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INTRODUÇÃO A UMA 

PSICOPATOLOGIA DAS DEMÊNCIAS 

 

 

 

“Um sopro de esquecimento 

como uma dança 

que muda o dia em noite 

para que eu não pense.... 

ele está lá 

no meu coração 

onde meu espírito se recolhe para cuidar da 

[ felicidade dos dias que se foram 

e afogar o terror de todo que esqueço”* 
 

________________ 
* Este poema foi escrito por uma senhora que aos 49 anos recebe um diagnóstico de Alzheimer em fase 
inicial. Dez anos antes, devido a uma grande infelicidade gerada pela permanente “discórdia” com seu 
marido e submergida em um estado depressivo, começa a escrever um diário onde foram encontrados 
estes versos. Citado por André Chévance , 2003, p 82.  
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ean Maisondieu, na nova edição de “Le crépuscule de la raison” 1 (2001), retoma sua 

antiga preocupação com a questão das demências e as identifica com um “naufrágio 

senil” que, como todo naufrágio pode ter inúmeras causas. Dentre estas causas, talvez, a 

mais relevante seja para este autor, a “tempestade existencial” a que a velhice está 

submetida em decorrência do confronto com a morte, agravado pelas condições da 

existência nos dias de hoje. A tempestade existencial deixaria o sujeito à deriva, sem 

porto seguro, sem parâmetros para pensar, e sem vontade de fazê-lo. “O demenciado se 

protege de pensar porque isso o faz sofrer demais, mas a boa vontade daqueles que 

desejam ajuda-lo contraria esse projeto, o que o leva a reafirmar, cada vez mais, a 

determinação de não mais pensar” (Maisodieu, 2001, p. 18) . Como condenados à 

morte, aqueles que não suportam a idéia de ter de perder a vida podem preferir perder a 

cabeça. Assim como alguns idosos, aterrados pela imagem da velhice que o espelho lhes 

devolve, podem evitar o reconhecimento, outros podem destruir a própria razão em um 

bem sucedido esforço de escapar de uma lucidez insuportável.  

Indo ainda mais longe, Maisondieu declara que a demência não existe, que não 

passa de um mito, mas que as pessoas demenciadas são cada vez mais numerosas e 

reafirma que a doença é que deve ser colocada entre parênteses, não os doentes.  

Entre estes demenciados há, sem dúvida, muitos portadores de lesões orgânicas 

que provocam diversos efeitos sobre seu funcionamento psíquico, e muitos outros que, 

________________ 

  
 

1 A primeira edição é do ano 1988 . Da bibliografia pesquisada sobre uma articulação entre demência é 
psicanálise, esta obra é a mais antiga que encontramos depois da de Régis pertencente aos primórdios do 
sáculo XX e que já foi citada no cap. II. 
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como já adiantamos em capítulos anteriores, não apresentam nenhuma modificação 

neuronal cujo cérebro permanece intacto e livre de alterações neurológicas. Para Maisondieu, 

esta evidência impediria erigir a demência como uma entidade patológica e como tal, 

poderia até ser colocada entre parênteses. Porém, ele insiste, não se pode fazer o mesmo 

com os sujeitos afetados por isto que, do ponto de vista médico, nem seria “uma” 

doença e sim um conjunto de manifestações de causalidade diversa e indeterminada. 

Esta obra nos conduz a questionar o mito da incurabilidade, que teria como 

função limitar a área em relação à qual é possível pensar sobre este fenômeno, 

obstruindo o livre curso das idéias e interditando a possibilidade da dúvida. Esta posição 

de provocação procura então desmistificar um determinado discurso sobre a questão 

demencial, abrir o campo de estudo a este respeito e, especialmente, suspender o 

diagnóstico para bloquear o prognóstico fatal. Como já dissemos no cap. II, não se trata 

de negar o fato de que sujeitos em processo de envelhecimento podem sofrer alterações 

de suas faculdades intelectuais de diferentes níveis de gravidade e por causas diversas. 

Insistimos que deve-se, ao menos, ampliar o ponto de vista que centraliza a pesquisa no 

estudo do cérebro, incluindo fatores subjetivos e sociais 

Na clínica observamos que, enquanto alguns pacientes entram em um estado 

demencial após terem sofrido uma perda que é realmente da ordem do irreparável, 

outros chegam lá sem que, aparentemente, nada de muito significativo tenha acontecido, 

nada que represente – ao menos aos olhos dos outros – uma perda de elaboração 

impossível. Mas há o tempo e a vida que findam, o que, por si só constitui uma perda 

irreparável que é antecipada pela consciência da finitude própria do ser humano e exige 

um luto por antecipação. 

Fica claro que é só abrir-se à compreensão da multicausalidade para reconhecer 

o papel da angústia de morte na gênese do síndrome demencial e na obstinação coletiva 

em não poder imaginar outra causa fora das alterações cerebrais, pois é mais fácil lidar 

com um cérebro doente que com um ser humano que sofre a finitude da vida. Se não 

conseguimos abordar o sofrimento, só resta a doença e, como estamos vendo ao longo 

deste trabalho, a questão do sofrimento é fundamental para a compreensão das 

vicissitudes da demência. Nosso objetivo, então, neste capítulo, será o de abordar as 

demências pelo viés da psicopatologia psicanalítica, superando o impasse insolúvel que 

representa qualquer ponto de vista fragmentário. Para nos ajudar neste trajeto, 

recorreremos a algumas conceitualizações da Psicopatologia Fundamental.  
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Segundo Berlinck (1997), este termo é empregado pela primeira vez pelo 

psicanalista Pierre Fédida2, para definir uma área de pesquisa sobre o sofrimento 

psíquico diferente da Psicopatologia Geral que é também campo da psiquiatria. Trata-se 

pois, ao meu ver, de uma abordagem específica para a psicanálise que dialoga não só 

com a psicopatologia geral, mas também com outras áreas do conhecimento como é a 

das ciências sociais. Diz Berlinck: 
 

A posição da Psicopatologia Fundamental é assim denominada para se distinguir de 

outra posição que é a da Psicopatologia Geral. Enquanto esta rica posição é um discurso 

a respeito das doenças, das formas corporais-discursivas que assumem o pathos, a 

Psicopatologia Fundamental está interessada em suscitar uma experiência que seja 

compartilhada pelo sujeito. (Berlinck, 1988, p. 130)3 
 

Vemos então que a psicopatologia fundamental se proporia uma redefinição do 

campo psicopatológico, através de uma ampla reflexão crítica sobre os modelos e 

paradigmas que definem os objetos de pesquisa e as práticas clínicas. Isso exige um 

diálogo com outras áreas “com outras leituras presentes na polis psicopatológica” 

(Ceccarelli, 2003, p 18)  
 

A psicopatologia fundamental é um projeto de natureza intercientífica onde a 

comparação epistemológica dos modelos teóricos-clínicos e de seus funcionamentos 

propiciaria a ampliação do limite e da operacionalidade de cada um destes modelos e 

conseqüentemente a transformação destes últimos. Tal projeto levaria à construção de 

um espaço teórico-clínico, com fundamentos próprios, que permitiria a coexistência, o 

diálogo e o intercâmbio, dos diferentes modelos conceituais – neurociências, 

imunologia, farmacologia, oncologia e tantos outros que lidam com o pathos 

(Ceccarelli, 2003, p. 19) 
 

O mesmo autor, acrescenta ainda que não se trataria de uma 

interdisciplinaridade, já que o que a neurologia tem a dizer sobre Alzheimer o Parkinson 

não entra em contato e comunicação com o que um psicanalista pode dizer. Tratar-se-ia 

antes, de uma transdiciplinaridade que reúne os conhecimentos particulares de cada 

disciplina e as singularidades de cada modelo sob uma concepção ética comum, 
________________ 
2 Da Université Paris 7 – Denis Diderot. 

  
 

3 Aconselhamos a leitura completa deste artigo para melhor compreender o conceito de “posições” assim 
como outros provenientes da cultura grega. 
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formando uma ampla rede de significações capaz de produzir um campo discursivo e 

interações concretas. 

Inspirado na cultura grega, o termo psicopatologia reúne conceitos provenientes 

de três palavras dessa origem: psique, que derivou-se em psique e psiquismo; pathos, 

que resultou em paixão, sofrimento excesso; e logos, da qual se derivaram lógica, 

discurso narrativa. Assim, a psicopatologia seria um discurso sobre a paixão que se 

manifesta no psiquismo, um discurso sobre o sofrimento psíquico. A Psicopatologia 

Fundamental não estaria interessada na descrição e classificação da doença mental, mas 

naquilo que sobre seu sofrimento, sua paixão e seu excesso expressa o doente; 

expressão de uma subjetividade que é capaz de através do relato, da narrativa, da 

expressão, transformar esse sofrimento em experiência que serva para si mesmo e para 

os outros. E ainda... 
 

... a clínica psicoterapêutica, na ótica da Psicopatologia Fundamental, deve estar sempre 

orientada no sentido de encontrar as condições metodológicas que permitam, tanto ao 

paciente como ao psicoterapeuta, encontrar palavras que tenham a mais específica 

correspondência com o pathos que é tratado nesta clínica, pois o que se experimenta, 

nesta mesma clínica, é que o relato o mais preciso possível sobre o pathos produz uma 

transformação que faz desaparecer o sintoma e que altera a estrutura mesma do 

psiquismo e até mesmo do cérebro daqueles que estão envolvidos nesta prática. (Revista 

Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, editorial s/asinatura, 1998) 
 

Ou seja, o que a Psicopatologia Fundamental propõe e nos interessa 

especialmente, e o fato do efeito terapêutico de uma experiência realizável a partir do 

pathos, ou seja, da paixão, do sofrimento, do excesso. É nesta perspectiva que 

Ceccarelli volta a afirmar que “as manifestações da sexualidade, tanto as ‘normais’ 

quanto aquelas que fogem às normas, devem ser compreendidas não como problemas 

mas como soluções” (Ceccarelli, 2003, p. 21) Segundo este autor, se transportamos este 

raciocínio à psicopatologia fundamental podemos pensar que o caminho identificatório 

de cada sujeito é uma solução4, uma formação de compromisso frente às múltiplas 

variáveis desse caminho que a pessoa deve enfrentar ao longo da vida.  

