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 MAL-ESTAR E ENVELHECIMENTO   

 

 

 

Como saber? A princípio parece deserto, 

como se nada ficasse, e um rio corresse 

por tua casa, tudo absorvendo. 

Lençóis amarelecem, gravatas puem, 

a barba cresce, cai, os dentes caem, 

os braços caem 

caem partículas de comida de um garfo hesitante, 

as coisas caem, caem, caem 

e o chão está limpo e liso 

Pessoas deitam-se e são transportadas, desaparecem,  

e tudo é liso, salvo teu rosto 

sobre a mesa curvado; e tudo imóvel. 

 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

“Indicações” (fragmento) 
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E 
 

m 1990, o presidente Collor assume o poder executivo da Nação e confisca os 

depósitos em poupança. Seis meses mais tarde, a procura dos grupos de apoio a 

familiares de portadores da Associação Brasileira de Alzheimer cresce de forma 

considerável. A cirurgia que não pode ser realizada, a viagem que não pode mais ser 

sonhada, a casa que não mais será comprada. Raiva, vazio, desesperança, depressão. 

Multiplicam-se os diagnósticos de demências. 

Julho de 2002: sete meses depois de instaurado o “corralito” que confiscou os 

depósitos bancários, dos “panelazos”, e da entrada da Argentina em seus mais 

dramáticos níveis de miséria, recebo em São Paulo, dois telefonemas de pessoas 

preocupadas com o diagnóstico de demência dado a seus familiares em Buenos Aires.  

As duas experiências têm em comum o fato de acontecerem em um período de 

recessão econômica e de eliminar drasticamente os projetos de curto prazo que 

dependiam das economias da população. Para os mais jovens, embora represente um 

grande sofrimento, pode ser um simples adiamento; enquanto que, para os mais velhos, 

é a constatação de que seu tempo já acabou. É o fim de toda esperança.  

Devemos reconhecer que a situação dos idosos tem mudado muito nos últimos 

anos, mas ainda persiste uma imagem negativa, desinvestida e desvalorizada. Além do 

que, pelo fato de serem sujeitos próximos do fim da vida, encontram-se numa situação 

de fragilidade, tanto no que diz respeito à sua saúde, quanto no que se refere ao aspecto 

social. Podemos notar como são afetados por perigos reais que vão desde o aumento da 

violência urbana até a ameaça da perda dos direitos adquiridos pela aposentadoria. 

Ameaças que, sem dúvida, provocam efeitos na subjetividade.  
 



CAPÍTULO I – MAL-ESTAR E ENVELHECIMENTO    18  

Além de terem de abandonar compulsioriamente seus lugares de reconhecimento 

narcísico, os idosos, ainda que o queiram têm dificuldade de ocupar outros, pois o 

modelo social muda de forma radical e violenta, em um momento da existência em que 

não há mais tempo disponível para operar uma virada significativa no projeto de vida. 

Não há promessa de futuro, não há mais motivos para lutar.Não há como produzir a 

vida, só resta esperar a morte. 

A subjetividade não é da ordem do originário – biológico, psíquico ou social, 

não importa – é, sim, da ordem da produção, sendo que cada cultura e cada época 

histórica oferece diferentes condições e padrões de produtividade subjetiva. E para que 

exista produtividade, investimentos são fundamentais.  

Vejamos a seguir, alguns conceitos que nos ajudem a pensar estas questões.  

 

 

1. ALTERIDADE E SUBJETIVIDADE  

 

Pode-se dizer que toda a teoria freudiana está baseada na questão da alteridade, 

seu reconhecimento e suas conseqüências. Este tema está presente, com diversos 

destaques, desde o começo de suas elaborações. Basta lembrar que no estudo “Para uma 

concepção das afasias” (1891), Freud já afirmava que um aparelho de linguagem se 

constitui em relação a outro aparelho de linguagem; mais tarde, em textos como 

“Introdução ao narcisismo” (1914) e “O eu e o isso” (1923), por exemplo, dará ênfase 

especial a este aspecto. Porém, será nos textos chamados sociais ou antropológicos que 

ele irá adquirir uma relevante importância.  

Em “Psicologia das massas e análise do eu”, de 1921, Freud nos ensina que a 

história individual é uma história social; assim sendo, é impensável a constituição do 

sujeito psíquico sem o outro, não podendo haver historização no isolamento. Freud escreve:  

 

A oposição entre psicologia individual e psicologia social ou das massas, que a primeira 

vista nos pareceria muito substancial, perde grande parte de sua significação quando 

considerada mais profundamente. É verdade que a psicologia individual refere-se ao ser 

humano singular e estuda os caminhos pelos quais procura atingir a satisfação de suas 

moções pulsionais. Mas só raramente e sob o domínio de condições excepcionais lhe é 

dado prescindir das relações do indivíduo com sues semelhantes. Na vida anímica do 

humano, o outro aparece regularmente como modelo, como objeto, como auxiliar, como 
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inimigo; deste modo, a psicologia individual é, desde sua origem e ao mesmo tempo 

psicologia social, num sentido amplo, porém plenamente justificado (Freud, 1921, p. 67). 

 

A partir deste texto fica absolutamente claro que Freud coloca a questão da 

socialização do ser humano no cerne da problemática da intersecção entre psicanálise e 

cultura, formulando uma teoria psicanalítica da cultura. No núcleo de sua teoria, são 

destacadas as formulações que dão conta dos mecanismos pelos quais o sujeito realiza 

sua adaptação ao meio cultural, a maneira pela qual ganha um sentimento de pertença 

podendo, ao mesmo tempo, diferenciar-se dos outros membros da mesma cultura. O 

entendimento, enfim, sobre a função fundamental do “outro” para a satisfação das 

pulsões e a vida em sociedade.  

Em “Mal-estar na cultura” de 1929, vemos como, em todas as épocas da história 

da humanidade, a cultura tem proposto estratégias para aliviar o sofrimento que, 

paradoxalmente, ela mesma provoca através do impedimento da plena satisfação. 

Assim, a felicidade seria inatingível como estado permanente. Em sua procura, diversas 

vias substitutivas podem ser colocadas em ação, mas o conflito será sempre insolúvel 

em si mesmo.  

Por outro lado, as formas de sofrimento produzidas pela cultura mudam 

permanentemente. Sabemos que não se procuram as mesmas satisfações e não se sofre 

da mesma maneira, nem pelos mesmos motivos em todas as épocas históricas, nem em 

todas as classes sociais. Mas também não podemos esquecer que a procura por essa 

realização é o grande motor do desejo.  

