com 
alimento. Geralmente há uma dificuldade de enfrentamento, de partir para o 
mundo em prol da autonomia e de independência quando se trata de uma cons-
ciência presa ao complexo materno. O lar se torna o mundo simbolicamente.
O isolamento, a solidão, a tristeza e a depressão, por muitas vezes se fazem pre-
sentes na vida do obeso. E não é o fato de alguém se casar ou ir morar sozinho, 
que demonstra que o ego está liberto do controle do complexo materno.

A mãe que não construiu uma vida independente estável pode interferir 
inconscientemente no processo de separação-individuação do filho. A sepa-
ração exige que a mãe se liberte do filho no plano físico e emocional e que o 
filho faça o mesmo para conquistar autonomia e independência. Mas o filho 
que não tem oportunidade de efetuar essa separação pode nunca se tornar 
ele mesmo. Mesmo quando cresce e muda da casa dos pais, o filho leva con-
sigo a psicologia da mãe. Essa psicologia inconsciente se torna parte de sua 
psique de adulto. Forma-se um complexo que tem vínculos profundamente 
enraizados com a mãe e com o mundo dos instintos que ela representa. 
(CAVALLI, 2005, p.245)

Jung em sua descrição do instinto de fome, enfatiza como tal fator pode ter 
a influência de alfa e ômega na existência do homem (JUNG, 1998). Há uma 
conexão direta do complexo materno com o instinto de fome. Exu e Ganesha, 
ambos tem um comportamento hiperfágico, são deuses dos inícios e dos cami-
nhos, ambos sofrem de identificação com o complexo materno e ambos recebem 
a intervenção do pai em seus processos de tomada de consciência. Ganesha não 
obteve uma transição tão patente quanto a que o Exu teve entre os princípios 
de matriarcado e patriarcado. Mas é interessante notarmos que Ganesha traz em 

20 – Hermes18

suas mãos símbolos de separatio, símbolos que remetem à formação da cons-
ciência. Ele ostenta símbolos do próximo estágio de desenvolvimento em suas 
mãos. O machado, a corda e a aguilhada têm as propriedades necessárias para 
que a consciência do obeso se desvincule dos aspectos aprisionadores ligados 
ao complexo materno. Surge aqui a possibilidade da renovação da consciência 
e consequentemente, um novo corpo sem o excesso de peso. O nascer de uma 
nova consciência, passa pela morte simbólica, a mortificatio. 

MORte siMBóliCA, RitO iniCiátiCO
e FORMAçãO de uMA nOvA COnsCiênCiA

A dificuldade encontrada pelo obeso que se encontra na categoria mórbida 
é ainda maior no que diz respeito ao tratamento de redução de peso. O controle 
de dieta alimentar pode produzir a redução do peso corporal. Porém, as dietas 
hipocalóricas ou mesmo até as extremamente hipocalóricas não são garantia de 
manutenção do peso alcançado. Os exercícios físicos associados à reeducação 
alimentar apresentam eficácia na redução e manutenção do peso. O exercício 
físico aumenta a disposição de ânimo e diminui a tensão provocada por situ-
ações estressantes, sendo indicado para amenizar os aspectos negativos que 
acompanham a restrição alimentar, dando, por consequência, maior motivação 
para o processo de reeducação alimentar (BENEDETTI, 2003). Mas o obeso mórbi-
do pode encontrar sérias dificuldades na prática de atividade física. As dificulda-
des respiratórias, restrições de movimentos e as doenças articulares frequentes 
nestes casos, seriam obstáculos aos respectivos exercícios (BENEDETTI, 2003). O 
tratamento medicamentoso funciona bem na perda inicial de peso, mas tem 
efeito reduzido a longo prazo. Os medicamentos podem facilitar o tratamento 
da obesidade, mas, com a suspensão do seu uso, frequentemente há recuperação 
do peso perdido (BENEDETTI, 2003). Como podemos observar, os possíveis trata-
mentos convencionais e tradicionais na intenção de se obter a redução do exces-
so de peso se mostram um tanto ineficazes quando apresentados como alterna-
tivas ao obeso mórbido. O tratamento cirúrgico se mostra o mais eficaz na busca 
pelo emagrecimento e na manutenção da redução do peso(BENEDETTI, 2003). 
Porém, se faz necessário compreender os aspectos arquetípicos que possam estar 
atuantes na dinâmica da psique diante de tal procedimento. Submeter-se a um 
procedimento de gastroplastia significa ter de abrir mão e renunciar aos aspec-
tos mais infantis associados à alimentação e ao materno. Um novo padrão de 
comportamento e entendimento deverá ser adotado diante da possibilidade da 
mudança. Estamos falando de um processo de morte simbólica, a mortificatio. 

