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“Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no 

Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de 

Matacavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia 

daquela outra, que desapareceu (...). O meu fim evidente 

era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a 

adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que 

foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia 

é diferente. Se só me faltassem os outros, vá; um homem 

consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas falto 

eu mesmo e esta lacuna é tudo”.  

 

 MACHADO DE ASSIS, “Dom Casmurro” 
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1. APRESENTAÇÃO  

E 
 

ste trabalho surgiu como resultado de mais de dez anos de experiência. Da 

experiência clínica às diversas atividades em instituições, entidades e associações, 

foi-se gestando o aprofundamento de um corpo teórico-prático e de uma formulação 

teórica que, de diversas formas, envolvia pessoas em processo de envelhecimento. 

Quando esse processo começou, a bibliografia específica era pouca e não 

respondia questões fundamentais referentes à subjetividade do idoso; a poesia e o 

romance, porém, ofereciam subsídios que estimulavam minha reflexão. Assim, 

Drummond, Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, Vargas Llosa, 

Borges e tantos outros constituíram instigantes motivos de reflexão e a eles volto mais 

uma vez para ilustrar a genialidade da criação literária pois, como bem diz Freud: “nem 

o poeta pode evitar ao psiquiatra, nem o psiquiatra ao poeta” (Freud, 1906, p. 37) mas, o 

poeta:  

 

Dirige sua atenção para o inconsciente de sua própria mente, auscultando suas possíveis 

manifestações, e expressando-as através da arte, em vez de suprimi-las por uma crítica 

consciente. Desse modo, experimenta a partir de si mesmo o que aprendemos de outros: 

as leis a que as atividades do inconsciente devem obedecer. Mas ele não precisa expor 

essas leis, nem se dar claramente conta delas; como resultado da tolerância de sua 

inteligência, elas se incorporam à sua criação.(idem, p 76) 
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 Então, ajudada pelos poetas e pela teoria psicanalítica, fui em busca do chão 

necessário para dar encaminhamento ao percurso que se iniciava.  

No que se refere especificamente à literatura psicanalítica, cabe assinalar que 

Sigmund Freud fez poucas referências ao trabalho psicanalítico com pessoas idosas. 

Mas, pelo menos em três ocasiões, mostrou-se contrário à sua aplicabilidade em pessoas 

de idade avançada. Em “A Sexualidade na Origem das Neuroses”, de 1898, ele diz:  

 

Quando se trata de pessoas de muita idade, a duração do tratamento, correlativa à 

quantidade de material acumulado, resultará excessiva, e talvez seu fim seja coincidente 

com o começo de um período de vida em que já não se atribui grande importância à 

saúde nervosa (Freud, 1898, T. I, p. 155).  

 

 Mais tarde, em “O Método Psicanalítico”, de 1904, escreve:  

 

Em uma idade próxima aos 50 anos, criam-se condições desfavoráveis à psicanálise. A 

acumulação de material psíquico dificulta o trabalho, o tempo necessário para a 

recuperação torna-se longo demais e as possibilidades dos processos psíquicos acharem 

novos caminhos começam a se paralisar (Freud, 1904, p. 396). 

 

Ainda no mesmo ano, em conferência proferida no Colégio de Médicos de 

Viena, intitulada “Sobre Psicoterapia”, acrescenta:  

 
...as pessoas próximas aos 50 anos freqüentemente carecem da plasticidade dos 

processos anímicos necessária para se empreender uma psicoterapia. Os velhos não são 

educáveis (Freud, 1904, p. 400). 

 

Para compreendermos melhor essas afirmações de Freud, devemos levar em 

consideração que, no começo do século XX, antes da Primeira Grande Guerra, uma 

pessoa com mais de 50 anos era considerada velha, mais por fatores culturais do que por 

uma realidade biológica.  