Nas últimas décadas, observamos uma crescente revalorização das elaborações 

freudianas desta época. Vemos que tanto no que se refere ao sujeito, quanto ao que se 

refere à cultura, tanto no âmbito das ciências sociais quanto no da psicanálise, há uma 

tentativa de compreender as mudanças das relações sociais da pós-modernidade.1 A 

perda de valores como a solidariedade, a impossibilidade de se colocar no lugar do 

outro, a perda da esperança no tempo futuro ou a sobrevaloração do presente e o 

crescente desamparo, provocam efeitos na subjetividade.  

________________ 

 

1 A polêmica sobre a existência de uma pós-modernidade diferente da modernidade, ou como uma nova 
fase ou novo projeto desta, não é objeto deste estudo; então, chamaremos pós-modernidade ao período 
que se inicia entre as duas grandes guerras, se afiança nos anos 70 com o desmoronamento dos regimes 
socialistas, caracterizando-se pela queda do paradigma científico e da noção de progresso como salvação 
da humanidade e pela falta de um outro paradigma dominante como âncora da subjetividade humana 
(Rojas y Sternbach, 1997). 
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Nesse caminho – e pensando no sofrimento dos anos recentes na América Latina 

– Mario Fuks fala de situações traumáticas coletivas provocadas pelo terror econômico, 

os surtos hiper-inflacionários, o terror de estado, o desemprego e a precarização do 

trabalho. Estes determinantes, entre tantos outros, irão configurar um quadro de penúria 

social de alto impacto subjetivo, no qual o eu, submetido a esta situação, ficaria num 

estado de desproteção, que o impossibilitaria de abrir uma dimensão temporal onde a 

satisfação fosse passível de ser pensada como ganho futuro. 

  Ante estas catástrofes, todo um sistema de valores baseado no esforço pessoal, 

no trabalho como forma de se chegar a um futuro melhor, os projetos individuais e as 

expectativas de transformações sociais baseadas no coletivo parecem desmoronar.  

 

Assim, é freqüente que a limitação dessa rede simbólica intra e intersubjetiva requerida 

para a elaboração das vivências de desvalimento e desamparo culmine num desfecho 

medicalizante através de diagnósticos psicopatológicos de depressão, síndromes neuro-

vegetativas, etc. sem que o trabalho de luto em curso ou bloqueado possa ser 

reconhecido (Fuks, 1994, p. 66).  

 

Não haveria mais perdas reconhecíveis, pois tudo pode e deve ser substituído. 

Assim, nostalgia e reencontro não teriam mais sentido, o que traria como conseqüência 

a evaporação da memória. Afinal: 

 

A ‘perda de um objeto inserido numa história’ (Lewcowikz), aqui entendido como uma 

trama, tem na psicanálise um papel fundamental na constituição do sujeito [...]. A trama 

se produz através de perdas, deslocamentos, substituições, trocas. [...] Perda e 

incompletude abrem, assim, o caminho para a subjetividade, a alteridade, a 

intersubjetividade e a temporalidade” (idem, p. 75).  

 

O mesmo autor agrega que as assim chamadas patologias da contemporaneidade, 

como anorexia, bulimia e drogadição, por exemplo, integrariam e expressariam em sua 

sintomatologia os discursos sociais e as tramas de significações entrelaçadas ao redor 

dos ideais que configuram o espírito de sua época. 

Entendemos estas patologias como verdadeiros “analisadores” do modo de 

produção da subjetividade, não por estes quadros serem novos ou desconhecidos em 

outras épocas históricas, mas por serem novas as condições sociais que os determinam e 
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os recursos ideológicos que os organizam; de preferência, sempre entre os campos da 

psiquiatria e da farmacologia. Podemos pensar em acrescentar as demências a esta 

categoria, pois também ela forma parte dessa malha produtiva contemporânea. Mas 

continuemos agora nosso percurso através das idéias que justificam esta proposição.2  

  Na “cultura do narcisismo” tal como formulada por Lasch há mais de 20 anos 

(Lasch, 1981), o eu ocupa uma posição privilegiada e, embora o autocentramento do 

sujeito não seja uma questão nova, nesta formulação adquire outra dimensão.  

Estamos ante os resultados da passagem de um autocentramento baseado na 

interioridade e na reflexão a um outro que depende, todo ele, do olhar padronizador que 

apaga a valorização das diferenças subjetivas transformando o outro em apenas um 

objeto usurpável para uso pessoal. Elimina-se a alteridade, a intersubjetividade, e 

portanto, a solidariedade (Birman, 2002).  

Neste novo narcisismo, o sujeito pode mostrar-se perfeitamente adaptado ao 

social em geral e, ao mesmo tempo, sofrer com as exigências dos vínculos mais íntimos, 

que exigem um certo grau de renúncia narcísica, enquanto grandiosas expectativas sobre 

si mesmo coincidem com sentimentos de inferioridade e desadaptação. O sujeito 

descentralizado de sua história e de seu destino perde o sentido histórico de sua 

existência, isto é, o sentido de pertença ao conjunto das relações humanas que cobram 

significação às singularidades da vida de cada indivíduo.  

Vê-mo-nos na presença de um sujeito fora-de-si, não no modo da alienação 

psicótica, mas como modo de ser dedicado exclusivamente ao aperfeiçoamento do 

próprio eu em acordo com o padrão narcísico. Como se tudo acontecesse num cenário e 

fosse para ser visto de longe, haveria uma estetização da existência que viria cancelar a 

modalidade vincular dos contatos mais próximos (Debord, 1994). Birman propõe “fazer 

uma costura entre as interpretações de Debord e Lasch, já que a exigência de 

transformar os incertos percalços de uma vida em obra de arte evidencia o narcisismo 

que o indivíduo deve cultivar na sociedade do espetáculo (Birman, 2002, p. 188).  

O sujeito, assim organizado, transforma-se em objeto descartável. Perdida a 

interioridade, ganha-se exterioridade, quer dizer, ganha-se uma máscara para o consumo 

externo, mercado onde algumas regras são sagradas. Nesta sociedade do espetáculo, não 

basta ser belo, deve-se ser também competitivo, autocentrado, agressivo, egoísta. Mas 

fundamentalmente não se pode nem deprimir, nem sofrer.  

________________ 

 
2 Voltaremos ao tema da psicopatologia no cap. V  
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Entendemos que o fundamental desta exterioridade é uma falta de consistência 

interna, um continuado movimento de ter de ser para um mercado que parece não lidar 

muito bem com as diferenças. Um ter de ser padronizado – como no melhor estilo 

adolescente – para o consumo grupal, mas com normas e exigências que mudam 

constantemente. O conceito de sujeito da modernidade, que se pretende estável e 

invariável, está definitivamente questionado.    