________________ 

  
 

4 “A palavra solução deve ser entendida no sentido matemático do termo: uma equação que comporta 
diferentes variantes frente às quais, tal como em um sistema vetorial de forças, uma resultante, uma 
solução será encontrada” (Ceccarelli, 2003, p 21) 
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Veremos que são múltiplas e inesgotáveis as abordagens possíveis para nos 

aproximar de um estudo da etiologia e mecanismos das demências que permitem sua 

inclusão no universo da psicopatologia geral, mas que, sob nenhum ponto de vista, deve 

ser abandonada a tentativa de aproximação ao sofrimento que, fundamentalmente, está 

no cerne de sua causalidade. Se pudermos deixar em suspensão o furor classificatório da 

psicopatologia geral que fecha o caminho ao pensamento, poderemos nos aproximar do 

sujeito, de seu pathos, de seu sofrimento, de seu excesso.  

Veremos à continuação algumas situações que podem ajudar a alargar nossa 

compreensão sobre as demências. 
 

 

1. DESINVESTIMENTO, DEMÊNCIA E PULSÃO DE MORTE 

 

Uma das cenas mais freqüentes na clínica com idosos e com sujeitos em 

processo de envelhecimento é a de pessoas que, embora saudáveis, manifestam seu 

medo de vir a sofrer algum tipo de deterioração senil, um acidente vascular cerebral que 

os deixe em situação de dependência, ou qualquer doença degenerativa que os prive do 

pleno domínio de suas faculdades mentais. Medo da morte psíquica, que como morte do 

simbólico, desfalecimento do ser, pode se adiantar á morte biológica. Nunca na minha 

experiência clínica, achei alguém que preferisse sofrer uma doença longa e limitante do 

bom funcionamento mental à morte rápida e sem sofrimentos para ele próprio e sua 

família.  

Em 1937, em carta a Arnold Zweig após a morte de Lou Andréas-Salomé, o 

próprio Freud manifestava seu temor à decadência com as seguintes palavras: 

 

Não gostaria de durar mais, pois tudo a meu redor está se tornando mais sombrio, mais 

ameaçador, e a consciência de minha própria situação de desamparo mais aguda... O 

medo de que o processo de envelhecimento acarrete a perda de partes importantes da 

personalidade ainda intacta é um fator para que meu desejo de vê-lo torne-se mais 

urgente (Freud in Schur, p. 597). 

 

A presença do tema da morte é uma constante na vida do idoso; em nenhuma 

outra fase da vida o sujeito se vê tão próximo da ruptura definitiva dos vínculos, e 

nenhuma outra fase da vida corre maior risco de ser atingida pela pulsão de morte com 
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sua força de desligamento e destrutividade que, claro está, adquirirá diferentes formas e 

se fusionará de diferentes maneiras com a pulsão de vida, dependendo de cada sujeito 

singular. As saídas, então, serão variadas, a religiosidade, a realização de projetos de 

vida possíveis a curto prazo, o investimento em projetos para as futuras gerações, a 

serenidade ou, a mania e a regressão. Ou seja, formas elaborativas ou regressivas de 

dirimir esse inevitável confronto.5 A vida é o conjunto das forças que se opõem à morte, 

a vida inscreve-se no tempo e se confronta de forma inelutável com seu fim.  

Mas a morte não é um problema externo ao ser humano, algo que acontece como 

um acidente. A partir dos anos vinte, Freud vai considerar a morte como a consumação 

de determinadas forças internas próprias à vida, não como um fim que se pode desejar 

ou do qual se deseja fugir, mas a realização de uma pulsão que produz o retorno ao 

inanimado, ao silêncio. A vida surge e se desenvolve sobre este fundo, as forças da 

pulsão de morte são inerentes à vida mesma. Todos os fenômenos vitais “derivam da 

ação conjugada e antagônica” das pulsões de vida e pulsões de morte como Freud 

explicava á Einstein em carta de setembro de 1932. 

A pulsão de morte faz sua controvertida entrada no corpo conceitual da teoria 

freudiana em “Além do princípio do prazer”, de 1920, apenas dezenove anos antes da 

morte de Freud. Com esse conceito, mudo e escondido, a psicanálise, que até então se 

pretendia formando parte do universo da ciência clássica, entra definitivamente no 

campo da especulação.6  

Freud já vinha trabalhando havia muito tempo a questão da agressividade, do 

sadismo, do masoquismo e da repetição, mas continuava a se perguntar sobre sua 

origem e mecanismos, já que não encontrava solução para o fato de, no mesmo campo 

pulsional, existirem tendências de união e separação, de amor e de morte. Em 1920, 

resolve a questão com o postulado da pulsão de morte que, em contraposição a Eros, 

incluirá todas as tendências destrutivas do ser humano.  

Mais do que isso, a pulsão de morte será o âmago de toda pulsão. Pulsão muda, 

despercebida enquanto fusionada com a pulsão de vida, mas que faz sua aparição 

dramática quando se desfusiona, como no caso da melancolia, em que o super-eu surge 

como seu campo de cultura privilegiado.  

________________ 
5 Ver “Corpo, tempo e envelhecimento”, Catullo Goldfarb, 1998. 

  
 

6 Ver parte IV de “Além do princípio do prazer” de 1920 e Green , 1993, p. 20. 
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Essa ameaça de desfusão pulsional é percebida, não sem angústia ou 

preocupação, pelo sujeito que envelhece. Freud, em sua velhice, escrevia a Lou 

Andréas-Salomé:  

 

Quanto a mim, já não a desejo ardentemente [a saúde]. Noto como se forma 

gradativamente sobre mim uma camada de indiferença, e observo esse fato sem que me 

sugira qualquer queixa. É uma coisa natural começar a ser inorgânico, e acredito que é a 

isto que se chama “a indiferença da velhice”. Sem dúvida guarda relação com a 

interdependência das pulsões da qual falei. A mudança talvez não seja muito notada 

exteriormente. Tudo continua a me interessar e a qualidade não tem mudado muito, 

mas falta a ressonância (Carta de 10/5/1925, grifo meu). 

 

E realmente, para um observador desavisado, “exteriormente”, a vida dos idosos 

parece não mudar muito: “Ele está super bem” se diz de um velho que se mantém ativo 

e saudável; não se quer pensar nos efeitos que a consciência de finitude podem estar 

produzindo ‘internamente’, e menos ainda, falar com eles a esse respeito. Vejamos o 

que diz François Mauriac nas “Novas memórias interiores” escritas entre seus setenta e 

três e oitenta anos:  

 

Como nos preparar para a morte se não podemos deter nela nosso pensamento? Sei hoje 

o que ignorava na época de minha licenciatura em letras: esta preparação se confunde 

com o desapego. Preparar-se para a morte, é desatar nós mesmos, um de cada vez, os 

laços que nos mantém, romper quantas amarras consigamos de modo que, quando o 

vento se levante, de repente, nos arrastará sem que resistamos. Desapego que se realiza 

dentro de nós mesmos e não se manifesta para fora. Nossa vida externa não fica afetada 

(Mauriac, 1965, p. 328) 

 

Sem dúvida, é possível atingir a velhice “serenamente”7 e isto só se consegue 

quando é possível manter um equilíbrio entre pulsão de vida e pulsão de morte. O 

próprio Freud reconhecia que apesar da “falta de ressonância”, a vida conserva uma 

certa beleza que “provém de seu caráter essencialmente fugidio” (Carta a Marie 

Bonaparte de 22/10/1925). Referindo-se à serenidade, Walt Whitman diz: “quando a 

vida declina e todas as paixões turbulentas se acalmam, chegam então os dias mais 
________________ 

  
 

7 Ver Peruchón M. e Renault ª 1995. 



CAPÍTULO V – INTRODUÇÃO A UMA PSICOPATOLOGIA DAS DEMÊNCIAS    150  

ricos, mais calmos, os mais felizes de todos” (“Ramalhetes de outono”, citado por 

Simone de Beauvoir em “A velhice").  

Em 1937, quando já contava 83 anos, Freud insiste neste tema fundamental da 

fusão e desfusão pulsional, quando escreve ‘Análise terminável e interminável”, onde 

podemos ler:  

 

Vendo a totalidade do quadro compostos pelos fenômenos do masoquismo imanente de 

tantas pessoas, a reação terapêutica negativa e a consciência de culpa dos neuróticos, 

estes não poderiam por si mesmos sustentar a crença de que o acontecer anímico é 

governado exclusivamente pelo afã de prazer. Estes fenômenos apontam de maneira 

inequívoca à presença na vida anímica de um poder que, pelas suas metas, chamamos 

pulsão de agressão ou de destruição8, e derivamos da pulsão de morte originária, própria 

da matéria animada. Não conta aqui uma oposição entre teoria otimista e pessimista da 

vida; só a ação eficaz, conjugada e contrária das duas pulsões primordiais, Eros e pulsão 

de morte, explica a variedade dos fenômenos vitais, nunca só uma delas. (Freud, 1937, 

p. 244). 

 

Mais adiante, conclui que o conflito pulsional é algo singular, novo, que tem 

mais a ver com um fragmento de pulsão agressiva livre que com a quantidade de libido 

disponível. Dado por demais interessante quando se pensa nas patologias do 

envelhecimento que são freqüentemente adjudicadas à diminuição de libido. Vemos, 

então, que esta diminuição não é necessariamente “coisa de velhos” e nem deverá 

provocar as diversas patologias da velhice, que poderá ser vivida serenamente, sem 

conflito, ainda que o quantum de libido não seja o mesmo da juventude ou sua dinâmica 

seja diferente. Estamos pois, ante uma nova luz para pensar estas questões a partir do 

desfusão pulsional . 

Logo depois, e sempre visando ao entendimento da fusão pulsional, Freud traz a 

lembrança de Empédocles, o grande médico-filósofo grego para quem existiam dois 

princípios que regiam a vida tanto do mundo quanto da alma: amor e discórdia. O 

primeiro teria como aspiração aglomerar em uma unidade as partículas fundamentais 

________________ 

  
 

8 Pulsão de agressão ou destruição designa a pulsão de morte quando voltada ao exterior tendo como meta 
a destruição do objeto. (Ver Laplanche, 1995) 
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dos quatro elementos (terra, água, fogo e ar) enquanto a discórdia9 tenderia à separação. 

Assim, o movimento da vida seria marcado por momentos de predominância de um ou 

outro princípio e juntos dominariam o mundo e a alma. Como já salientávamos, 

situações de discórdia, de brigas, de conflitos familiares, lutas pelo poder ou pela 

sobrevivência são comuns no começo de um quadro demencial,  

Como podemos observar, o conceito de desfusão pulsional é de grande ajuda 

quando pensamos a demência do ponto de vista da psicanálise, poi, a primeira idéia que 

nos ocorre é que ela representaria o triunfo da pulsão de morte, ou melhor, da defusão 

pulsional.  