A ‘mortificatio’ não tem nenhuma referência química. Significa, ‘literalmen-
te’, ‘matar’, sendo pertinente, portanto, à experiência da morte. Tal como 
usada no ascetismo religioso, tem o sentido de ‘sujeição das paixões e ape-
tites por meio de penitência, abstinência ou de rigores infligidos ao corpo’. 
(EDINGER, 2007, p.165)

A experiência da mudança de hábitos alimentares do obeso, decorrente do 
fato deste se submeter ao procedimento cirúrgico, pode ser vivenciada por sua 
consciência como sendo uma espécie de derrota e morte, no sentido de que este 
terá de renunciar à sua paixão pela comida, caso realmente tenha por objetivo 
transformar seu corpo e sua vida. Nas sociedades primitivas, quando um sujeito 
iria passar por uma profunda mudança, de um estágio psicológico para o outro, 
mais evoluído, ocorria um rito de passagem, sempre marcado por marcas ou 
violências infligidas ao corpo do iniciado. Os meninos aprendiam não somente a 
caçar, mas a respeitar os animais, que rituais executar, e, em suas próprias vidas, 
como suportar o medo e a dor para deixar de ser menino para ser homem.
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As cavernas eram os primitivos santuários dos ritos masculinos, onde os meninos 
deixavam de ser os filhos das suas mães para se tornarem os filhos dos seus pais 
(CAMPBELL, 1992).

Campbell: Bem, não sabemos o que eles faziam nas cavernas, mas sabemos o 
que fazem os aborígenes da Austrália. Pois bem, quando o menino começa a 
ficar desobediente, um belo dia os homens chegam, e estão nus, exceto por 
umas esteiras de penas brancas, de ave, que eles grudaram na pele usando 
o próprio sangue como cola. Eles dançam e soltam mugidos de boi, que são 
vozes de espíritos, e os homens chegam ali como espíritos. O menino tentará 
proteger-se junto à mãe, e ela fingirá que está tentando protegê-lo. Mas os 
homens simplesmente o tomam. Como você vê, a partir desse instante, a mãe 
deixa de ser útil. Você não pode voltar à Mãe, você está em outro campo. 
Então os meninos são levados para fora, para o chão sagrado dos homens, 
e submetidos a duras experiências – circuncisão, subincisão, beber sangue 
humano, e assim por diante. Assim como tinham bebido o leite materno 
quando crianças, agora bebem o sangue dos homens. Vão ser transformados 
em homens. Enquanto isso se dá, encenam-se episódios mitológicos dos 
grandes mitos. Eles são instruídos na mitologia da tribo. Então, no final, são 
levados de volta à aldeia, e a menina com a qual cada um casará já foi esco-
lhida. O menino retorna agora como homem. Ele foi arrancado da infância, 
seu corpo foi marcado de cicatrizes, a circuncisão e a subincisão foram cum-
pridas. Agora ele tem o corpo de um homem. Não há como voltar à infância 
depois de um espetáculo desses. (CAMPBELL, 1992, p.85)