Nesta sociedade do espetáculo, onde tudo acontece como num cenário, prioriza-

se a noção de espaço, a dimensão da história singular se perde e as noções de história e 

temporalidade são ocupadas pela idéia do lugar que se ocupa na cena. Espacializados os 

vínculos humanos, degradada-se a temporalidade, a historicidade do sujeito não é mais 

fundamento para sua existência e a memória em seus múltiplos aspetos se evapora, pois 

nada oferece de fundamental para a construção subjetiva 

Perdida a significação histórica, especialmente ancorada na questão da filiação, 

perdem-se a vivência de si mesmo e o sentimento de continuidade temporal: instaura-se 

o vazio. Vivência de vazio e desamparo são características do homem atual. Solidão, 

isolamento, fastio e embotamento favorecem o desinvestimento do mundo e da realidade. 

Por causa deste isolamento, haverá um desligamento dos vínculos intersubjetivos, via 

régia da pulsão de morte.  

Veremos então que as questões sobre a temporalidade, quando pensadas do 

ponto de vista da psicanálise, abordam fundamentalmente dois aspectos: os vínculos 

intersubjetivos e o processo de historização, que não podemos considerar sem analisar a 

noção de desamparo. 

 

 

2.   DESAMPARO E ANGÚSTIA 

 

O termo desamparo (Hilflosigkeit3) é utilizado por Freud ao longo de toda sua 

obra embora não lhe tenha dedicado nenhum artigo em especial. Costa Pereira, (1999) 

que pesquisou exaustivamente este tema, chama a atenção para o fato de esta noção ter 

sido negligenciada e seu alcance metapsicológico restringido por uma interpretação que 

________________ 

 

3 Foi procurado o verbete hilflosigkeit no Vocabulário de Psicanálise de Laplanche e Pontalis, no 
Dicionário Comentado de Luis Hans, no Dicionário de Psicanálise de Chemama, no Enciclopédico de 
Psicanálise de Kaufmann e no de Roudinesco e Plon. Só há registro no primeiro citado. 
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fez prevalecer o ponto de vista genético; o desamparo, surgiria ante uma tensão de 

necessidade que o aparelho psíquico, por imaturidade neurológica, ainda não seria capaz 

de dominar. Esta perspectiva supõe que o desamparo seria totalmente eliminável pelo 

amadurecimento e não teria mais um papel essencial no funcionamento psíquico; mas 

não foi essa a perspectiva freudiana que continuou a ver na Hilflosigkeit “ a condição 

última de falta de garantias do funcionamento psíquico, que o homem tem de enfrentar 

quando de livra de todas as ilusões protetoras que cria para si mesmo” (Costa Pereira, p 130) . 

No Projeto de 1895 Freud escreve:  

 
O enchimento dos neurônios nucleares em ψ terá como resultado uma propensão à 

descarga, uma urgência que é liberada pela via motora. A experiência demonstra que, 

aqui, a primeira via a ser seguida é a que conduz a alteração interna (expressão das 

emoções, gritos inervação vascular). Mas, como já explicamos no início, nenhuma 

descarga pode produzir um resultado apaziguador, visto que o estímulo endógeno 

continua a ser recebido e se restabelece a tensão em ψ. Nesse caso, o estímulo só é 

passível de ser abolido por meio de uma intervenção que suspenda provisoriamente a 

descarga de Q no interior do corpo; e uma intervenção dessa ordem requer a alteração 

no mundo externo (fornecimento de víveres, aproximação do objeto sexual), que, como 

ação específica, só pode ser promovida de determinadas maneiras. (Freud, 1895, p 362) 

 
E ainda completa:  

 

O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover essa ação específica. Ela se 

efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pessoa experiente é voltada para um 

estado infantil por descarga através da via de alteração interna. Essa via de descarga 

adquire, assim, a importantíssima função secundária da comunicação, e o desamparo 

inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais (Freud, 

1895, p. 362, grifos meus).  

 

 

Vemos então que já em 1895, Freud afirmava claramente que o desamparo é 

fundante do ser humano já que é fonte de “todos seus motivos morais” e, desse modo, o 

marca para sempre. Como podemos observar desde o começo de suas formulações, 

Freud coloca a questão do desamparo na origem do sujeito. A ênfase genética é clara, 

porém o olhar para outros aspectos já está lá. E como bem o assinala Cristina Ocariz:  
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O fator determinante da angústia automática é uma situação traumática e esta é, 

essencialmente uma vivência de desamparo do eu frente a uma acumulação de 

excitação, seja de origem externa ou interna, com a qual não pode lidar. O excesso de 

estímulos, é vivido pelo sujeito como algo avassalador que o leva a uma situação de 

desamparo (Hilflosichkeit) . A situação de desamparo inicial vivida pelo bebê frente à 

ausência do outro (Nebenmensch) do qual depende por causa de sua imaturidade 

biológica, serve como modelo frente às situações perigosas que viverá na vida, às quais 

reagirá de acordo com sua configuração psíquica do momento. (Ocariz, 2003, p 92)  

 

Jean Laplanche em “Novos fundamentos para a psicanálise”, dá ênfase ao 

aspecto genético que aborda o desamparo como um estado objetivo que deve ser 

separado do aspecto afetivo. Este estado em que se encontra o bebê por causa de sua 

imaturidade, seria uma situação de insocorro, desajuda indefensão. Em suma, um estado 

em que um ser não pode ajudar-se a si mesmo, um estado em que, se deixado só, perecerá.  

No mesmo texto, o autor situa o desamparo como fundamento do que chamou “a 

situação originária” na qual, o recém nascido seria impotente para realizar a ação 

específica adequada que poria fim ao estado de tensão interna provocado pela 

necessidade e, assim, ficaria submetido à onipotência materna4. Estado de desamparo 

fundamental e definitivo na constituição do psiquismo e na sua relação com os outros 

dos quais dependerá para sua sobrevivência. Mas não haveria desamparo que se 

referisse só ao campo da autoconservação, pois uma das formas privilegiadas da 

expressão da sexualidade adulta está em franca relação com os cuidados do bebê. 

Laplanche, então, ele distingue dois níveis de prematuração: um na esfera de 

sobrevivência, adaptativo, e outro na esfera sexual, na qual baseia sua “teoria da 

sedução generalizada” em que a criança se confronta (passivamente) com a sexualidade 

adulta inconsciente.   