Se pensarmos na dinâmica de nosso mundo industrializado e consumista, não 

nos será difícil compreender os efeitos da aposentadoria – só para tomar um exemplo – 

que retira o sujeito do sistema produtivo e o joga na exclusão (e freqüentemente, na 

pobreza) impulsionando-o ao desinvestimento e provocando uma espécie de desapropriação 

subjetiva dos papéis sociais e uma ruptura da aliança narcisista com o mundo dos 

objetos. No idoso, o desinvestimento se alia a uma forte perda da auto-estima e a libido 

liberada, agora flutuante, deixa o campo livre à pulsão de morte a qual instala o desejo 

da morte que pode até se concretizar no suicídio. 

André Green (1988), refere-se à função objetivante, de investimento, da pulsão 

de vida e função desobjetivante, de desligamento, de desinvestimento da pulsão de 

morte. A pulsão de vida admite em si mesma as duas funções: fusão e desfusão, quer 

dizer: pode absorver um aspecto de pulsão de morte, digamos, adaptada a seus 

objetivos. A pulsão de morte, ao contrário, é só desinvestimento e desfusão que ataca 

todos os objetos investidos, até o próprio eu na medida em que é objeto de investimento. 

Quando Green fala do trabalho do negativo, refere-se a essa luta na qual, sob a 

égide da pulsão de vida, se faz imprescindível um trabalho sobre aspectos negativos da 

pulsão de morte para controlar a desfusão.10 Trabalho do negativo que pode adquirir 

múltiplas feições, até as estruturantes do delírio, mas que sempre implica a 

possibilidade de uma negação (da morte ou da velhice) que proteja o eu numa tarefa 

elaborativa.  

________________ 
9 O Aurélio define discórdia sob dois aspetos: desarmonia, desentendimento, desinteligência, desavença e 
briga, luta. 

  
 

10 Marion Peruchón (1995) trabalha sobre um tríptico de desfusão pulsional maior, no qual, além das 
demência, inclui a melancolia e o suicídio. 
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Para Green, o sujeito se encontra descentrado pelo movimento do desejo que o 

faz procurar o objeto de satisfação e viver a experiência de sentir que seu centro não 

está mais nele mesmo, que está num objeto separado dele e ao qual precisa se reunir 

para recuperar seu centro e sua unidade. Quando acontece a primeira experiência de 

falta, o desejo será realizado de forma alucinatória, posteriormente outras soluções 

deverão ser encontradas, como é o caso da identificação, na qual o eu se funde com o 

objeto suprimindo sua alteridade.  

Mas a partir do momento em que o eu se distingue do não-eu e admite sua 

existência separada, sofrerá uma permanente desilusão, saberá da impossibilidade do 

reencontro, da inútil procura de um objeto substituto que repare as feridas da renúncia 

do objeto originário e será vítima da constante renovação do fracasso. O sofrimento 

surge como um desgarramento entre o eu e seu objeto, como conseqüência de uma 

rejeição, um abandono ou uma ausência sem esperança de retorno, o que confronta o eu 

com sua própria morte. Ante o fracasso, só o investimento em objetos idealizados, como 

os oferecidos pela religião, permitirá a desvalorização dos prazeres e necessidades 

simplesmente humanos e evitará a discórdia, possibilitando uma saída serena – ego-

sintónica11 – ao sofrimento do eu, em caso contrário 

 

.....o efeito combinado da distância espacial impreenchível e da dissincronia temporal 

interminável, fazem da experiência do descentramento a marca do ressentimento, do 

ódio, do desespero. Por isto, o retraimento para a unidade, ou a confusão do Eu com um 

objeto, não estão mais ao alcance. É então a busca ativa, não da unidade, mas do nada; 

isto é, de uma redução das tensões ao nível zero, que é a aproximação da morte 

psíquica. (Green, 1988, p. 25) 

 

Deste modo, o centro, como objetivo de plenitude, torna-se centro vazio ou seja, 

estaríamos ante uma ausência de centro. O apaciguamento de todo desejo torna a vida 

equivalente à morte.  

Podemos observar que o perigo reside em que o desinvestimento, em vez de 

evoluir para a serenidade através da sublimação, o faça em direção a um desinvestimento 

mortífero que em nada seja elaborativo. Então, estaremos ante uma depressão por 

________________ 

  
 

11 Para Green “a ego-sintonia do Eu deve ser procurada nos investimentos do Eu por suas próprias 
pulsões: é o narcisismo positivo: efeito de neutralização do objeto” (1988, p.25) e chama narcisismo 
negativo “as relações entre narcisismo e pulsão de morte” (idem. p 14). 
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desinvestimento, que, em sua forma moderada e na maioria dos casos, pode permanecer 

como tal durante longos períodos ou evoluir para patologias mais graves, que 

comprometem a harmonia da vida psíquica.  

Vale a pena insistir neste ponto: nesse jogo pulsional, adquirem fundamental 

importância as possibilidades vinculares. Sabemos que um isolamento relacional por 

exemplo, pode acelerar o desmoronamento dos objetos internos, enquanto a 

conservação dos vínculos pode frear a depressão. Conservar os belos motivos para que a 

vida valha a pena é questão de sobrevivência para o eu, pois, se o demenciado perde a 

razão, é a razão de viver que perde. 

Sempre que o sofrimento colocar em perigo seus investimentos privilegiados, o 

eu procurará outra causa que seja capaz de suportar tal investimento. Obviamente 

estamos falando de uma causa que esteja ligada a seu desejo. O eu só pode investir no 

objeto que seja causa de seu desejo e que, justamente por isso, será também causa de 

seu sofrimento, já que, quanto mais um objeto é necessário para o prazer, mais sua 

ausência provocará o sofrimento. Fugir do sofrimento jamais será fácil, pois significará 

abrir mão de um objeto causa de prazer, mas a única forma de suportá-lo será esperar 

esse tempo futuro em que a felicidade perdida promete ser reencontrada, ilusão que se 

conhece sob o nome de esperança. Para continuar investindo, deverá haver sempre uma 

boa causa, pensável, lógica, com sentido para sua existência.  

Sabemos que a pulsão de vida aponta sempre para a atração e conservação dos 

objetos fontes de prazer e a constância dos investimentos por meio da fusão e da 

ligação. Sabemos que procura formas organizativas cada vez mais complexas e que é 

fundamentalmente gregária. O objeto, enquanto variável, estará em permanente 

mutação, mas o que se manterá constante será o investimento. Enquanto isso, podemos 

dizer que a pulsão de morte trabalha no sentido contrário: desligamento, desunião e 

segregação serão seus métodos, mas a finalidade principal a encontraremos no 

desinvestimento.  

Desinvestimento que, ao contrário do que achamos na pulsão de vida, não se 

realiza em favor de outro objeto que, embora de forma ilusória, garanta o prazer, mas 

ante qualquer possibilidade de encontro com qualquer objeto. Se há, na pulsão de morte, 

algum investimento, este se realizará, sem dúvida, sobre o processo de desinvestimento. 

O que aqui encontramos é a expulsão de qualquer objeto que possa ser fonte de prazer.  
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A pulsão de morte ameaça todos os objetos. Abole toda e qualquer experiência 

de ligação que possa contribuir para a sustentação da atividade psíquica. Podemos dizer 

que a meta final é cortar radicalmente a possibilidade de encontro com qualquer objeto 

cuja ausência pudesse se constituir em causa do desejo. Assim, transformando o objeto 

em insubstituível, não haverá mais procura, mais espera, mais desejo. Um não mais 

reconhecer-se como desejante, pois o desejar traz junto a possibilidade de não conseguir 

e remete à primeira experiência de desprazer que inaugura o estado de dependência 

psíquica do objeto. Desejo de não desejo. “Não mais querer, não mais estimar e não 

mais criar! Ai, que esse grande cansaço fique sempre longe de mim!” dizia Nietzsche 

em “Assim falava Zaratustra”. E Gide se lamentava: 

 

Conheci uma palavra que descreve o estado do qual padeço há alguns meses, uma 

palavra muito bela: anorexia ..... Significa ausência de apetite. Acho exagerado dizer 

que eu sofro de anorexia; o pior é que quase não sofro dela, porém minha inapetência 

física e intelectual aumentou tanto que já não sei que outra coisa me mantém ainda vivo 

não sendo o hábito de viver (Gide, apud Péruchon p. 31) 

 

O desinvestimento procura apagar todo e qualquer traço do objeto, não deixar 

nenhum sinal de que algum investimento foi realizado, nada que permita reencontrá-lo 

Um vazio, um oco, um nada (de representações).  

Para Piera Aulagnier todo investimento não é outra coisa que o triunfo sobre um 

desinvestimento sempre em marcha e ela se refere às suas conseqüências com a 

seguintes palavras: “Compreende-se então o risco que representa qualquer experiência 

que pudesse culminar nesta forma de desinvestimento, único assassinato definitivamente 

bem sucedido” (Aulagnier, 1990, p. 288). Assassinato do eu, claro está. O objetivo da 

vida psíquica é manter ou criar interpretações sobre o vivido, de maneira que os 

investimento sobre esse vivido continuem possíveis. Então, para que aconteça um 

desinvestimento, é necessária uma grande dose de sofrimento; porém, felizmente, a 

pulsão de vida não renuncia facilmente às posições ganhas.  

  
 

A mesma autora resume as funções do eu a três verbos: investir, pensar e sofrer. 

As duas primeiras são a condição de sua constituição e permanência e a terceira 

representa o preço que deverá pagar para consegui-lo. Um sujeito pode resignar-se a 

muitas perdas sempre que achar outros objetos de investimento, mas, se o sofrimento 
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for excessivo, pode acontecer que se desinvista o próprio investimento. Pode haver um 

preço que não se quer pagar. Investir e pensar são justamente as funções que se acham 

alteradas nas patologias.  

O sofrimento é próprio do sujeito que investe pois, como investidor, está sujeito 

à perda, à desilusão, ao fracasso. É um perigo constante; porém, é também uma 

necessidade, pois só o sofrimento confronta o sujeito com a diferença entre ele e os 

outros, entre a realidade e a fantasia, assim, a realidade nasce do sofrimento. Com a 

primeira experiência de insatisfação do alimento que não chega, o sofrimento inaugura 

o processo de conhecimento do mundo real.  

Que a dura realidade é causa de sofrimento ninguém o ignora. Piera Aulagnier 

diz que são quatro os aspectos das provas de realidade impostas ao psiquismo (1990, p. 