Nesta descrição acima do rito masculino, fica clara a transformação que 
ocorre na psique e no corpo destas crianças que foram retiradas do mundo das 
mães e inseridas no mundo adulto, o mundo dos pais, no patriarcado. Noções de 
responsabilidade, regras, escolhas e autonomia do ego farão parte deste novo 
estágio da consciência. A morte da maneira infantil de se alimentar, se rela-
cionar e se posicionar diante do mundo, trará um novo estilo de vida ao obeso 
que se submeteu a gastroplastia. Simbolicamente, o procedimento de gastro-
plastia equivale ao estágio de mortificatio, ao rito iniciático de transição entre 
o matriarcado e o patriarcado. A gastroplastia, tal como o rito citado, produz 
marcas e transformações anatômicas e fisiológicas no corpo do paciente ope-
rado, que possibilitará a transição a um novo estilo de vida, uma ampliação da 
consciência e ao fortalecimento do ego frente aos poderes sombrios da psique 
e ao complexo materno que anteriormente exerciam grande influência sobre o 
mesmo em sua maneira de se alimentar.

A mortificatio é a mais negativa operação da alquimia. Está vinculada ao 
negrume, à derrota, à tortura, à mutilação, à morte e ao apodrecimento. 
Todavia, essas imagens sombrias com frequência levam a imagens altamente 
positivas – crescimento, ressurreição, renascimento; mas a marca registrada 
da mortificatio é a cor negra. (EDINGER, 2007, pág.166)

A consciência que anteriormente estava unilateralmente identificada e sendo 
regida pelo princípio matriarcal, agora obtém acesso ao mundo patriarcal e sua 
dinâmica que favorece a independência e a organização do obeso frente aos 
seus desafios no processo de emagrecimento. Surge aqui o estágio de diferen-
ciação entre o ego e o inconsciente, a conscientização dos opostos, a separatio.

Na medida em que os opostos permanecem inconscientes e não-separados, 
vivemos num estado de participation mystique, que significa identificação 
com um dos lados de um par de opostos e a projeção do seu contrário 
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com um inimigo. O espaço para a existência da consciência surge entre os 
opostos, o que significa que nos tornamos conscientes de ser capazes de 
conter e de suportar os opostos em nosso interior. Um importante aspecto 
da psicoterapia é o processo de separatio, cujo componente mais relevante é 
a separação entre sujeito e objeto. O ego imaturo é notório pelo seu estado 
de participation mystique tanto com o mundo interior como com o mundo 
exterior. Um ego nessa condição deve passar por um prolongado processo de 
diferenciação entre sujeito e objeto. À medida que isso ocorre, a desidentifi-
cação com outros pares de opostos também ocorre. (EDINGER, 2007, p. 203)

O ego do obeso submetido ao procedimento de gastroplastia, passa pelo pro-
cesso de transformação ou criação de uma nova consciência e um novo corpo. 
Se, anteriormente o ego encontrava-se aprisionado aos domínios do complexo 
materno, agora ele pode optar entre seguir o princípio de acomodação, satisfa-
ção e estagnação ou entre o princípio de disciplina, ordem e crescimento. Pois 
será necessário se alimentar conscientemente, seguir normas e restrições caso 
se tenha como objetivo o sucesso pós-cirúrgico no processo de emagrecimento.
A lâmina e objetos cortantes aparecem como símbolos da separatio.

Espadas, facas e lâminas bem afiadas de todos os tipos pertencem ao sim-
bolismo da separatio. É por certo significativo o fato de um dos primeiros 
utensílios dos seres humanos aborígenes ser uma lâmina cortante. O Logos é 
o grande agente de separatio, que traz consciência e poder sobre a nature-
za – interior e exteriormente – graças à sua capacidade de dividir, nomear e 
categorizar. Um dos seus símbolos principais é a lâmina que pode disseccio-
nar e diferenciar, e, ao mesmo tempo, matar. Ao separar os opostos, o Logos 
traz clareza; mas, ao torná-los visíveis, traz também o conflito. (EDINGER, 
2007, p. 205-207)

Ao compreendermos a importância simbólica de passar pelo procedimento 
cirúrgico da gastroplastia, podemos pensar nos instrumentos cirúrgicos como 
grampeadores, lâminas e bisturis, sendo símbolos agentes do processo de 
separatio. O ego infantil e dependente do obeso, antes identificado com um 
princípio unilateral matriarcal, ganha ampliação de consciência ao ingressar 
nos domínios do polo oposto do princípio patriarcal. Surge um novo corpo e 
uma nova consciência.
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