Pois bem, em 1920, algo de transcendental acontece no cenário da psicanálise. A 

formulação da pulsão de morte vem outorgar ao desamparo uma nova dimensão. O 

desamparo é da ordem do originário e, como tal, seria impensável antes desta data. Uma 

pulsão sem representação e sem inscrição no circuito da satisfação, uma pulsão sem 

objeto, silenciosa, que coloca o ser humano, definitivamente e sem subterfúgios, na 

________________ 

 

4 Este aspecto já tinha sido levantado por Freud em “ A Etiologia da Histeria” de 1896. Voltaremos ao 
tema no capítulo IV quando estudaremos a construção do Eu e abordaremos as idéias de Piera Aulagnier. 
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posição de desamparo. Virada fundamental que provocará efeitos em toda a teoria. 

(Birman 2000) 

Neste caminho, Freud dá uma reviravolta na sua teoria da angústia que até então 

era considerada como proveniente da libido recalcada. No marco da segunda teoria –

mais metapsicológica do que fenomenológica – tal como formulada em “Inibição, 

sintoma e angústia” (1926), a verdadeira origem da angústia está no eu e é ela que cria a 

repressão.5 Freud distingue, então, duas formas de angústia: angústia automática, na 

qual há uma “situação traumática” provocada pelo excesso de excitação (tanto seja de 

origem interno ou externo) e angústia sinal, como forma de reação do eu ante a ameaça 

da situação de perigo, isto é, de se instaurar uma situação traumática.  

Freud também supõe um deslocamento do poder primitivo originariamente 

associado às figuras parentais, ao supereu posterior ao período de latência. Considera 

que, para que se estruture uma neurose traumática, além da presença do perigo objetivo 

é necessária a participação dos níveis mais profundos do aparelho psíquico, pois seria “a 

conseqüência direta da angústia de supervivencia ou de morte” (Freud, 1926, p 122) e 

explica a analogia entre angústia de castração e angústia de morte 

  

Mas o inconsciente parece nada conter que pudesse dar qualquer conteúdo ao nosso 

conceito da aniquilamento da vida. A castração pode ser retratada com base na 

experiência diária das fezes que estão sendo separadas do corpo ou com base na perda 

do seio da mãe no desmame. Mas nada que se assemelhe à morte jamais pode ter sido 

experimentado; ou se tiver, como no desmaio, não deixou quaisquer vestígios 

observáveis atrás de si. Estou inclinado, portanto, a aderir ao ponto de vista de que o 

medo da morte deve ser considerado como análogo ao medo da castração e que a 

situação à qual o ego está reagindo é de ser abandonado pelo superego protetor – os 

poderes do destino — de modo que ele não dispõe mais de qualquer salvaguarda contra 

todos os perigos que o cercam. (Freud, 1926, p.123, o grifo é meu)  

________________ 

 

5 Optaremos pelo uso do termo “repressão” pois: “em português,‘recalque’, significa simplesmente o ato 
de calcar de novo, de pisar aos pés, enquanto ‘repressão’, segundo a lição de Aurélio Buarque de 
Holanda; tem um ágama de significações muito mais afim ao conteúdo de violência que, em nosso 
entender, é a conotação essencial do conceito freudiano. Conseqüentemente, traduzimos Unterdruckung 
por ‘supressão’, atentando para a etimologia do vocábulo. Os dois conceitos jamais se confundem sob a 
pena de Freud: ‘repressão’ alude a exclusão para o inconsciente, enquanto ‘supressão’ indica o ato de 
manter algo no pré-consciente” (Mezan, 1991, p. XVII). E “havendo argumentos a favor dos dois 
termos, deve-se chegar a um acordo[...] se atualmente o mais difundido é repressão, e se não parece 
haver fortes argumentos contra seu uso, ele talvez seja o mais indicado – como,afinal, queria o velho 
Freud” ( Souza, 1999, p. 116) 
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Podemos observar que o desamparo, deixa de ser somente o produto da 

imaturidade psicomotora do bebê para se constituir em uma possibilidade da vida 

psíquica que, submetida a determinadas condições de excesso de estímulos, pode ser 

vítima de uma situação traumática concreta. Ceccarelli escreve:  

 

Vale lembrar que o desamparo original não deve ser compreendido apenas do ponto de 

vista biológico. Para o bebê, o que a falta do Outro traz não é a morte biológica mas, 

antes, a morte ontológica que tem sua expressão máxima em algumas formas de 

psicose. A função essencial do Outro primordial encarnada inicialmente pela mãe é a de 

introduzir a criança no mundo da metáfora onde os objetos secundários substituem os 

primordiais: para manter-se o narcisismo secundário, o do eu, deve-se sacrificar o 

narcisismo primário. O bebê humano que recusasse esta necessidade seria impensável 

como humano, excluindo-se da cultura. (Ceccarelli, 2001, versão electrônica) 

 

É em “O futuro de uma ilusão” e “O mal-estar na cultura” que a noção de 

desamparo, já anunciada nos primeiros textos da produção freudiana, se instala, 

definitivamente, no corpo teórico da psicanálise como fundante da subjetividade.  

Em “O futuro de uma ilusão”, de 1928, Freud retoma o tema ligando o 

desamparo infantil à religiosidade, à justiça e à figura de um pai protetor:  

 

Como já sabemos, a impressão terrificante de desamparo na infância despertou a 

necessidade de proteção – de proteção através do amor –, a qual foi proporcionada pelo 

pai; o reconhecimento de que esse desamparo perdura através da vida tornou necessário 

aferrar-se à existência de um pai, dessa vez, porém, um pai mais poderoso. Assim o 

governo benevolente de uma Providência divina mitiga nosso temor dos perigos da 

vida; o estabelecimento de uma ordem moral mundial assegura a realização das 

exigências de justiça... (Freud, 1928, p. 30).  

 

Quem não tiver a sorte de viver em um mundo justo nem a possibilidade da 

ilusão religiosa deverá admitir para si mesmo toda a dolorosa dimensão do desamparo e 

sua insignificância dentro da ordem do universo e, se não achar outros caminhos, estará 

submetido às mesmas condições do desvalimento infantil. 