294): a realidade de um corpo vulnerável, a ameaça da morte sempre presente, a 

autonomia do desejo do outro que pode provocar a privação do objeto amado e a 

realidade social que cobra o alto preço da exclusão àqueles que não aceitam suas 

normas. Passar por essas provas da realidade pode ser altamente proveitoso para o 

psiquismo, que assim se forja mais condizente com um princípio de realidade necessário 

para sua própria saúde, além de sentir que paga um tributo à vida. Haveria, então, um 

sofrimento necessário. O eu confrontado com a dor cria uma dimensão temporal, pois 

abre uma expectativa de futuro no qual o reencontro com o prazer seja possível. Inventa 

a esperança. 

Mas qualquer sofrimento excessivo será a via de acesso privilegiada para a 

pulsão de morte. Quando digo excessivo, refiro-me ao tipo de sofrimento não 

metabolizável, aquele sobre o qual não é possível fazer nenhuma elaboração, que não 

permite nenhum aprendizado, que não se transforma em experiência, mas o contrário: 

deixa na vida psíquica um buraco, um vazio. Vazio em que não há luto possível. Vazio 

como domínio da pulsão de morte.  
 

 

2. DEPRESSÃO E DEMÊNCIA  

 

Freud escreve “Luto e melancolia” para diferenciar o que seria um processo 

normal ante uma perda de seu correspondente patológico. A melancolia tem, para 

Freud, “múltiplas formas clínicas cuja síntese em uma unidade não parece certificada” 
  
 



CAPÍTULO V – INTRODUÇÃO A UMA PSICOPATOLOGIA DAS DEMÊNCIAS    156  

(Freud, 1914, p. 241). O luto se nos apresenta como uma reação normal à perda de um 

ente querido ou de uma abstração que o substitua, como a pátria ou um ideal, por 

exemplo. Considera-se normal e se acompanha sem perturbá-lo.  

Os dois compartilham o mesmo sentimento doloroso, a perda de interesse pelo 

mundo exterior, a inibição de toda produtividade e investimento, e a incapacidade de 

amar; mas, no caso da melancolia, observamos, além destas características, a presença 

de sentimentos de culpa, autocensura e expectativa de punição. 

No luto, à constatação da realidade que marca que o objeto amado não mais 

existe segue-se um verdadeiro trabalho de elaboração, pelo qual o sujeito deverá 

aceitar essa constatação, lento trabalho de desligamento dos investimentos um a um, até 

o eu ficar novamente em condições de se redirecionar a outro objeto e fazer novos 

investimentos. Mas este processo, por ser difícil e trabalhoso, não será feito de 

imediato; levará um tempo, em que a resistência à aceitação da realidade pode provocar 

tentativas de retenção do objeto perdido, até o extremo de uma “psicose alucinatória de 

desejo” (Freud, 1915, p. 228), como veremos mais adiante.  

No luto não há nada de inconsciente; sabe-se o que se perdeu com o objeto que 

não está mais. O mundo se empobrece. Quem está de luto precisa de tempo para 

transformar a dor da perda em lembranças que passem a formar parte de sua história. O 

luto é, antes de mais nada, uma relação com o tempo e, como já adiantava Freud em 

Totem e Tabu (1913), o luto tem uma missão psíquica definida, que consiste em 

estabelecer uma separação entre, de um lado, os mortos, e de outro as lembranças e as 

esperanças dos sobreviventes. E Pierre Fédida concorda quando diz: “Freud tinha razão 

ao enfatizar o ganho narcísico que, uma vez rompido o vínculo com o objeto aniquilado, 

a realidade acaba por conceder ao enlutado a reconhecida vantagem de se permanecer 

vivo” (Fédida, 1999, p 52) E ainda: “O luto, antes de ser concebido como um trabalho, 

protege o enlutado contra sua própria destruição” (idem, p. 23).  

Na melancolia, o que aparece pobre e sem brilho é o próprio eu, que está 

totalmente inibido e rebaixado. Há, nesse processo patológico, algo de inconsciente; 

conhece-se o objeto perdido, mas não se sabe o que foi perdido com ele. A este fator de 

desconhecimento referem-se as críticas exageradas – porém lógicas – que o 

melancólico, sem demonstrar a menor vergonha por isso, se faz em relação ao objeto 

perdido. Fica claro que a autocensura e o desejo de punição não correspondem à 

realidade do vínculo, nem à singularidade do eu que os profere. É esse justamente seu 
  
 



CAPÍTULO V – INTRODUÇÃO A UMA PSICOPATOLOGIA DAS DEMÊNCIAS    157  

aspecto mais misterioso, aquilo que nos leva a pensar sobre o que foi realmente perdido, 

que nos convida a pensar que não constitui um processo normal.  

Freud diz que “as queixas [sobre si mesmos] são realmente querelas”... ”tudo 

isso é possível porque as reações de sua conduta derivam-se da revolta, que depois, por 

um certo processo, foram transportadas à contrição melancólica” (Freud, 1914, p. 246). 

Ou seja, o que dizem de si mesmos, o estão dizendo realmente do objeto em falta. Esse 

“certo processo” do qual Freud fala não é outro que a identificação, pela qual “a 

sombra do objeto caiu sobre o eu” (idem). A investidura de objeto foi cancelada mas, 

em vez de se dirigir a outro objeto como acontece no trabalho de luto, dirige-se sobre o 

próprio eu que passa a ser julgado sob as mesmas premissas pelas quais se julgava o 

objeto perdido. Pierre Fédida fala do “canibal melancólico” com as seguintes palavras:  

 

O canibalismo seria, então, a expressão mítica de um luto melancólico – espécie de 

assassinato – de um objeto, sob o encanto do qual o eu foi colocado e do qual ele não 

consegue resolver-se a se separar, como mostra a angústia de mantê-lo presente a partir 

de sua ausência. Pois a devoração de que fala essa angústia não poderia preencher seu 

sentido se a ausência, por si só, desse conta da perda (como acontece no luto dito 

“normal”) O canibalismo encontra na angústia, a violência de um desamparo que 

permite ao eu sobreviver com a aparência do objeto perdido, ou seja, com suas 

qualidades, que o fantasma transforma em realidade primeira pelo efeito de sua 

ausência. (Fédida, 1999, p. 67) 

 

Freud não avança muito no sentido do modo de resolução do processo 

melancólico. Mas, fica claro que, na melancolia, há um objeto que ocupa um lugar 

determinante em sua dinâmica. 

Para Fédida, a depressão pode ser comparada e até mesmo assimilada a um 

trabalho de luto e ser concebida como uma organização psíquica primária, protetora de 

um luto e defensiva contra um luto. Ele escreve:  

 

Gostaria de enfatizar que aquilo que chamamos depressão define-se por uma posição 

econômica que diz respeito a uma organização narcísica do vazio [] que se assemelha a 

uma “simulação” da morte para se proteger da morte. [] A depressão não seria a 

experiência vital da morte impossível? (idem, p. 39)  

E acrescenta: 

  
 



CAPÍTULO V – INTRODUÇÃO A UMA PSICOPATOLOGIA DAS DEMÊNCIAS    158  

Como já disse: depressão é uma morte impossível. Falar do luto na depressão é 

justamente evocá-lo [] como aquilo através do qual saímos dela!. (idem, p 48) 

 

Fédida (1999) articula a depressão ao vazio e diz que, embora este deva ser 

considerado sob o viés do isolamento e da privação sensorial como medida da 

conservação de si, pode constituir “o ponto de apoio maior da cura. Portanto, o vazio 

não é a morte” (idem, p. 71) já que também representa a condição necessária anterior ao 

desejo de recolher. Mas também explicita seus inconvenientes. 

O luto, como trabalho, é um projeto que faz crescer o espaço da memória com as 

lembranças que desafiam o esquecimento. No vazio, quem está vazio é o eu, no vazio 

não há projeto, portanto não há esperança. Depressão sem culpa nem objeto que se 

caracteriza por “um estado de conservação sem espera, de equilíbrio inerte anulador das 

tensões, de suspensão psíquica pela evacuação de qualquer conteúdo de pensamento e 

representação” (Fédida, 1999, p. 96). 

Nos últimos anos, também Joel Birman vem analisando novas formas de 

subjetivações na contemporaneidade, novas formas de funcionamento psíquico que, de 

alguma maneira, representam um desafio para a psicanálise. Novas formas de processos 

depressivos que não têm antecedentes na psiquiatria, nem foram os descritos por Freud 

no texto que acabamos de comentar. Quadros que se aproximam do que a clínica vem 

descrevendo há décadas como estados-limites e se relacionam com uma nova forma de 

depressão onde o fundamental não seria a experiência da perda e sim o vazio. 

 

...caracterizada pelo vazio e não pela experiência de perda, isto é, não existe a 

melancolia. Confrontamo-nos assim, com uma plêiade de experiências – depressão 

caracterizada pelo vazio, patologias psicossomáticas, sofrimentos de estados limites, 

além dos drogados e anoréxicos – nos quais o que se encontra subjacente são 

determinadas formas de impasse de subjetivação, e o que salta aos olhos num primeiro 

momento, é que são forma de manifestações psíquicas coladas à experiência corporal” 

(Birman, 2001, p. 154).  

 

Roland Chemama, em entrevista divulgada pela Internet por ocasião do 

lançamento de “Elementos lacanianos para uma psicanálise do cotidiano”, diz:  
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Mais do que uma patologia de sintomas no sentido clássico, como histeria ou neurose 

obsessiva, estamos diante da patologia da depressão como uma impossibilidade de agir, 

de desejar. A depressão é uma patologia bem conhecida, não é só uma tristeza. É uma 

coisa que isola o sujeito, que o impede de contatos sociais. O que dá a identidade ao 

sujeito é o desejo. Assim, quando ele não deseja, perde sua identidade. Há o que os 

psicanalistas chamam de despersonalização: o sujeito não se reconhece. O que ele é, o 

que faz aqui ou lá, ele não sabe. Há pessoas que pegam um transporte, viajam a uma 

cidade qualquer e depois não sabem o que fazem lá. (Chemama, 2003) 

 

Seguindo o pensamento de Birman, vemos que essas patologias mostram uma 

forma de desinvestimento narcísico no corpo; os sintomas são sempre no plano 

corporal. E a depressão por vazio é sua maior manifestação sintomática. Caracterizam-

se também pela passagem ao ato que indica um baixo nível de simbolização, uma 

impossibilidade de colocar as excitações pulsionais no circuito simbólico.  