Já em 1919, Karl Abraham, um dos mais fieis discípulos de Freud, permitia-se 

discordar do mestre. Em artigo intitulado “A aplicabilidade do tratamento psicanalítico 

em pacientes de idade avançada”, afirma:  
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Durante minha prática psicanalítica tratei de pessoas de quarenta e até de cinqüenta anos 

de idade... Para minha surpresa, um número considerável deles reagiu favoravelmente 

ao tratamento... O prognóstico é mais favorável se a neurose apareceu com toda sua 

gravidade bem após a puberdade e se o paciente conseguiu desfrutar de alguns anos de 

atividade sexual próxima à normal e de um período de atividade social útil. Os casos 

desfavoráveis são aqueles em que ocorreu na infância uma neurose obsessiva. São, da 

mesma forma, estes os casos em que a psicanálise fracassa também com pacientes mais 

jovens (Abraham, 1919, p. 19). 

 

O próprio Freud, que, ao longo de toda sua obra, não cansa de nos chamar a 

atenção para a evolução de suas idéias, em 1937 menciona que muitos dos fatores que 

poderiam impossibilitar uma análise, como resistência à mudança, rigidez psíquica ou 

esgotamento da flexibilidade, encontram-se também em jovens. Ele escreve:  

 

Mas nos pacientes aos quais agora me refiro, todos os processos mentais, as relações e 

distribuições de forças, são imodificáveis, fixas e rígidas. Encontramos as mesmas 

características em pessoas muito idosas; nestes casos, explicamos aqueles estados como 

provocados pela força do hábito ou esgotamento da receptividade, uma espécie de 

entropia psíquica. Mas aqui tratamos de pessoas que ainda são jovens (Freud, 1937, p. 563). 

 

Assim ia avançando a pesquisa bibliográfica e o trabalho clínico. Nesse 

momento, tornava-se cada vez mais claro que o envelhecimento populacional criava 

uma demanda para as mais diversas áreas do conhecimento e que a psicanálise podia, e 

devia, dar uma resposta. 

Em 1991, começa meu trabalho na recém-formada Associação Brasileira de 

Alzheimer e Demências Semelhantes, com a coordenação de grupos de apoio a 

familiares de portadores de demência. Paralelamente, as visitas domiciliares a pacientes 

afetados pela doença, a prática na clínica particular e o trabalho com familiares de 

portadores, de forma individual ou em grupos familiares, ampliavam consideravelmente 

a experiência e também as dúvidas.  

Cabe destacar que, neste trabalho com familiares de portadores de demência, a 

maioria das pessoas está na faixa dos 50 aos 80 anos (cônjuges e filhos do portador); 

trata-se, portanto, de pessoas já idosas ou em processo de envelhecimento, para as quais 
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as vicissitudes de serem cuidadores de um doente com alto grau de dependência 

constituem mais um fator de perda e preocupação pelo seu próprio envelhecer.  

No desenvolver desta atividade, um dado chama insistentemente minha atenção: 

freqüentemente (em aproximadamente 50% do total dos casos), o processo demencial se 

iniciava logo após um fato extremamente doloroso. Acontecimentos como a morte de 

um ente querido, a perda de uma fortuna ou até de um objeto sem muito valor real, 

porém altamente significativo para a pessoa, pareciam não ter sido elaborados; não 

tinham submergido o sujeito na esperada depressão elaborativa que lhe permitisse o 

trabalho de luto.  

Paralelamente, continuava com o trabalho na clínica particular, onde os pacientes 

não cessavam de mencionar preocupações referentes ao corpo e à temporalidade.  

Na procura de interlocução para estas e outras questões, formou-se um grupo de 

estudos integrado por psicanalistas interessados na discussão destes temas e teve início, 

no Instituto Sedes Sapientiae, um curso sobre o tema da velhice, que se desenvolveu 

durante sete anos. E, como sabemos, nada melhor que o ensino para organizar, articular 

e robustecer qualquer organização teórica incipiente. Faltavam, entretanto, a legitimação 

da pesquisa e a escrita. Assim começou meu Mestrado na PUC-SP, sob orientação do 

Prof. Dr Renato Mezan, e a participação no Núcleo de Estudo e Pesquisa do 

Envelhecimento, na mesma universidade, núcleo multidisciplinar que, mais tarde, deu 

origem ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia.  