Paulo Ceccarelli, (2001) a partir de uma apurada leitura dos textos de Freud, 

analisa como a figura do pai é central para este autor: 
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Para Freud é da relação com o pai em carne e osso, que o sujeito forja o protótipo de 

Deus e também o do demônio; é por ter tido um pai particularmente violento e cruel na 

realidade que Dostoievski desenvolve um superego sádico. Ao pai, a tarefa de substituir 

a mãe na proteção da criança pelo resto da infância contra os perigos de mundo externo, 

como lemos em O Futuro de uma Ilusão. (Ceccarelli, 2001, versão electrônica)  

 

   E acrescenta:  

  

Do onipotente pai herói – o grande homem da infância – profundamente admirado, por 

vezes idolatrado, mas também temido – ficará a nostalgia do pai, sentimento que 

coincide com a necessidade de proteção ligada ao desamparo humano. É também ele 

que vai, via ameaça de castração, – o pai que castra mas que protege – marcar e 

direcionar, por assim dizer, o desejo do filho. (idem) 

 

Se houver um colapso das funções parentais será impossível evocar a nostalgia 

da proteção do pai. Ceccarelli, (idem)  utilizando o exemplo da drogadição observa que, 

quando falha esta evocação, quando é impossível apelar ao pai, a droga pode produzir 

um “arrimo de segurança”, como uma ilusão de retorno ao paraíso perdido, ao estado 

oceânico rompido. “O apelo ao pai é um pedido de proteção contra a castração – logo, 

contra a morte – num contexto onde a castração já se deu, ou seja, onde já houve função 

paterna.” (idem)  

Haveria pois um desamparo originário, fundante, que marca de forma indelével 

a subjetividade humana e outro – que não seria mais que um reencontro – em que uma 

ilusão de amparo seja possível através do apelo ao pai simbólico. 

 E Freud vai continuar trabalhando com esta noção até se constituir como figura 

central em uma concepção trágica do homem, consciente de sua finitude e à mercê das 

vicissitudes da vida. Será desta forma que o encontraremos em “O mal-estar na cultura”, 

de 1929.  

Neste texto, e seguindo a trilha inaugurada em “O futuro de uma ilusão”, Freud 

retoma um conceito de seu amigo Romand Rolland, que define a verdadeira origem da 

religiosidade na existência de um “sentimento oceânico”, “um sentimento como de algo 

sem limites, sem barreiras” (Freud, 1929, p.65). Seria algo como uma sensação de 

eternidade, produto da conservação do passado na vida anímica, que não necessariamente 

resulta destruído: “sua conservação é mais a regra que uma rara exceção” (idem, p.72).  
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Neste sentido, o sentimento oceânico remontaria a fases muito primitivas da 

formação do eu, embora Freud não considere esse sentimento como obrigatório, pois 

um sentimento só pode ser fonte de energia quando expressa uma necessidade intensa. 

Assim, a derivação do desamparo do bebê e o anseio pelo pai em necessidades 

religiosas só seria sustentada na vida adulta, pelo permanente medo e simultânea 

confiança no poder superior do destino e do divino.  

 

Escreve Freud:  

 

Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a da 

proteção de um pai. Dessa maneira, o papel desempenhado pelo sentimento oceânico, 

que poderia buscar algo como a restauração do narcisismo ilimitado, é deslocado de um 

lugar em primeiro plano. A origem da atitude religiosa pode ser remontada, em linhas 

muito claras, até o sentimento de desamparo infantil. Pode haver algo mais por trás 

disso, mas presentemente ainda está envolto em obscuridade (idem, p. 72). 

 

Freud considera que o sentimento oceânico seja uma produção posterior, e 

relaciona seu aparecimento à religião. A idéia de unidade com o universo e com Deus 

parece a primeira tentativa de consolo religioso, uma maneira de rejeitar os perigos do 

mundo que ameaçam o eu. Sendo um sentimento tão forte e perdurável, deve ter uma 

motivação da mesma intensidade, e essa motivação é, para Freud, o desamparo e a 

dependência que o humano sente em relação às outras pessoas.  

A maior ameaça então será a fragilidade dos vínculos e a possível perda do amor 

do outro que o deixará no maior desamparo e sem proteção ante uma série de perigos e 

sofrimentos. Além desta ameaça, Freud coloca mais duas: o corpo, condenado à 

decadência e à finitude, corpo que não pode renunciar à dor e à angústia como sinal de 

alarme, e as forças da natureza impossíveis de dominar por inteiro. As três questionam a 

onipotência do sujeito humano e manifestam sua fragilidade ante a vida.  

 

Para enfrentar os sofrimentos da vida, Freud reconhece algumas outras 

alternativas além da religião: distrações poderosas como, por exemplo, a ocupação com 

um projeto científico, satisfações substitutivas como a arte e a sublimação em geral, o 

uso de substâncias embriagadoras que nos tornem insensíveis, o gozo da beleza, o 

investimento no amor e nos vínculos e o trabalho. Diversos meios, enfim, que a cultura 

oferece para evitar os sofrimentos que provoca. Proteger-se do desamparo, subtrair-se 
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ao medo, regular os vínculos e a divisão dos bens é a função fundamental que Freud 

atribui à sociedade. Mas os tempos mudam e estes fatores, embora sempre presentes, 

adquirem conotações diversas nas diferentes épocas históricas. Miriam Debieux Rosa 

retoma esta questão em relação à sociedade pós-moderna: 

 
Logo, a cultura atende às funções de proteger e organizar as relações humanas quando 

supre o sujeito de duas formas: pela convicção de ser único, especial, relacionada ao 

narcisismo e a identificação e quando oferece a segurança da pertinência a um grupo 

desenvolvido por ideais comuns. Como foi visto, o primeiro aspecto tem sido 

exacerbado e este último aspecto tem sido pulverizado na cultura ‘pós-moderna’ 

(Debieux Rosa,1998, p. 88). 

 
Vemos então como, na contemporaneidade, os vínculos de filiação são 

profundamente questionados e, embora seja verdade que a figura do pai simbólico – tal 

como era entendida nas sociedades tradicionais – entrou em colapso, é verdade também 

que a função “protetora” da cultura não estaria fazendo seu papel. Se o pai não garante 

mais nada em termos de proteção subjetiva é porque essa função paterna não tem mais 

em que se apoiar. Todos os mecanismos reguladores se mostram falidos e o desamparo 

passou a fazer parte da condição subjetiva própria ao ser humano.  

A função paterna de suporte e transmissão da identidade para o filho é substituída 

por outros saberes, hoje especialmente representados pela mídia. Isto não acontece sem 

conseqüências; tanto a constituição do sujeito quanto o próprio processo civilizatório 

são profundamente afetados pela desintegração (ou talvez, modificação) dos vínculos 

sociais. O futuro não está mais garantido como o estava nas sociedades tradicionais. 