Não haveria aqui uma cena, como seriam as cenas histéricas; há uma passagem 

ao ato, em que o sujeito está submetido ao desejo do outro, responde à sua demanda de 

maneira total e indiscriminada, não pode se erigir mesmo como sujeito. O sujeito se 

oferece ao outro “de corpo e alma” para ser protegido do desamparo. “Nesta experiência 

masoquista fundamental, o que está sempre presente é uma experiência de submissão ao 

outro em busca de proteção do desamparo” (Birman 2001, p. 155). Um apelo à proteção 

de um pai simbólico que não mais acode ao chamado.  

Pontalis (1997) diz que o tempo da depressão é um tempo que não passa, um 

tempo parado. No vazio, nada acontece, espaço atemporal sem espera, em suspensão, 

como protótipo de espaço psíquico arcaico, que seria assimilável a experiências 

originárias como a do nascimento, por exemplo. Momento de um eu vazio, de antes de 

começar a se preencher com representações, que, utilizando um referencial kleiniano, 

poderia ser assimilado a uma posição do sujeito anterior a uma posição depressiva em 

que criativamente, um objeto, embora faltante, pode ser constituído.  

O vazio seria uma amnésia da perda, o que torna o luto impossível. Seria 

necessário o reconhecimento de uma perda para haver um luto, seria necessário um luto 

para superar o vazio. Seria necessário aceitá-lo para elaborá-lo. Mas aceitar o luto é 

evocar a perda, e toda perda remete à morte. No vazio não encontraríamos nem o objeto 

do luto, nem a culpa da melancolia. O sujeito não alimenta qualquer queixa, nem se 
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auto-deprecia, fica em suspensão. O objeto não se erige em substituível. No vazio, o 

objeto não se conserva. 

Podemos ver que a depressão por vazio não é mais que uma forma de reação à 

perda que pode não caracterizar este tipo de depressão, mas que a contém. Acaso o 

vazio não é a perda de tudo, a perda da esperança? No vazio, a perda é defensivamente 

apagada, o que não quer dizer que não tenha existido. Na depressão por vazio não 

encontramos os lamentos do amor perdido, nem ódio, nem culpa. O deprimido se reduz 

a seu mínimo vital, defende-se dos sentimentos que lhe possam provocar um excesso de 

sofrimento, que lhe outorguem qualquer causalidade ao mesmo. Vazio de representação, 

até de si mesmo, que o aproxima da morte psíquica.  

Falar em depressão por vazio define formas contemporâneas de reação à perda, 

em que não se faz o trabalho de luto, mas onde também não há identificação com o 

objeto como na melancolia. Para Birman, trata-se de novas formas de depressão 

pautadas por uma temporalidade que exige a rápida substituição do objeto, a restauração 

narcísica imediata. Temporalidade sem tempo nem valor positivo para um luto sofrido e 

demorado. As belas histéricas sofredoras de antanho não têm mais vez; na sociedade do 

espetáculo12 devem, rapidamente, “partir para outra”. 

Mas para onde partir quando o horizonte de futuro se estreita e os caminhos 

faltam? Substituir os objetos perdidos pelo que e em que tempo? Como elaborar os lutos 

quando parece não valer mais a pena fazer esse trabalho? O que fazer quando a finitude 

se presentifica? Esta forma especial da temporalidade do idoso faz que o presente 

adquira outra dimensão. A necessidade de bem-estar aqui e agora sofre um 

recrudescimento pois não há mais tempo para aguardar a satisfação futura.  

 

Freud, em “A transitoriedade”, escreve:  

 

sabemos que o luto, por doloroso que seja, expira de forma espontânea. Quando acaba 

de renunciar a todo o perdido, devorou-se também a si mesmo e então nossa libido se vê 

livre novamente para, se ainda formos jovens, e capazes de vida, substituir os objetos 

perdidos por outros novos que sejam, se possível, ainda mais apreciáveis (Freud, vol. 

XIV, p. 311, o grifo é meu).  

 

________________ 

  
 

12 Ver elaborações de Debord no cap. I. 
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Através deste comentário de Freud, podemos ver que a limitação temporal da 

vida se constitui num empecilho para o trabalho elaborativo do luto. “Se ainda formos 

jovens” é o limite para a substituição. Assim, o maior trabalho na velhice será o de um 

luto antecipado, luto por um objeto ainda não perdido – a própria vida – porém 

condenado. Luto que pode ser impossível. 

O ser humano, diferente do animal, sabe que vai morrer, sabe que é finito e tenta 

desesperadamente negar essa idéia, embora não faça mais que confirmá-la nas 

intermináveis tentativas de planejamento de sua vida. E, apesar dessa certeza estar 

sempre presente quando a vida se vê ameaçada, é só no tempo do envelhecimento que 

ela adquire a conotação do iniludível. A forma especial em que isso será vivido 

dependerá das características de cada sujeito e das diferentes experiências de proximidade 

com a morte por ele vivenciadas ao longo de sua vida. Proximidade esta que, como 

sabemos, depende da experiência no árduo trabalho de elaboração de perdas, luto 

necessário para a substituição de objetos e a continuação dos investimentos que 

possibilitem a vida. 

Eis por que afirmamos que a demência pode ser produzida por uma ausência de 

trabalho de luto. Por isso pode-se pensar que como diz Messy (1993) a depressão “se 

cura pela demência”, embora, mais que de cura, devamos falar de fuga, forma radical de 

escape da dor moral insuportável, que preserva a vida biológica mas leva a um 

verdadeiro suicídio psíquico. Assim, a depressão se constituiria em causa de demência, 

pois seria uma forma (regressiva) de sair dela pelo caminho da evitação do sofrimento 

que a depressão não deixa de produzir. Seria uma “solução”13 para a depressão, no 

sentido que foi colocado no começo deste capítulo.  

 

 

3. A ANGÚSTIA E A DISSOLUÇÃO DO EU 

 

Víamos no capítulo anterior que o eu só pode garantir sua continuidade 

tornando-se outro, modificando-se, sendo sempre diferente do que já foi e, ao mesmo 

tempo, sendo sempre o mesmo. Ou seja, deve aceitar estar sempre em movimento. 

Movimento que é essencialmente temporal. 

________________ 

  
 

13 Ver nota de rodapé da p. 146. 
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É função do eu pensar a própria temporalidade e, para fazê-lo, deve investir um 

tempo-espaço futuro que se transforma em um objeto pleno das qualidades que lhe são 

mais assustadoras: sua imprevisibilidade e a falta total de garantia de, nesse futuro, continuar 

sendo um existente. Piera Aulagnier refere-se a este tema com as seguinte palavras: 

 

Esta instância [o eu] deve poder responder cada vez que se coloca a questão de quem é 

o eu; questão que não será jamais reduzida ao silêncio, que acompanhará o homem 

durante toda sua vida, e que não poderá se defrontar, salvo em momentos fugazes – com 

a ausência de reposta sem que o eu se dissolva na angústia (Aulagnier, 1979, p. 156). 

 

Na demência, é da dissolução do eu que se trata, e a questão da angústia é 

indissociável do tema das ameaças ao eu.  

Em 1915, no texto intitulado “De guerra e de morte”, Freud afirma que no 

inconsciente não há representação da morte e, justamente por ser da ordem do 

irrepresentável, é também um não metaforizável. A própria morte é, em sentido estrito, 

impossível de elaborar, e em “O Eu e o Isso”, de 1923, Freud se refere a este tema com 

a conhecida frase: “toda angústia é na verdade, angústia ante a morte”, dizendo que 

“dificilmente possua um sentido e de qualquer forma, é difícil de justificar” (Freud, 

1923, p. 58). Mas logo a justifica quando acrescenta:  

 

Parece-me, pelo contrário, perfeitamente correto distinguir a angústia da morte do temor 

de um objeto (ansiedade realística) e da angústia libidinal neurótica. Apresenta-se um 

problema difícil para a psicanálise, pois a morte é um conceito abstrato com conteúdo 

negativo para o qual nenhum correlato inconsciente pode ser encontrado. Pareceria que 

o mecanismo da angústia da morte só pode ser o fato de o eu abandonar em grande parte 

sua catexia libidinal narcísica, isto é, de ele se abandonar, tal como abandona algum 

objeto externo nos outros casos em que sente angústia. Creio que o medo da morte é 

algo que ocorre entre o eu e o supereu. (idem, p. 58). 

 

  
 

Já anunciamos o tema da angústia de morte ao falarmos de desamparo, no 

primeiro capítulo deste trabalho quando, analisando alguns aspectos de “Inibição, Sintoma e 

Angústia” (1926), chamávamos a atenção para o fato de a angústia de morte ser 

concebida por Freud como análoga à angústia de castração, passagem realizada através 

da perda de confiança nos poderes protetores do supereu infantil. E Freud diz mais:  
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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. (Freud, 1926, p. 123) 

 

Quando se refere às neuroses traumáticas Freud diz: “Parece evidente que a 

neurose traumática, tão freqüentemente seqüela de um perigo mortal, há de ser 

concebida como conseqüência direta da angústia de sobrevivencia ou de morte” (idem, 

p. 122). E agrega algo muito interessante sobre as condições econômicas da situação:  

 

Devemos considerar o fato de que por causa das vivencias que levam às neuroses 

traumáticas é quebrada a proteção contra estímulos exteriores, assim, ingressam no 

aparelho psíquico, volumes hipertróficos de excitação, de maneira que nos vemos ante 

uma segunda possibilidade: que a angústia não se limite a ser um sinal-afeto, mas que 

seja também produzida como algo novo a partir das condições econômicas da situação. 

Mediante este último esclarecimento, a saber, que o eu se poria sobreaviso da castração 

através de perdas de objeto repetidas com regularidade, obtemos uma nova concepção 

da angústia. Se até agora a considerávamos um sinal-afeto do perigo, agora vemos que 

tanto se trata do perigo da castração como de reação frente a uma perda, uma separação. 

(idem, p. 123) 

 

Acompanhando estas idéias, podemos nos permitir pensar em relação à 

particular economia do processo de envelhecimento e suas repetidas perdas, já que, 

chegado a certo ponto, o período entre lutos se encurta demasiadamente, provocando 

um excesso de excitação não metabolizável que ao modo das neuroses traumáticas, 

provocariam essa sensação de não haver saída, não haver tempo para elaborar.  