Em 1997, a defesa da dissertação “Corpo, tempo e envelhecimento” deixou claro 

meu desejo de continuar a pesquisa, aprofundando o estudo da questão do tempo e da 

memória em sua articulação com a historicidade do sujeito psíquico e a demência.  

O ponto de partida para o Mestrado foi, então, a escuta do discurso dos idosos 

em diferentes situações (clínica, institucional, social), escuta do que insiste, daquilo que 

se repete: “Quando me olho no espelho, digo: essa não sou eu, não me reconheço”, 

“preciso me apressar, me resta pouco tempo para fazer tudo o que desejo”. Essas falas 

insistentes marcaram os dois eixos fundamentais da pesquisa: as limitações corporais e 

a consciência de finitude.  

Em relação às questões do corpo, parto de uma referência do trabalho de Freud 

intitulado “O eu e o isso”, em que reafirma a dimensão corpórea do Eu quando diz:  
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Na gênese do Ego e em sua diferenciação do Id, parece ter atuado ainda outro fator 

diferente da influência do sistema P (perceptivo). O próprio corpo, e especialmente a 

superfície do mesmo, é um lugar de onde podem partir simultaneamente percepções 

externas e internas”.  

 

Ao que acrescenta: “O eu é um ser corpóreo, e não só um ser superficial; ele é 

também a projeção de uma superfície (Freud, 1923, p. 15). 

Não se trata de um corpo-organismo, objeto das ciências biológicas, e sim de um 

corpo representado, corpo simbólico, fonte de prazer e objeto de investimentos. Corpo 

instrumento de relação com o outro, como o descreve Françoise Dolto: “É graças à 

nossa imagem do corpo, portada por − e entrecruzada com − nosso esquema corporal, 

que podemos entrar em comunicação com o outro” (Dolto, 1986, p. 21). 

Corpo que muda tão radicalmente ao longo dos anos que não reconhecemos na 

foto de um bebê o velho de hoje, mas que deve sustentar uma identidade que se constrói 

nesse tempo que passa. Quando uma pessoa em processo de envelhecimento se olha no 

espelho e diz: “esse não sou eu”, o que diz é que essa imagem não corresponde a um 

ideal − e não se trata aqui de um ideal estético, embora freqüentemente se confunda com 

ele; trata-se de um ideal narcísico, sendo a imagem procurada no espelho a 

correspondente a uma representação idealizada de si mesmo, ligada a uma fase da vida 

em que a onipotência ainda era possível.  

A essa representação soma-se a realidade do declínio físico: órgãos que não 

funcionam como antes, forças que minguam, funcionalidade afetada. Assim, o corpo, 

instrumento do prazer e sustento da autonomia, passa a ser objeto de preocupação e 

investimentos geradores de dependência. 

O processo de envelhecimento é, freqüentemente, um árduo trabalho de 

reencontro com uma imagem passível de reconhecimento e investimento libidinal. É 

claro que as razões da cultura não são alheias a essa dinâmica; mídia e mercado têm 

efeito estruturante na construção das representações sociais nas quais esse processo se 

engaja.  

O sentimento de finitude foi analisado à luz da representação psicológica do 

tempo e da questão temporal em relação às diferentes instâncias do aparelho psíquico, 

ou seja, investigou-se a relação da temporalidade com a estruturação do sujeito 

psíquico. Tempo psicológico que nada ou pouco tem a ver com o tempo cronológico. 
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Tempo de construção de uma “história vivencial” que não corresponde à história 

biográfica, que nega a realidade objetiva; história retroativa, que tem influência sobre o 

passado, modificando-o nas lembranças.  

Como ponto crucial para a compreensão das questões relativas ao envelhecimento, 

propus uma mudança no entendimento do fenômeno da reminiscência, entendido 

popularmente como uma manifestação de deterioração senil. A hipótese então 

apresentada foi que, contrariando esse critério, a reminiscência seja tomada como uma 

possibilidade elaborativa e uma afirmação identitária. Lembrando, falando e insistindo, 

o sujeito vai construindo uma narrativa que será o sentido de sua existência e a 

afirmação de sua presença, que lhe permitirá não cair no “sem sentido” da depressão ou 

no “vazio” da demência. 