Novas formas de expressão da sexualidade, novos conceitos de família, de 

parentalidade, de adolescência ou de velhice, fazem sua aparição nos surpreendendo e 

modificando nossas significações em relação a questões tão fundamentais como o amor 

e a morte. Significações essas que formam parte de uma trama na qual estamos 

incluídos como agentes e produtos. Trama que não podemos olhar senão como sujeitos.  

Como sujeito incluído na trama social, o homem contemporâneo está longe de 

viver uma vida sem ideais e estes, embora não sejam os mesmos ideais sublimes do 

romantismo, dominam a existência e determinam os diferentes modos de produção 

subjetiva.  
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Rojas e Sternbach (1997) nucleiam estes ideais em seis grupos: o primeiro é o 

grupo dos ideais ligados ao consumo como pretensão de um desejo sempre satisfeito 

plenamente; o segundo grupo é o dos ideais ligados ao aqui e agora, que têm tudo a ver 

com a queda das utopias e a abolição da história; neste caso, a dimensão do futuro fica 

submetida a um presente que promove um movimento de desinvestimento em um Ideal 

do eu, sempre projetado no tempo futuro, em favor de um eu ideal que manda sê-lo todo 

e já. Os ideais de leveza constituem o terceiro grupo, que, como oposição a alguns 

ideais rigorosos da modernidade, evitam as profundezas em prol do culto da própria 

imagem e da superfície, do que não pesa na existência, do que torne a vida mais “leve”. 

Um quarto grupo de ideais liga-se ao mundo da imagem transmitida pela mídia, 

ideais estes que são absorvidos passivamente por um público ávido de parâmetros 

organizadores de seu cotidiano. O quinto grupo é o dos ideais ligados à juventude, os 

quais, como produto dos anteriores, preconizam os padrões de estética e de 

comportamento ligados a essa fase da vida; negam o caminho natural em direção à 

velhice e à morte, que aparecem como tempo de concentração de tudo o que é decadente 

e deficitário, provocando uma necessidade de parar o tempo. Seguindo esta lógica, a 

juventude seria um estágio ideal a ser alcançado precocemente e indefinidamente 

prolongado.  

Por último, o sexto grupo, o dos ideais ligados ao pragmatismo, pelo qual são 

valorizadas todas as ações práticas e eficientes – embora agressivas e competitivas – 

que ajudem a atingir os anteriores, desestimando valores éticos tradicionais em vez de 

criticá-los e superá-los. O sucesso a qualquer preço, como valor inquestionável, muda 

definitivamente o modelo. 

Vemos que estes ideais estão ligados ao fim das utopias como possibilidade de 

projeção dos sonhos no tempo futuro, anulação do tempo para projetos a longo prazo, 

presentificação da vida no aqui e agora e rejeição -para as bordas deste universo– de 

tudo o que, como a velhice, pode negar estas constatações. Nestas modalidades, os 

sujeitos presos à realidade exterior e pouco conectados à própria conflitiva psíquica 

mostram um baixo nível de simbolização e manifestações psicopatológicas ligadas à 

experiência corporal; os vemos impregnados pelo vazio e sem palavras para falar de 

seus sentimentos. 

Miriam Debieux Rosa (1998) assinala outros efeitos da pós-modernidade: a 

influência dos meios de comunicação na construção da identidade, a realização pessoal 
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através do consumo, um sentimento de impotência tanto individual quanto coletivo, a 

não somatória dos destinos individuais – já que a vida comunitária é fabricada e dirigida 

pelos sistemas formadores de opinião – e o abandono dos fins sociais pela primazia da 

produção de tecnologia, o que altera a continuidade histórica da produção e sua 

confiabilidade.  

 

Os efeitos envolvem, portanto, abalos na concepção da realidade e na identidade, nas 

relações entre os indivíduos e dos indivíduos com a vida social, abalos que fazem 

predominar sentimentos de impotência que têm, paradoxalmente, impulsionado grandes 

grupos de pessoas na direção da religião. A impotência contrasta com a euforia da oferta 

de inúmeras oportunidades de prazer e de conhecimento, com garantias implícitas de 

oportunidade de uma vida sem limites e impossibilidades, reforçadas pelas promessas 

de eternidade e onipotência advindas dos progressos tecnológicos, inclusive da 

medicina (Debieux Rosa, 1998, p. 85).  

 

No cerne da formulação sobre o desamparo, o que se coloca é a falta de 

garantias da existência humana que nem a ciência consegue resolver. Haveria, pois, uma 

fragilidade estrutural do sujeito que se encontraria à mercê da fragilidade da vida, das 

ameaças da natureza e das difíceis vicissitudes do vínculo com os outros. Talvez 

ninguém esteja mais consciente de sua finitude, à mercê das dificuldades com a 

corporeidade, em situação de fragilidade ante as ameaças da natureza (e da cultura) do 

que o sujeito que envelhece. E, também, ninguém é mais sem esperança; tudo o que foi 

deixado “para depois” se presentifica de forma urgente e imperiosa, simplesmente 

porque o depois não existe ou é muito breve. Ante o fim iminente não há apelo possível, 

o socorro não chega, a morte se enfrenta sempre em solidão.  

Por muito que o processo de castração tenha cumprido sua função, por melhor 

que seja a possibilidade de sublimação, o desamparo do sujeito, como bem o diz 

Birman:  

 

Assume uma feição trágica, marcado que seria pela finitude e pelo imprevisível sem ter 

qualquer garantia absoluta para se sustentar. É o vazio e o abismo que está 

permanentemente sob seus pés, num vórtice tempestuoso que pode engoli-lo a qualquer 

momento, pois a morte o espreita com sua fase tenebrosa e hedionda em todos os 

instantes”. (Birman, 2001, p, 43)  
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3. O NÃO LUGAR DO MAL-ESTAR  

 

Sem dúvida, o progresso da medicina e os avanços tecnológicos têm colaborado 

amplamente para a mudança dos conceitos relacionados com as diferentes faixas etárias, 

especialmente daqueles que se referem ao processo de envelhecimento. Estes conceitos, 

nascem à luz do aumento da longevidade, da qualidade de vida e, portanto, do 

crescimento do número de idosos. 

Mas, além do progresso científico, a produção conceitual de qualquer área do 

conhecimento é regulada por valores sociais e condições históricas que definem sua 

evolução e sua operacionalidade. Neste sentido, podemos observar que o conceito de 

velhice é bastante recente. O evolucionismo darwinista do século XIX e sua 

conseqüente separação da vida humana em faixas etárias introduziu o conceito de 

degeneração como fundamental para o saber biológico, o que levou ao entendimento da 

velhice como o locus privilegiado de tudo o que referenciasse decrepitude e decadência.  