O afeto de angústia frente à perda não deve ser confundida com a dor do luto. O 

mesmo Freud encontrou sérios inconvenientes para separa-los e, mais uma vez apóia-se 

no exemplo da angústia produzida pelo trauma do nascimento:  

 

A primeira experiência de angústia pela qual passa um indivíduo (no caso de seres 

humanos, seja como for) é o nascimento, e, objetivamente falando, o nascimento é uma 

separação da mãe. Poderia ser comparado a uma castração da mãe (equiparando a 
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criança a um pênis). Ora, seria muito satisfatório se a angústia, como símbolo de uma 

separação, devesse ser repetida em toda ocasião subseqüente na qual uma separação 

ocorresse. Mas infelizmente estamos impedidos de fazer uso dessa correlação pelo fato 

de que o nascimento não é experimentado subjetivamente como uma separação da mãe, 

visto que o feto, sendo uma criatura completamente narcísica, está totalmente alheio à 

sua existência como um objeto. Outro argumento adverso é que sabemos quais são as 

reações afetivas a uma separação: são a dor e o luto, e não a angústia. Incidentalmente, 

pode-se recordar que ao examinarmos a questão do luto também deixamos de descobrir 

por que deve ser uma coisa tão dolorosa. (Freud, 1926, p. 159) 

 
Mas ele se refere aqui a uma dor que não é a do luto o qual é proposto como uma 

outra reação ante a perda, pois: “O luto se gera sob a influencia do exame de realidade 

que exige categoricamente a separação do objeto que já não existe mais” (idem, p.160)  

Por outro lado, Freud faz questão de ligar inequivocamente a angústia com a 

expectativa, ou seja, sempre se trata de “angústia ante algo”, contém sempre o caráter de 

indeterminação e ausência de objeto. Do contrário, estaríamos ante um sentimento 

muito mais claro e preciso como é o medo. Parece-me oportuno lembrar aqui a frase de 

Dorian Gray : “Não tenho medo da morte, o que me aterroriza é sua proximidade” 

(Wilde 1989) Essa proximidade ameaçadora é a expectativa, essa é a verdadeira 

situação de perigo na qual se origina o sinal de angústia. “Por isso antecipo o trauma, 

quero me comportar como se já estivesse aí”, diz Freud (Freud, 1926 p. 155) .  

Dizíamos que envelhecimento estamos ante um luto antecipado, luto por um 

objeto ainda não perdido, porém condenado pelo exame de realidade: a própria vida. E 

como todo processo de luto exige um trabalho elaborativo que nem sempre é possível, 

então, o eu é invadido pela angústia de morte.  

Na melancolia, o eu se sentiria odiado pelo super-eu, que não cumpriria mais a 

função protetora de guardião da vida e abandonaria o eu a seu próprio destino. Assim, o 

eu desprotegido se deixaria aniquilar. Novamente em “Inibição, sintoma e angústia”, 

Freud adjudica ao eu a produção de angústia como resposta aos perigos que o ameaçam 

e, sem dúvida, o maior perigo que ameaça o eu é o de aniquilação.  
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4. DO EU-HORROR AO VAZIO DO EU 

 

Desejo começar este ponto comentando dois magníficos contos de consagrados 

autores brasileiros, Machado de Assis (1839-1908) e João Guimarães Rosa (1908 –

1967) que justamente levam o mesmo título: “O espelho”, sendo que o de Machado tem 

um subtítulo mais do que instigante: “Esboço de uma nova teoria da alma humana”.  

No “espelho” de Machado de Assis, Jacobina, homem de aproximadamente 50 

anos, defende ante seus amigos a idéia de que o ser humano possui duas almas, uma 

interna e outra externa, “Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para 

dentro” (Machado de Assis, p. 40). Essa alma externa pode ser muitas coisas: “um 

espírito, um fluído, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, 

por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa 

(idem). E, para ilustrar sua teses, relata um fato que lhe acontecera aos 25 anos, quando 

fora nomeado alferes. O jovem alferes, com seu uniforme reluzente, transforma-se no 

orgulho da família de origem simples ao ponto tal que até as pessoas mais próximas 

deixam de chamá-lo pelo seu nome, e meio a desgosto, deve assumir sua nova 

identidade em todos os momentos de sua vida e passa a ser “exclusivamente alferes”. A 

tia Marcolina a quem visita a seu pedido no “sítio escuro e triste” (idem, p. 42) onde 

morava, encantada com o sucesso do sobrinho, manda colocar no quarto a melhor peça 

da casa, um espelho belíssimo e grande herdado de uma das fidalgas da corte de D.João 

VI , peça que lhe permitia se ver de corpo inteiro.14 Ninguém mais o chamava de 

Joãozinho, “era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora” (idem) até que “O 

alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se; mas 

não tardou que a primeira cedesse à outra; ficou-me uma parte mínima de humanidade” 

(idem, p. 43).  

Por uma série de situações, o alferes acaba ficando totalmente só no sítio da tia 

Marcolina, fato que lhe provoca um estado psíquico caracterizado por astenia, apatia, 

tristeza e profundo sentimento de solidão, “era como um defunto andando”. Não era 

medo: “Ora, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria! (idem, p. 46) diz o protagonista, 

e acrescenta que desde que ficara sozinho na casa não tinha se olhado no espelho “por 

________________ 

  
 

14 Acho interessante que em francês, a palavra Psyché – que na sua origem grega significa “alma”– define 
também estes espelhos verticais, tal como o testemunha o dicionário Le Robert: Grande glacê móbile 
montée sur um châisis à pivots. 
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receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo” (idem, p. 47). Mas em certo momento 

decide se olhar e o que enxerga o espanta: uma figura “vaga, esfumada, difusa, sombra 

de sombra...[...] de decomposição de contornos ” (idem, p. 48) Então sim sentiu medo ... 

medo de enlouquecer, pensou em fugir.  

Desesperado, angustiado, sentindo-se enlouquecer, decide vestir a farda de 

alferes e, assim paramentado, o espelho o reconhece, os contornos ficam nítidos, os 

gestos determinados, esse era ele ... “Não era mais um autômato, era um ente animado” 

(idem, p. 49). A partir desse dia, vestia-se de alferes durante algumas horas e ficava 

frente ao espelho em diversas atitudes. Essa recuperação lhe permite superar os dias de 

solidão e especialmente a perda da identidade em que esse isolamento o tinha 

submergido; o outro no espelho lhe permite reencontrar sua alma de alferes, o 

reorganiza até os outros (família e escravos) voltarem. Aliás, espelho, imagem e alma, 

são neste conto indissociáveis.  

Já o texto de Guimarães Rosa é uma reflexão sobre a natureza dos espelhos, aos 

quais questiona sua fidelidade pois: “há os bons e os maus, os que favorecem e os que 

detraem; e os que são apenas honestos” como o próprio olhar, já que: “.. o tempo é o 

mágico de todas as traições...e os próprios olhos, de cada um de nós, padecem viciação 

de origem, defeitos com que cresceram e aos que se afizeram, mais e mais” (Guimarães 

Rosa, p. 120). Declara havê-los temido desde criança pois: “neles, às vezes, em lugar de 

nossa imagem, assombra-nos alguma outra medonha visão” (idem, p. 121) E ainda 

acrescenta:  

 

Quem se olha no espelho, o faz partindo de um preconceito afetivo, de um mais o 

menos falaz pressuposto: ninguém se acha na verdade feio: quando muito, em certos 

momentos, desgostamo-nos por provisoriamente discrepantes de um ideal estético já 

aceito. Sou claro? O que se busca então, é verificar, acertar, trabalhar um modelo 

subjetivo, preexistente; enfim, ampliar o ilusório, mediante sucessivas capas de ilusão. 

(Idem, p 123) 

 

Mas a genialidade de Guimarães Rosa não pára por aí. Depois de descrever 

outras atribulações em face ao espelho, consegue expressar o desespero da des-

identificação, o aturdimento do desencontro consigo mesmo, o vazio do não 

reconhecimento:  
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O tempo, em longo trecho é sempre tranqüilo. E pode ser, não menos, que encoberta 

curiosidade me picasse. Um dia...Desculpe-me, não viso a efeitos de ficcionista, 

inflectindo de propósito, em agudo as situações. Simplesmente lhe digo que me olhei 

num espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo liso, às vácuas, aberto como o sol, 

água limpíssima, à dispersão da luz, tapadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto? 

Apalpei-me, em muito. Mas, o invisto. O ficto. O sem evidência física. Eu era – o 

transparente contemplador?......tirei-me. Aturdi-me, a ponto de me deixar cair numa 

poltrona. (Idem, p. 126)  

 

Descreve maravilhosamente como é se olhar no espelho ao fim de um período de 

grandes sofrimentos, como é encontrar uma pequena luz cintilante de vida e agrega: 

 

São coisas que não se devem entrever, pelo menos, além de um tanto. São outras coisas, 

conforme pude distinguir, muito mais tarde –por último, num espelho. [...] Sim, vi, a mi 

mesmo, de novo, meu rosto, um rosto; não este, que o senhor razoavelmente me atribui. 

Mas o ainda-nem-rosto – quase delineado apenas– mal emergindo, qual uma flor 

pelágica, de nascimento abissal..... E era não mais que: rostinho de menino, de menos-

que-menino, só. Só. (Idem, p. 127)  

 

Apesar do tempo transcorrido entre a escrita dos dois contos; apesar da diferença 

de estilos, eles nos oferecem um material de inigualável valor ao ilustrar, desde a 

literatura, um grande tema da psicanálise como é o conceito de identificação do qual já 

falamos no capítulo IV ao examinar a constituição do Eu. Então mencionávamos o 

estádio do espelho de Lacan e as diferentes abordagens do mesmo tema feitas por uma 

autora como Piera Aulagnier. Voltaremos agora a este tema, pois a ausência de 

reconhecimento da própria imagem no espelho é um fenômeno muito freqüente nas 

demências . 

Em minha dissertação de mestrado já assinalava esse fato de os idosos passarem 

por uma fase de não reconhecimento no espelho. Na experiência do espelho se confirma 

a identidade como imagem e o pequeno ser diz “sou eu”. Temos assim o ponto 

culminante da constituição do eu: a criança se ilude com a unidade percebida que o faz 

sair momentaneamente da fragmentação e conhece, por um instante, o júbilo onipotente 

da perfeição. O espelho, como o positivo de uma fotografia, anuncia-lhe o Ideal. 

Desde então chamo “espelho negativo” à fase em que um sujeito em processo de 
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envelhecimento olha-se no espelho e diz “esse não sou eu”, momento em que 

confirmam-se as perdas do declínio físico e antecipam-se a velhice e a morte.  