A partir destas questões, referentes ao corpo e à temporalidade como fatores 

constitutivos da subjetividade do idoso e sua articulação com a constituição do sujeito 

psíquico, foram analisadas as diversas formas possíveis do envelhecimento, o que me 

levou a uma diferenciação entre vias regressivas e elaborativas. 

Denominei vias elaborativas as que permitem a instauração de uma nova posição 

subjetiva, pela reordenação das instâncias psíquicas modificadas no processo do 

envelhecimento e que dependem da possibilidade de sublimação (arte, religião, projetos 

possíveis, serenidade); e regressivas as que levam a um enfraquecimento ou aniquilamento 

do Eu sob diversas formas, algumas delas patológicas (isolamento, irritabilidade, 

infantilização, depressão, demência).  

Entre outros aspectos, a elaboração da pesquisa permitiu concluir que, embora 

consideremos um certo desapego das coisas do mundo como necessário para a 

elaboração da perda do objeto-vida (obviamente, elaboração por antecipação), esta pode 

ser uma posição perigosa do ponto de vista ético, já que poderemos estar 

implementando uma série de ações que considerem o velho como um sujeito sem 

futuro, sem lugar, quase fora do mundo pela sua proximidade com a morte. Situação 

que o coloca na categoria de objeto descartável, objeto desinvestido.  

  
 

Pensar assim significaria considerar a libido um quantum de energia que se 

esgotaria no tempo. Mas, se pensarmos que a libido é uma energia sempre renovável, 

com possibilidades de continuar circulando, desde que o sujeito encontre objetivos 

adequados para o investimento (isto é, que ofereçam um baixo grau de frustração), 
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entenderemos que qualquer ser humano, independentemente de sua idade, poderá fazer 

novos vínculos e investimentos. Considerei essa diferença fundamental.  

Tratou-se, enfim, de analisar os destinos da identidade confrontada com as 

mudanças corporais, os limites temporais e as exigências do meio. 

 

 

2. O HOMEM E O TEMPO  

 

O homem e a idéia de tempo se influenciam mutuamente e, sem dúvida, esse 

movimento provoca efeitos na subjetividade. A experiência do tempo não é exterior à 

subjetividade; a representação do tempo é gerada e compartilhada culturalmente.Cada 

crise da humanidade, cada mudança do tempo histórico provoca e é provocada por uma 

reordenação da relação do homem com o tempo. Os grandes descobrimentos, os 

avanços tecnológicos, a navegação de além-mar ou a virtual da Internet mudaram a 

medida do tempo subjetivo e todo o posicionamento humano ante os outros, o espaço e 

a própria vida. Não só o tempo, mas também o espaço, não são os mesmos dos nossos 

antepassados.  

Há uma concepção clássica – aristotélica – do tempo, um tempo universal que 

privilegia a idéia de movimento, do “antes” e do “depois”. Um tempo exterior ao qual 

estaríamos submetidos e que pode ser medido. Nesta concepção, a experiência do tempo 

está representada por figuras como a linha, o caminho, o rio que flui. (Galende, 1992) 

 

Vivemos o tempo como sucessão, como movimento; apesar da ‘relatividade’ 

demonstrada neste século, na nossa vivência habita um tempo absoluto, medida de todas 

as coisas, que nos numera as durações (Galende, 1992, p. 31).  

 

O modo mais primitivo de pensar essa relação homem-tempo é por meio dos 

ciclos da natureza: dia/noite, inverno/verão, chuva/estiagem, tempo de reprodução/tempo de 

colheita; tempos marcados por rituais que preservam a repetição, idéia circular do 

tempo, em que tudo se repete sempre da mesma forma; tempo mítico de repetição, 

tempo de eterno retorno.  

Mas, a essa idéia do tempo circular, opõe-se a concepção de tempo sucessivo em 

que passado, presente e futuro encadeiam-se numa seqüência que se pretende lógica, 
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histórica e que culmina com a morte, fim do tempo da vida. O pensamento religioso, na 

crença de uma vida após a morte, restitui uma certa circularidade, uma possibilidade de 

repetição na eternidade, marcada pela idéia de passagem de uma vida carnal e de 

sofrimento a outra de espírito puro, eterna em sua imutabilidade.  

