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 RESUMO 
 

 

 

 

 

 
O objetivo deste trabalho é abordar as demências do ponto de vista do 

referencial psicanalítico. A articulação dos conceitos de tempo, história, memória, 

projeto identificatório, desamparo e constituição histórica do eu fornece o suporte 

teórico necessário para fundamentar uma hipótese psicogênica para os estados 

demenciais, com a finalidade de ampliar a compreensão desta patologia, contribuindo 

para uma interlocução fundamental no campo da interdisciplinaridade.  

Destaca-se que, com a proximidade da morte e o encurtamento do horizonte de 

futuro, aumenta para os idosos, a dificuldade de realizar o trabalho de luto, 

especialmente o luto pela própria vida que está findando e que deve ser feito por 

antecipação. Nesse contexto, a especificidade da demência, situação na qual o eu 

historicamente constituído se dissolve, não estaria dada unicamente por um déficit 

orgânico que afeta a memória como função neurológica, mas, também, por um 

transtorno de identidade que tem efeito sobre a memória como função historizadora. O 

fracasso no processo de elaboração da finitude, o desinvestimento dos vínculos e a 

fragilidade ante as vicissitudes do processo de envelhecimento podem provocar estados 

depressivos, dos quais é possível fugir por meio de um esquecimento radical e violento. 

Finalmente, são apresentadas diferentes experiências terapêuticas que contribuem para o 

debate sobre a questão da inclusão das demências no campo da psicopatologia 

psicanalítica. 

 

PALAVRAS CHAVES: envelhecimento, demência, psicanálise, desamparo, 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 
The objective of this paper is to approach dementia from the psychoanalytical 

point of view. Concepts articulation, such as time, history, memory, identificatory 

project, helplessness and the historical self constitution, supply the necessary theoretical 

and instrumental support to substantiate a psycogenic hypothesis for the demential 

states, thus amplifying the pathology comprehension and contributing for the 

fundamental interlocution in the interdisciplinarity field. 

The difficulty of accomplishing the mourning work increases for the old before 

death nearness and the future horizon shortening: his or her own’s life mourning, a life 

that is almost finished (but not yet) - a work that must be done in advance. Dementia 

specificity, a situation in which the historically constituted self dissolves, would not 

only be given by an organic deficit that affects memory as a neurological function, but 

also by an identity disturbance that produces effects over the historical memory 

function. Failure in the process of “finishing” elaboration, the desinvestments, the 

helplessness and the emptiness, may cause depressive states from which it is possible to 

scape through a radical and violent forgetfulness. Finally, we shall make our way 

through the different therapeutic experiences that have contributed for the creation of 

the necessary conditions to include the question of dementia into the field of 

psycoanalytical psycopathology. 

 

KEY WORDS: aging, dementia, psychoanalysis, helplessness, desinvestment, 

depression. 
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