No mesmo trabalho, ainda comentava um conceito proposto por Jack Messy o 

“Eu-horror” com as seguintes palavras:  

 

A antecipação do envelhecimento encontra seu reflexo no espelho sob a forma de um eu 

de feiúra que é rejeitado (Esse não sou eu) e que pode se manifestar desde uma simples 

estranheza até um verdadeiro horror. Ou seja, instala-se uma tensão entre o Eu Ideal e o 

Eu, que deve ser regulada pelo Ideal do Eu, que como instância representante do social 

e seus discursos, pode não estar outorgando ao sujeito que envelhece um lugar de 

sujeito desejado. Junto com a queda do Eu Ideal, desabarão outras imagens narcísicas de 

onipotência, perfeição e sabedoria que darão lugar aos atributos de um “eu de feiúra e 

horror” com sua carga de castração, desmembramento e aniquilação. A tensão agressiva 

voltada contra si próprio, e em sua função reguladora adequada, pode precipitar o 

sujeito nas patologias da velhice, que irão desde a simples depressão até a demência, 

dependendo da singularidade de cada estrutura. (Catullo Goldfarb, 1998, p. 56)  

 

Esta surpresa de descobrir o próprio envelhecimento, assim, de repente, como se 

os ponteiros de um relógio que tivesse parado de funcionar começassem a correr de 

forma enlouquecida, pode criar uma dolorosa abertura para um caminho marcado pelo 

declínio e um porvir barrado pela morte. Aqui também, como no estágio do espelho de 

Lacan, o espelho representa o olhar dos outros: há as experiências do cotidiano que nas 

palavras, gestos e atitudes dos outros, anunciam e determinam a mudança, há o olhar de 

desejo ou de repulsa. 

  
 

Na demência existe uma total falta de reconhecimento da própria imagem no 

espelho, tal ponto que, é comum encontrar um demenciado conversando com o reflexo 

de sua própria imagem exatamente como se fosse outra pessoa, como uma recusa da 

realidade ante o que poderia ser uma visão traumatizante. Opera-se um verdadeiro 

desaparecimento de si mesmo no lugar do duplo da imagem especular, da imagem de si 

como outro, e nesse universo dos outros todos desaparecem. Não se reconhece mais a si 

próprio, nem a ao filho mais amado, nem ao companheiro de tantos anos, nem ao amigo 

da vida toda. Os lugares dos outros ou não mais existem ou passam a ser 

intercambiáveis, podendo ser ocupados por qualquer pessoa como a enfermeira, o 

médico, a mucama. 



CAPÍTULO V – INTRODUÇÃO A UMA PSICOPATOLOGIA DAS DEMÊNCIAS    169  

O demenciado deixa a ordem simbólica, pode-se dizer que está “desculturizado”, 

o que paradoxalmente nos aparece como pouco natural quando, realmente, quase se 

transforma em pura natureza. Perde sua imagem no espaço do espelho, mas perde-se 

também no tempo pois não pode olhar para o porvir. Desgarrado da realidade do 

entorno, refugia-se nas lembranças que atualiza no tempo. Em numerosos exemplos a 

direção regressiva se faz evidente: uma paciente institucionalizada e cujo marido – que 

a visitava diariamente – acabara de morrer, chorava enquanto se queixava que o pai – 

que tinha morrido havia 40 anos – não vinha buscá-la. Mesmo a perda do controle 

esfinteriano e outras condutas infantilizadas poderiam ser consideradas como um 

esforço de retorno aos tempos do berço, longe do túmulo.  

O demenciado seqüestrou sua própria imagem e cortou os laços com o entorno, 

fechou-se em um mundo particular que está fora do tempo da cultura. Recua frente ao 

porvir, ignora o presente e se ignora a si mesmo, só se permitindo – e por algum tempo 

– uma existência no passado. “É a presença de uma ausência “ dizia a filha de uma 

mulher demenciada.  

As lembranças do passado são como uma maquiagem que tenta esconder o que o 

presente insiste em mostrar, uma camuflagem da perda. Esquecer o presente e viver o 

passado como pura repetição, até que este recurso também se mostre ineficaz. Depois o 

esquecimento total. O sujeito desaparece começando pelo plano mais superficial e indo 

ao mais profundo. Primeiro esquece o nome de objetos banais, depois o nome dos 

filhos; primeiro esquece que dia é hoje, até que esquece o dia de seu nascimento. 

Começam por não querer nem se olhar no espelho e acabam por ignorar a própria 

existência. “Eles nem sabem que estão vivos”, como diz sabiamente um enfermeiro que 

presta serviços em uma instituição geriátrica. 

 

 

5. TANATOSE, PSICÓLISE E AÇÃO MODIFICADORA 

 

Jean Maisondieu (2001) propõe recuperar o termo mal-estar para designar 

quadros de organização psíquica patológicos que não se correspondam a uma doença 

reconhecida e que estejam diretamente ligados a uma situação de sofrimento em relação 

direta com o contexto no qual se desenvolve a dita doença. Neste contexto propõe 

também a utilização do termo Tanatose como o conjunto de condutas psicopatológicas 
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ligadas à angústia de morte e caracterizadas pela aparição de uma deterioração mental. 

Se a angústia de morte for negada, se não puder ser elaborada, se a cultura a esconder, a 

tanatose poderá ser uma demonstração de sua vigência, de modo que se concretizaria, 

no cérebro de alguns, a angústia de todos. Assim, o demenciado renunciaria à luta 

contra a morte, saberia melhor que ninguém que ela é sempre vitoriosa e a ela entregaria 

sua alma, antes que seu corpo.  

Agora podemos pensar as possíveis reações do eu com esse estado de sofrimento 

provocado pela ameaça. A primeira saída poderá ser um mecanismo de regressão que o 

proteja em formas mais primitivas de funcionamento; em cada nível de regressão, se 

não se reinstalar o equilíbrio e a unidade perdidas, a angústia – justamente como sinal 

de alerta – poderá reaparecer, exigindo maior investimento e levando a uma regressão 

mais profunda se o fracasso se repetir... assim será até uma dissolução do eu, quase que 

uma desaparição no isso. Enfim: ação da pulsão de morte sobre o eu.  

Ter a esperança da coincidência com a imagem ideal é o que garante a 

continuidade do investimento, apesar de a realidade marcar sua impossibilidade. A dor 

da coincidência perdida, a dor de já não ser a encarnação do desejo materno, só pode ser 

metabolizada se, de certa maneira, se guarda a esperança do reencontro. Movimento 

temporal em que o objetivo projetado no tempo futuro, uma vez atingido, servirá 

especialmente para demonstrar sua ineficácia como portador de um ideal permanente, 

mas que se tornará origem de um outro projeto. Movimento temporal que só terminará 

com a morte, como diz Piera Aulagnier... ou com a demência, como eu acrescentaria. 

No demenciado, o passado não está incluído no projeto futuro, simplesmente porque 

não há futuro.  

A única possibilidade de enfrentar essa angústia de não mais poder responder à 

pergunta fundamental sobre o ser – pois não se pode responder quem é o eu se faltar um 

projeto de futuro – é conservar alguns pontos de ancoragem, certos referenciais fixos 

aos quais se possa aferrar quando surgir um conflito identificatório que questione os 

referenciais do modelo.  

Quando um novo modelo não leva em consideração as necessidades básicas de 

sobrevivência psíquica, adaptar-se a ele pode ser difícil demais, pode significar uma 

renúncia excessiva. Fundamentalmente, perde-se um saber, que é o saber sobre a 

realidade, o saber que constitui o princípio de realidade. Assim, é impossível achar um 

mínimo de coincidência entre mundo físico e mundo psíquico que passam a sentir-se 
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como pertencentes a esferas diferentes. Ante essa situação ameaçadora, não será 

estranho que alguns sujeitos empreendam um movimento de fuga desses referenciais 

sentidos como alheios e injustos, especialmente quando esse saber deixa de constituir 

uma salvaguarda de sua própria integridade.  

A possibilidade de abandonar um modo primário de funcionamento e privilegiar 

o secundário só será possível se apoiando nos fenômenos do pensamento consciente: a 

memória, a atenção e a ação modificadora da realidade (tanto externa quanto do eu). 

Para se sustentar, o eu deve, em seu presente, poder reconsiderar o seu passado e se 

projetar numa ação modificadora para o futuro, em que os erros possam ser reparados e 

os acertos repetidos; deve poder pensar seu futuro mas, fundamentalmente, deve poder 

realizar uma ação verificadora da realidade, que precisa coincidir com suas lembranças. 

Deve poder confiar em sua memória e na validade de seu saber. 

Comprovamos, então, que algumas condições são necessárias para o sucesso da 

ação modificadora. Piera Aulganier analisou quatro condições básicas que não poderiam 

faltar para atingir este objetivo: “1) O bom funcionamento de certos sistemas 

fisiológicos 2) Um meio ambiente conforme às exigências do corpo 3) O consenso do 

grupo 4) O consenso de sua própria psique..." (Aulagnier, 1990, p. 243).  

Vale notar que, no envelhecimento, acontece freqüentemente de falharem os três 

primeiros de forma simultânea, do que é fácil deduzir que o quarto resulte abalado, 

provocando conseqüências patológicas de difícil resolução como a demência. O eu do 

demenciado não pode mais se automodificar, por isso retorna ao primeiro tempo de 

dependência, no qual o outro decide sobre sua história.  

No capítulo anterior, ao falarmos de projeto identificatório, dizíamos que a 

identidade e o projeto são enlaçados à memória. Tanto é assim que podemos observar 

como a perda de memória, independente da intensidade e do motivo que a cause, 

provoca a perda de consideráveis fragmentos da identidade. Víamos também que a 

memória está ligada a um modo de repetição15 que insistentemente procura o reencontro 

com o prazer, e a demência representa um estado em que esta repetição produtora de 

memória e história – própria do narcisismo secundário – é anulada. 

Cabe pois pensar que essa anulação pode ser causa e não conseqüência em 

alguns estados demenciais. Nessas circunstâncias, estaríamos na presença de um 

________________ 

  
 

15 Ver cap. III. 
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movimento de retorno a um narcisismo primário absoluto que põe fim a qualquer 

processo de mudança e historização.  

O eu exige estabilidade, não pode deixar de existir para passar a ser outro eu, 

deverá ser sempre o mesmo e modificável. Desde seu aparecimento na cena psíquica, 

deverá obrigatoriamente pensar seu corpo, sua realidade psíquica e a realidade exterior. 