A partir destas duas idéias de tempo, a de tempo circular baseado na repetição, e 

a de tempo sucessivo, produtor de história, deduziremos que o homem só poderia 

progredir transformando a natureza e a si próprio. O homem escreveria sua história, 

enquanto a natureza estaria marcada por ciclos vitais repetitivos. Para sustentar essa 

posição seria necessário dividir o próprio homem em natureza (repetição) e espírito 

(história), instinto e alma. Porém, veremos ao longo deste trabalho como essa “natureza 

humana” é constituída por pulsões, por exigências de trabalho psíquico, em que história 

e repetição se opõem e se encontram. 

Para a psicanálise, o presente não é conseqüência direta do passado; o presente é 

construção. O passado não contém em si mesmo o sentido do presente, pois é a partir do 

presente que se constrói um sentido para o passado. A psicanálise vem quebrar a idéia 

do tempo linear ou circular. Subverte a trama do tempo, provoca outros tempos, tempo 

de repetição, tempo de transferência, de posterioridade, de elaboração, enfim, tempos de 

transformação e construção de subjetividade.  

Embora Freud não tenha postulado um trabalho do tempo, como postulou um 

trabalho do luto ou do sonho, por exemplo, não deixou de se referir repetidas vezes à 

importância desse fator para a psicanálise. Desde os primórdios de sua teoria, 

considerou o tratamento psicanalítico como algo que leva um certo tempo para se 

realizar, como um processo que se realiza no tempo.  

Em “Corpo, Tempo e Envelhecimento”, e seguindo uma idéia de Henri Bianchi 

(1991), já me refiro a esse tema dizendo:  

 

A experiência psicológica do tempo não é exterioridade, mas o produto de um labor 

psíquico estruturante de identidade. Envelhecer, então, não será seguir um caminho já 

traçado, mas construí-lo. Eis o trabalho do tempo: a construção de subjetividade 

(Goldfarb, 1998, p. 73).  
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3. PARA PENSAR A DEMÊNCIA 

 

A vida é o tempo que acontece entre nascimento e morte. Nesse prazo, o sujeito 

encontrará os limites para o seu desejo e realizará o encontro com seus objetos 

possíveis.  

A velhice é a fase vital final do desenvolvimento humano, fato existencial que 

ultrapassa o biológico; apesar dos estigmas negativos que a caracterizam, a maioria das 

pessoas quer chegar lá, pois o contrário significaria morrer jovem. Deparamo-nos, 

assim, com um campo de contradições e paradoxos de difícil resolução. 

O fato de ser a velhice o momento da existência humana mais próximo à morte, 

ligado ao declínio físico e a questões culturais, cria campo fértil para uma representação 

social negativa e propicia atitudes de marginalização e auto-exclusão.  

Como todas as fases do desenvolvimento humano, a velhice também não tem 

fronteiras rígidas, nem cronológicas, nem conceituais. Norberto Bobbio fala-nos destes 

aspectos:  

 

Nestes últimos anos, o limiar da velhice deslocou-se cerca de duas décadas. Aqueles 

que escreveram obras sobre a velhice, a começar por Cícero, tinham por volta de 

sessenta anos. Hoje um sexagenário está velho apenas no sentido burocrático, porque 

chegou à idade em que geralmente tem direito a uma pensão. O octogenário, salvo 

exceções, era considerado um velho decrépito, de quem não valia a pena se ocupar. 

Hoje, ao contrário, a velhice, não burocrática, mas fisiológica, começa quando nos 

aproximamos dos oitenta... (Bobbio, 1997, p. 17). 

 

Quanto mais nos aprofundamos no tema, mais difícil se torna definir quando 

começa a velhice e o que é “ser velho”. Neste sentido, devemos diferenciar os termos 

velhice e envelhecimento. O termo envelhecimento alude a processo, a movimento 

contínuo, a um constante e sempre inacabado processo de subjetivação; velhice, por sua 

vez, refere-se a um estado, a uma certa permanência, a um tempo que não passa. Jack 

Messy escreve: “Se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da 

idade avançada, entenda-se, em direção à morte” (Messy, 1993, p. 33). 