Por outro lado, os valores de produção e consumo ligados ao modo de produção 

capitalista também colocaram a velhice num lugar marginalizado, investido de valores 

simbólicos negativos e em contraposição aos da juventude, que sintetizariam todos os 

valores positivos, especialmente força, beleza, capacidade de trabalho, reprodução e 

produção de bens. Assim, o velho deixou de ser um patrimônio, transformando-se em 

um encargo social. Joel Birman aborda esta questão com as seguintes palavras:  

 

Colocada na posição negativa de uma existência social que se fechou, a velhice não 

poderia ter mesmo qualquer forma de reconhecimento simbólico, de relação com o 

futuro, pois o velho estava desinvestido no seu presente. Portanto, apenas lhe restava a 

rememoração do passado e o confronto brutal com a morte. Os efeitos subjetivos dessa 

posição social negativa, para a velhice, são catastróficos (Birman, 1995, p. 199).  

 
Quando um velho diz “no meu tempo”, está dizendo que não tem presente, que 

só pode existir em relação ao passado, que o tempo atual não lhe pertence, e menos 

ainda o futuro. O produto direto desta experiência é a desnarcisação, o desinvestimento 

da cultura que leva o velho a se identificar com esse espaço vazio, a falta de chances 

para a ressignificação do passado no presente, a impossibilidade de projeção no futuro.  
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Por outro lado, a cultura cria definições e promove uma linguagem que 

categoriza os cidadãos segundo gênero ou faixas etárias, determinando desse modo as 

relações sociais entre eles, tanto as de aliança, quanto as de conflito, de solidariedade ou 

dominação. Raul Pacheco escreve:  

 

Velhice não é um estado biológico: é uma palavra ou significante. Como tal, não 

constitui uma condição biológica, do mesmo modo que as categorias de gênero. Ela 

define o lugar do sujeito na cultura e sua posição nas relações de dominação. E também 

nas demais relações sociais (Pacheco, 2002, p. 81). 

 

O lugar do velho seria quase um não-lugar pois, embora a partir dos 

investimentos das últimas décadas sejam reconhecidos como sujeitos, sendo incluídos 

no panorama social contemporâneo (até porque seria impossível não incluir o grupo 

etário que mais cresce), os velhos são empurrados para as bordas da estrutura social, são 

reconhecidamente obrigados a uma subjetividade ancorada na passividade, a uma 

pobreza de trocas simbólicas, e à renúncia ao papel de agentes sociais; são empurrados a 

uma perda de todo poder, mesmo sobre si mesmos.  

Este não-lugar do velho se manifesta em atitudes e políticas (freqüentemente 

solapadas) de exclusão social. Paulo Endo escreve:  

 

Isto tudo está a favor, é claro, de um processo de exclusão em que o próprio sujeito se 

exclui a fim de evitar o conflito inevitável que a sua própria inclusão viria a gerar. 

Assim, é bom lembrar, a inclusão impõe uma série imensa de conflitos que o velho terá 

que enfrentar se quiser se habilitar ou se colocar como sujeito. Isso é agravado na 

medida em que, subjetivamente, o velho tem que dar conta dessa opção de ter de ser 

incluído, ou então ele abdica desse lugar. Necessariamente, esse lugar é de confronto, 

porque é um lugar hostil, porque é um lugar onde ele não é só desabilitado, ele é 

desabilitado e hostilizado. Então a reação dele teria que ser uma reação, no mínimo, 

também agressiva, ele teria que entrar nessa arena. Daí, penso a necessidade de 

instituições inclusivas, capazes de instrumentalizar os cidadãos para essa luta, e onde o 

Estado ocupa um papel essencial (Endo, 2002, p. 61).  

 

Portanto, ante a perda das funções produtivas e reprodutivas na contemporaneidade, 

não há uma substituição por algo que seja investido simbolicamente pela cultura. 
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“Capacidades produtivas” é um conceito que depende da ideologia social dominante, 

em que produção se refere só a produção de bens de consumo, a informação ou a 

serviços de apoio; outros tipos de produções, como as culturais, artísticas, intelectuais, 

de lazer ou de cuidados (de netos ou de doentes, por exemplo), não são investidas e nem 

valorizadas quando realizadas por um idoso. Se na cultura contemporânea não há mais 

lugar para o papel de transmissor da tradição e dos valores ancestrais, tampouco há 

lugar para o velho que quer permanecer ativo. Ainda não se criou um lugar onde exista 

uma real necessidade para essa atividade.   

Sobre este particular, Paulo Endo diz que as representações centrípetas, quer 

dizer, aquelas que vêm do ambiente em relação ao velho “têm uma intenção, no nosso 

país, de desabilitar o velho como sujeito. Segundo estas categorias, o velho ou é um 

empecilho, ou é um problema, ou é um favorecido, goza de favorecimento e não de 

direitos” (Endo, 2002, p. 60). 

Além de uma posição social negativa, há o sentimento de finitude. A 

proximidade da morte que, nestas circunstâncias, não pode ser elaborada, é sentida 

como um limite intransponível e fica no registro do destino iniludível da degeneração e 

da decrepitude. Os efeitos negativos desta experiência na economia libidinal se fazem 

evidentes nos discursos infantilizados, depressivos ou rígidos dos idosos.  

A partir desta premissa, pode-se pensar em uma psicopatologia do 

envelhecimento, fundada no não-lugar social da inatividade forçada, na impossibilidade 

de uma temporalização do sujeito psíquico, no fracasso antecipado de qualquer projeto 

de futuro e no confronto com a morte inevitável que sempre chega antes do esperado.  

Birman (1995) fala de três formas paradigmáticas de ordenação psíquica do 

idoso, que não se referem a quadros clínicos, mas a estilos psíquicos que marcam as 

diferentes maneiras de enfrentamento desta situação.  

A forma depressiva acontece quando, sem poder retificar seu passado e nem 

projetar seu futuro, o sujeito se fecha a qualquer forma de presente possível e se articula 

só em virtude das perdas; na forma paranóide, eclode o ressentimento contra todos 

aqueles que supõe responsáveis pelo que lhe falta; por último, na mania, nega-se o 

presente da proximidade com a morte, assumem-se como próprios os ideais da 

juventude e nega-se a passagem do tempo, o que pode chegar a constituir verdadeiras 

construções caricatas de velhos usando modas e atitudes de adolescentes. 
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A estas três formas propostas por Birman, propomos acrescentar uma forma 

demencial, que, mais do que uma forma autônoma, seria um derivado da depressão. 