  
 

O tempo é aquilo que transcorre, permitindo a construção de conceitos, 

construindo memória, criando histórias, produzindo subjetividades. O curso da vida, no 

entanto, não é um curso de tempo regular perante o qual o sujeito é um mero espectador. 
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A experiência psicológica do tempo não é mera exterioridade, mas produto de um 

trabalho psíquico estruturante da identidade. Nesse sentido, envelhecer não será seguir 

um caminho já traçado, e sim construir uma identidade, e esta idéia fundamental será 

retomada, de diversas maneiras, ao longo deste trabalho. 

Tempo, temporalidade, consciência de finitude, tempo subjetivo são conceitos 

que marcam um caminho a ser trilhado para melhor compreendermos os fenômenos que 

caracterizam o envelhecimento humano. Se temos uma história, é porque conseguimos 

registrar na memória os acontecimentos significativos de nosso passado, descobrir 

aquilo que permanece e o que muda, e, assim, confirmar nossa identidade. Para elucidar 

melhor esta questão apelaremos a Piera Aulagnier, psicanalista que muito se dedicou a 

esse tema em sua relação com a constituição do eu,. 

A reflexão sobre as questões do tempo é freqüente nos grandes pensadores da 

humanidade e Freud não escapou da preocupação com as vicissitudes da temporalidade 

humana. Em carta a Marie Bonaparte, datada de 12/11/1938, escreve:  

 

Seus comentários em relação ao tempo e ao espaço me pareceram melhores do que 

poderiam ter sido os meus, embora, no que diz respeito ao tempo, ainda não lhe tenha 

informado de todas as minhas idéias. Na verdade, nem a você nem a ninguém. Uma 

certa repugnância por uma tendência subjetiva de deixar voar a imaginação, levaram-me 

sempre a me conter (Freud, 1976, p. 198). 

 

Ainda que não tenhamos encontrado, em toda a obra freudiana, um só artigo 

dedicado exclusivamente a essa questão, o tema do tempo transita por ela, como 

observamos, por exemplo, no conceito de repetição. Será especialmente por meio do 

conceito de posterioridade, que liga a temporalidade à causalidade psíquica, que Freud 

nos oferecerá os elementos necessários para pensar a questão da historicidade do 

sujeito.  

Na consciência, o sentimento de finitude é exclusivo do ser humano. Ele é o 

único ser vivo que sabe que vai morrer e, como tal, organiza-se para isso. Acreditamos 

que a temporalidade humana se constrói sobre uma linha temporal que, a partir do 

presente, permite-nos avaliar o passado, retificá-lo e projetarmo-nos no futuro. Esse é o 

movimento da historicidade humana, que cria subjetividade e preserva a identidade, 

dando um sentido de permanência.  
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Proponho-me a analisar o tempo de vida como um tempo cronológico que 

podemos medir de acordo com as diferentes convenções, mas que vivenciamos fora de 

qualquer acordo; tempo subjetivo, de construção do sujeito psíquico, que não podemos 

medir, a não ser na sua mais pura intensidade. Tempo de construção da história 

vivencial que resiste à medida do registro biográfico.  

O tempo do envelhecimento caracteriza-se pela presença do sentimento de 

finitude, que é vivenciado com diferentes qualidades e intensidades emocionais, 

dependendo das características de cada sujeito e das diferentes experiências de 

proximidade com a morte vivenciadas ao longo de seu desenvolvimento. Essa proximidade 

com a morte marca uma experiência de luto, ou seja, de elaboração de perdas, processo 

sempre necessário para que se instaurem outros objetos no lugar do perdido, para que 

outros investimentos sejam possíveis e a libido continue a produzir vínculos... e vida. 

Entretanto, existem casos em que essa elaboração parece não ser possível. E aqui 

nos defrontamos com aquilo que, pela sua intensidade e modalidade de inscrição, não 

pode ser retomado na posterioridade; aquilo que constitui um resto de impossível 

elaboração, marcando limites e sendo o grande desafio de qualquer psicoterapia. O 

inominável, que não se representa simbolicamente e só pode ser atuado no corpo.  

Essa falta de elaboração pode ser então razão suficiente para levar um sujeito 

pelo caminho sem retorno do esquecimento mais radical e violento? Quais seriam os 

impedimentos para o sucesso de um processo elaborativo da perda? Em que consiste 

essa perda que, por meio da interrupção da comunicação com os outros, afasta o eu e o 

isola no esquecimento mais mortífero, pois constitui a morte da própria identidade? 

Seria, talvez, campo de domínio da pulsão de morte? Estas são algumas das perguntas 

que pretendo responder ao longo deste trabalho 

Ao nos defrontarmos com a questão demencial, pensamos primeiramente numa 

deterioração neuronal. Sem querer negar essa constatação do ponto de vista biológico, 

não podemos deixar de nos questionar sobre alguns outros enfoques.  

No meio médico, atribui-se apenas 15% das demências a causas psicológicas; 

mas, uma vez que a etiologia dessas doenças ainda não foi totalmente esclarecida, 

podemos pensar que essa porcentagem pode ser muito maior. Devemos considerar 

também que os exames necroscópicos freqüentemente contrariam os diagnósticos 

clínicos e não apresentam a deterioração neuronal esperada para a gravidade da 

sintomatologia apresentada, ou seja, nem sempre existe correspondência entre as lesões 
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orgânicas e as perturbações psíquicas. Nesse caso, como já mencionei, é legítimo pensar 

que a especificidade da demência − em que o Eu se dissolve − não estaria dada 

unicamente por um déficit orgânico que afeta a memória como função neurológica, e 

sim por um conjunto de fatores no qual dever ser incluída a possibilidade de existência 

de um transtorno de identidade que tenha efeito sobre a memória como função 

historizadora.  

Neste sentido, fica claro que nos encontramos ante dois campos epistemológicos 

diferentes, com objetos diferenciados. As neurociências pretenderiam, a rigor, construir 

uma leitura do psiquismo de base biológica. Assim, o funcionamento psíquico seria 

redutível ao funcionamento cerebral, e sua linguagem seria a bioquímica. A química dos 

neurotransmissores explicaria as particularidades do psiquismo e da subjetividade, 

transformando a psicofarmacologia no referencial fundamental da terapêutica psiquiátrica. 

Com isso a medicação psicofarmacológica seria a modalidade essencial de intervenção 

psiquiátrica. (Birman, 2000) 

Mas Jurandir Freire Costa (2000), sempre atento ao aspecto ético de suas 

formulações, chama a atenção para o fato de a mudança do perfil clínico1 dos 

analisandos e o estágio atual das teorias sobre a subjetividade terem criado a 

necessidade de certas inflexões teóricas na psicanálise, de modo a incorporar os avanços 

de outros campos do saber pois, por exemplo:  

 

No campo da neurologia, desempenhos biológicos inusitados estão sendo estudados, e 

tudo isso revela facetas da organização subjetiva, modos de satisfação pessoal com a 

vida, idéias sobre o valor da vida e da morte impensáveis no tempo de Freud. Espero 

que esta diversificação da vida nos estimule a entender melhor a infinidade e 

diversidade de formas de vida subjetivas, e nos ajude a criar uma psicanálise cada dia 

mais aberta à riqueza dos experimentos psíquicos, compatíveis com a reprodução da 

vida cultural e biológica (Freire Costa, 2000, p. 105)  

 

E, como bem diz Renato Mezan (1998), a questão entre psicanálise e 

neurociências está “mal colocada” já que, a começar pelo sintoma: “para a psicanálise e 

para a medicina, não significam a mesma coisa; e por este óbvio e poderoso motivo, a 

________________ 

  
 

1 O autor se refere especialmente a casos de distúrbios da imagem do corpo, drogadição e depressões 
distímicas onde encontramos “rebaixamento sistemático do valor afetivo de qualquer objeto do mundo, 
inclusive a própria vida” (Freire Costa, 2000, p. 104) 
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‘competição’ entre psicanálise e neurociências simplesmente não existe” (Mezan, 1998, 

p. 302). O sintoma não pode ser confundido com a queixa, esta é uma percepção, tem 

relação com o que a pessoa sabe de si mesma, é uma percepção a seu respeito, enquanto 

o sintoma se apresenta como absurdo e surpreendente porque suas conexões com o 

restante da vida psíquica foram cortadas pelos mecanismos de defesa. Por outro lado, os 

objetos de estudos são diferentes. 