Uma forma de articulação pela qual foge-se da depressão, recusa-se o passado através 

do esquecimento de tudo o que for ligado à dor insuportável da perda. Nestes casos a 

depressão seria tão insuportável e o vazio tão infinito que não aceitaria nenhum recurso 

elaborativo.  

Simone de Beauvoir, ao se indagar já em 1970 sobre as diversas patologias 

neuropsiquiátricas observáveis na velhice, escrevia:  
 

Pensa-se hoje que a maioria desses problemas poderia ser evitada se a condição social 

dos velhos fosse menos catastrófica. E Bastide [Sociologie des maladies mentales] 

escreve: Pode-se perguntar se a senilidade é uma conseqüência da senescência , se ela 

não seria antes um produto artificial da sociedade que rejeita os velhos. Ele cita o Dr. 

Repond: ‘Estamos mesmo autorizados a indagar se o velho conceito de demência senil, 

pretenso resultado de perturbações cerebrais, não deve ser completamente revisto – e se 

essas pseudodemências6 não são o resultado de fatores psico-sociológicos, agravados 

rapidamente por colocações em instituições inadequadamente equipadas e dirigidas, 

como também em hospitais psiquiátricos onde esses doentes ficam entregues a eles 

mesmo, privados dos estímulos psicológicos necessários, frustrados em qualquer 

interesse vital, e não tendo outra coisa a esperar senão um fim cuja rapidez todos 

concordam em desejar. Chegamos mesmo a pretender que o quadro clínico das 

demências é talvez um artefato, devido, na maior parte dos casos, à carência de 

cuidados e esforços de prevenção e reabilitação’ (Beauvoir, 1990, p. 617).  

 

A falta de habitabilidade do mundo, a falência do reconhecimento social, a 

atomização da família provocam um sofrimento excessivo que subsume o eu numa 

situação de desamparo, na medida em que remetem a uma situação infantil de recusa de 

autonomia, deixando-o preso a uma situação da qual parece não haver saída senão 

através de um retorno a uma situação de abandono e dependência.  

Se a morte é inevitável e sua proximidade angustiante, o nível de sofrimento que 

isso provoca é também responsabilidade social. Quando se privilegia a idéia de 

juventude e se expulsa o tema da morte para um lugar cada vez mais marginal ou banal, 

as pessoas mais idosas  são empurradas a abandonar o que parece ser uma lucidez 

________________ 

 
6 Voltaremos a nos referir às pseudodemências no capítulo II, ao falar do diagnóstico. 
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insuportável, são obrigados a reduzir ao mínimo, e até a anular drasticamente, todas as 

ligações com um meio especialmente hostil, são compelidas a não querer saber mais de 

um mundo do qual já não podem participar, no qual já não têm mais lugar. Uma 

antecipação da morte para conservar a vida à qual é impossível renunciar totalmente. 

Cabe aqui lembrar que a possibilidade de alguém cometer suicídio aumenta com a idade 

e que as pessoas afetadas por um estado demencial avançado não se suicidam.  

Achamos incorreto atribuir os processos demenciais unicamente a fatores 

psicossociais – seria cometer o mesmo erro dos que acreditam na monocausalidade 

neurológica – mas não por isso deve-se negar a importância fundamental que estes  têm 

na eclosão de uma demência, pois como bem diz Freud: “No cultivo da ciência há um 

expediente que oferece uma solução muito rápida: escolhe-se uma parte da verdade que 

é colocado no lugar do todo e, em prol dela, nega-se todo o resto que não é menos 

verdadeiro” (Freud, 1916, p. 315). Freud utiliza esta frase, justamente na Conferência 

22, onde define as séries complementares retomando o conceito de “equação etiológica” 

já esboçada em carta a Fliess do 8 de fevereiro de 1893 (Manuscrito B) e desenvolvido 

ulteriormente em “A Herança e a Etiologia das Neuroses” de 1896.  

 Esta expressão é utilizada para compreender esta multiplicidade de fatores 

desencadeantes e superar a alternativa que obrigaria a escolher entre fatores exógenos 

ou endógenos. Estes fatores, longe de se opor, são complementares, quer dizer, 

aparecem de tal modo que enquanto um aumenta o outro diminui, variam de modo 

inverso. Ou seja, só no extremo da série não se encontraria mais que um fator 

provocador da neurose. 

 Na conferência 22, “Algumas perspectivas sobre o desenvolvimento e a regressão”, 

Freud estabelece a fixação libidinal como fator interno e a frustração como externo: 
 

O conflito é engendrado pela frustração; ela faz que a libido perca sua satisfação e se 

veja obrigada a procurar outros objetos e caminhos. O conflito tem por condição que 

estes outros caminhos e objetos provoquem uma contrariedade em uma parta da 

personalidade, de modo que se produz um veto que, em princípio, impossibilita a nova 

forma de satisfação. De aqui parte o caminho para a formação do sintoma pelo qual 

depois nos internaremos. Mas, as aspirações libidinais rechaçadas, logram se impor com 

alguns rodeios que as obriga a sortear o veto através de certas desfigurações. Os rodeios 

são os caminhos da formação de sintomas. Os sintomas são a satisfação nova ou 

substitutiva que se fez necessária pela frustração. (Freud, 1916-17, p 318)  
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Mas para que um conflito se transforme em patogênico e siga este caminho é 

necessário que à frustração exterior que elimina uma possibilidade de satisfação, se 

acrescente a frustração interior que aborta o caminho da substituição.  

Já na conferência 23, Freud divide o fator endógeno da fixação em dois 

componentes: a disposição constitucional, herdada das vivências deixadas pelos 

antepassados e as vivências sexuais da infância. 

Assim, a disposição constitucional, as vivências dos cinco primeiros anos de 

vida e os acontecimentos atuais constituem os três pilares básicos para o entendimento 

dos “caminhos da formação de sintomas” (Freud, 1916-17, p. 330).  

A partir deste entendimento, não será difícil compreender que a angústia que a 

proximidade da morte provoca é um fenômeno vivido de forma singular, por cada 

sujeito em particular, e que a reação ante esta angústia dependerá da forma pela qual 

cada um maneje a frustração ante a perspectiva de perda da própria vida, assim como o 

que cada pessoa fizer com isso vai depender, e muito, das condições sociais de sua 

existência.  

De parte dessa multiplicidade de fatores tentaremos dar conta ao longo deste 

trabalho, mas antes, para nos localizarmos historicamente, faremos uma introdução à 

questão das demências.  

 

 