 Como psicanalistas interessados no fenômeno demencial, não estudaremos a 

memória como função neurológica porém, não deixaremos de ficar atentos a tudo aquilo 

que a pesquisa científica descobrir em relação a esta função tão essencial. Como 

psicanalistas estudaremos a memória como produção histórica do sujeito psíquico, 

resultante de seu funcionamento inconsciente, com o qual pretendo contribuir a um 

aprofundamento dos estudos a este respeito. 

Além da necessidade de responder às hipóteses aqui apresentadas, esta pesquisa 

se justifica pelo fato de que, segundo as mais recentes estatísticas, no ano de 2015, 1 

bilhão de pessoas terá mais de 60 anos, o que representa mais de 15% da população 

total; 50% das pessoas com mais de 90 anos (mais de 150 milhões) sofrerão algum tipo 

de doença demencial com diferentes graus de dependência.  

Considerando o envelhecimento populacional e a constituição e dinâmica da 

família moderna, numericamente reduzida em relação à do começo do século XX, 

comprovamos que esta não terá mais condições de abrigar e cuidar de seus idosos 

dependentes, constituindo este fato um problema de difícil solução para a Saúde Pública 

e a Previdência Social. As doenças demenciais, tanto pelo grau de dependência que 

provocam quanto pela sua prolongada evolução, são das mais dispendiosas de que se 

tem conhecimento, exigindo, freqüentemente, longos anos de institucionalização. Faz-se 

premente articular pesquisas e ações que visem a uma compreensão teórica e técnica de 

suas vicissitudes, com o objetivo de divulgação, prevenção, cura e assistência. Nesse 

sentido, esta pesquisa pretende abordar a possibilidade formular uma hipótese 

psicogênica para as demências. 

Com esse objetivo, no primeiro capítulo analisarei as vicissitudes do 

envelhecimento na atualidade através da ótica de “O mal-estar na cultura” (Freud, 

1929), dando especial ênfase ao conceito de desamparo que o autor trabalha ao longo de 

toda sua obra. Isso implicará uma reflexão sobre a representação social negativa do 

idoso como outro fator desencadeante do desinvestimento libidinal que a provoca, 
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analisado no marco das novas formas de subjetivação e das patologias engendradas na 

contemporaneidade. Logo depois, já no capítulo II, abordarei as demências sob vários 

pontos de vista, especialmente aqueles que se referem aos aspetos descritivos e 

históricos. 

No capítulo III, articularei os conceitos de tempo, história e memória procurando 

um entendimento da função da memória como construtora de história. Para isso, além 

de um longo percurso pelos textos freudianos, revisitaremos diversos pensadores da 

psicanálise, especialmente Piera Aulagnier. Já no quarto capítulo entraremos na questão 

fundamental da constituição historizada do eu. Com esse motivo, nos adentraremos no 

conceito de eu, tal como foi tratado por Freud, e mais especialmente, pela já mencionada 

Piera Aulagnier. 

 Buscando uma melhor compreensão do fenômeno demencial que penso como 

forma regressiva de defesa contra a depressão de final de vida, voltaremos a este tema 

no capítulo V , que será dedicado a refletir sobre as possibilidades de criar as bases 

necessárias para um entendimento deste fenômeno a partir do ponto de vista da 

psicopatologia psicanalítica.  

Para finalizar, no último capítulo trabalharei sobre as perspectivas terapêuticas 

que até o momento se visualizam no – por enquanto – empobrecido campo 

metodológico para o tratamento das demências. Este capítulo contém também três 

vinhetas clínicas de pacientes atendidos em consultório particular e comentários sobre 

os tratados em outras situações, como visitas informais a instituições asilares ou em 

tratamento domiciliar.  

 

 

 

  
 