Isso quer dizer que deverá ter representações disso tudo que se constituirá em seu 

campo do investível. Se alguma dessas representações faltar, não poderá se reconhecer 

como esse eu permanente e se produzirá um sério colapso identificatório, como o 

testemunham os efeitos que provocam, na subjetividade, as graves crises políticas e 

econômicas, as guerras e as catástrofes.  

Mas todos os investimentos aos quais o eu está condenado para garantir sua 

sobrevivência são, em primeira instância, uma busca de prazer. Porém, ele deverá levar 

em consideração as limitações do próprio corpo, o desejo dos outros que, inevitavelmente, 

se oporá ao dele, e a realidade do mundo, que nem sempre vai coincidir com as 

representações dela construídas. Sem esquecer a maior prova de realidade, que é a 

ameaça da morte, presença iniludível enquanto a vida exista. Isso, sem dúvida, será 

fonte de sofrimento e originará um movimento de fuga do investimento para outros 

objetos. Mas o eu não poderá deixar de investir naqueles objetos vitais e, portanto, 

insubstituíveis. Não pode deixar de investir naquilo que lhe é absolutamente necessário. 

Está condenado a isso. Insiste-se no sofrimento para não desinvestir o objeto.  

Uma dessas experiências de dissolução do eu constituído é mais comum do que 

gostaríamos de pensar. A velhice, em sua forma atual, é uma situação mais que propícia 

ao desinvestimento; há pouco a ser resgatado, reconstruído ou resignificado quando a 

vida está acabando em um meio social hostil. Sem o mínimo necessário para a 

sobrevivência, mas também sem o suficiente para que a vida valha a pena, não haverá 

como sustentar um mínimo de contrato narcísico que garanta a continuidade do eu que 

acaba por abandonar a luta. 

Pode-se dizer que, na pessoa demenciada em estágio final da doença, não se 

evidencia a atuação de nenhum mecanismo de defesa do eu, pois, na sua tentativa de 

fuga do sofrimento – em que vários mecanismos foram usados sem sucesso – o eu 

constituído foi dissolvido. Não há mais mecanismo de defesa do eu porque não há eu. O 

desinvestimento realizado pela pulsão de morte apaga, dissolve para sempre a 

representação de objeto que é substituído pelo nada absoluto, esse nada que cancela até 
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o próprio ato do apagamento. Assim, não haverá afetos, especialmente de culpa ou 

nostalgia que testemunhem que alguma vez algum objeto foi investido. 

Rosemberg nos diz que, nesses casos, a pulsão de morte empurra o sujeito a 

“restabelecer um estado anterior, um passado idêntico ao que já foi, pela destruição de 

tudo o que surgiu posteriormente” (Rosemberg, 1989, p. 222). Ao nosso ver, esse 

fenômeno explicaria o fato de se esquecer em primeiro lugar as recordações mais 

recentes, conservando-se as mais antigas. O passado volta como mera repetição do 

mesmo, sem ligação com a atualidade, ao contrário do que acontece na reminiscência16 

que tem uma função integradora e de ligação entre passado e presente, que aumenta o 

bem-estar pelo contato que promove com as boas lembranças do passado. Em um 

congresso acontecido em 1988, Piera Aulagnier, sempre atenta a estas questões disse: 

“O passado como tempo da culpa, da nostalgia, do luto e da felicidade perdida é 

sobreinvestido pelo deprimido e esse mesmo sobreinvestimento o priva de um quantum 

de energia libidinal que poderia investir no futuro, como todo futuro, portador de 

mudanças.” (Aulagnier, 1988, p 10) 

O desinvestimento da pulsão de morte não se fará apenas sobre os objetos 

investidos, mas também sobre os suportes que permitem o investimento. Assim, o eu 

deixará de pensar, não poderá criar um conhecimento sobre suas experiências, fazer 

ligações entre elas; serão todas excessivas. Não podendo representar, não poderá 

nomear seus afetos. Graças à possibilidade de nomeação da experiência é que a 

memória existe. 

Na demência, os planos do presente e do futuro se separam, favorecidos por uma 

regressão, provocando uma esterotipia, sem incorporação de novos elementos, sem 

história ressignificada, até o sujeito se perder definitivamente. No presente, restabelece-

se o passado idêntico ao que foi. É como se o sujeito vivesse num tempo em suspensão, 

em um nível onde pudesse parar a vida, no qual seria melhor conservar esse pouco 

quase nada a perdê-lo todo. Às vezes, flashes de lucidez, como vestígios de um eu que 

resiste a desaparecer. . Últimos fios da pulsão de vida a tecerem estratégias falidas. 

Le Gouès (1987, p. 76-82) sustenta que o aparelho psíquico do demente sofre 

uma desconstrução, um desmantelamento psíquico e progressivo que ele chama de 

“psicólise”. Nesta situação, o paciente entra em um estado de “desertificação mental” 

________________ 

  
 

16 Já nos referimos ao tema da reminiscência no cap III.  
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que se realizará por etapas que afetam, nessa ordem, identidade de pensamento e 

identidade de percepção: em um primeiro momento encontramos uma perda da 

representação de palavra (sabe que objeto deseja, mas não lembra a palavra que o 

nomeia) e, posteriormente, a perda da representação de objeto (não sabe reconhecer um 

objeto nem sua função). 

Deste ponto de vista, podem-se entender as perturbações da memória como 

perturbações do pensamento, conseqüências de um trabalho representacional que não 

acontece como deveria. A partir deste momento, a presença do outro que ajude a 

construir uma cadeia de associações é fundamental.17  

No decurso deste processo, os afetos que ainda se mantêm por algum tempo vão 

mudando lentamente, vão se reduzindo às mais simples manifestações de prazer ou 

disprazer, vão perdendo referenciais, confundindo os objetos e a deterioração dos 

vínculos e de toda atividade simbólica impossibilita qualquer exercício de autonomia. A 

capacidade de abstração desaparece e se dissolvem as diferenças espaço-temporais. 

Tudo isso acompanhado por um abrandamento do supereu provocado por uma 

regressão do eu, por uma cada vez menor capacidade de realizar associações, 

julgamentos, por uma incapacidade de analisar a realidade, de colocar o prazer a serviço 

da censura. O eu fica diminuído, mais observador que participante, mais atravessado 

pelas pulsões do que capaz de orientá-las. 

Podemos pensar também numa recusa (renegação – verleugnung)18 como um 

lado aparentemente psicótico das demências. A recusa, pela qual se nega a perda do 

objeto e o luto conseqüente, oferece a possibilidade de substituição por uma alucinação. 

Trata-se de fenômeno muito freqüente nas demências, pelo qual ainda se filtra um 

aspecto construtivo da pulsão de vida, embora não achemos, nesses casos, a força, a 

convicção e a criatividade que guardam as alucinações nas psicoses, pelo que Brenno 

Rosemberg o chama de “ilusão alucinatória”. É como se sonhassem acordados; vêem e 

________________ 
17Uma residente que encontro não momento em que entro na instituição para uma visita informal, me 
segura pelo braço e repete, um tanto desesperada as seguintes palavras: “mulher......cama......rua....., só 
mais tarde, falando com o enfermeiro pude perceber o acontecido: queria me contar que sua grande amiga 
tinha falecido enquanto dormia e seu corpo tinha sido retirado em uma ambulância, o que me permitiu 
voltar a ter com ela e reconstruir minimamente o acontecido; falar “o possível” sobre esse episódio, a 
acalmou e lhe permitiu um grau incerto de elaboração do luto.  

  
 

18 Mecanismo de defesa que Freud identifica nas perversões e na psicose. Consiste na recusa do sujeito 
em reconhecer a realidade de uma percepção traumatizante, essencialmente a de ausência de pênis na 
mulher. Não se trata, como nos neuróticos, de um conflito entre eu e isso, e sim de uma clivagem do eu 
que incide na realidade exterior: recusa de uma percepção. (Laplanche e Pontalis 1995) 
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vivem situações que um neurótico reserva para as horas em que pode abandonar o 

exame de realidade. Sem essa exigência, o aparelho psíquico permanece em um estado 

primitivo no qual o desejo se faz alucinatório. Como o bebê que, ante a frustração da 

falta de alimento, alucina o seio, o demenciado recorre a essa defesa precoce que lhe 

garante a satisfação, alucina um objeto bom, apaciguador: “minha mãe veio me buscar”, 

“fui com meu pai andar de carro novo”, “meu marido veio me visitar”; procurando, na 

maioria das vezes, reviver os mortos.  

Baseado no conceito de amentia do Dr. Theodor Meynert (1833-1892), Freud 

trabalhou esse sintoma da satisfação alucinatória de desejo em relação à paranóia, à 

psicose e aos sonhos. No Manuscrito K (Freud 1896, p. 26), falando das psiconeuroses 

de defesa, diz que a “amentia alucinatória aguda” seria o quadro patológico 

correspondente ao luto; na Carta 55 (Freud, 1897, p. 280), refere-se à “amentia ou 

psicoses confusional”; e em 1915, ainda acrescenta:  

 

A formação da fantasia de desejo e seu caminho regressivo até a alucinação são as peças 

mais importantes do trabalho do sonho, mas não lhe pertencem com exclusividade. 

Encontram-se também em dois estados patológicos: na confusão alucinatória aguda, a 

amentia (de Meynert) e na fase alucinatória da esquizofrenia. O delírio alucinatório da 

amentia é uma fantasia de desejo claramente reconhecível que se ordena freqüentemente, 

como um perfeito sonho diurno. De modo geral poder-se-ia falar de uma ‘psicose 

alucinatória de desejo’ em relação ao sonho e a amentia por igual (Freud, 1915, p. 228).  

 

Mais tarde, perguntando-se sobre o objetivo do trabalho do luto, observa que, às 

vezes, o eu se nega a aceitar que o objeto amado não mais existe e, por conseqüência, se 

nega à correspondente retirada de libido:  

 

O homem não abandona de bom grado uma posição libidinal nem mesmo quando o 

substituto já assoma. Essa resistência pode atingir tal intensidade que produz um 

estranhamento da realidade e uma retenção do objeto pela via de uma ‘psicose 

alucinatória de desejo (Freud, 1917, p. 242).  

 

Nas alucinações e delírios das demências, há, claramente, uma perda da 

realidade; mas, como o próprio Freud assinala em “A perda da realidade na neurose e na 

psicose” (1924), isto não é suficiente para determinar a existência de uma psicose. É 
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importante também ver como essa perda é substituída, qual é a consistência da 

construção posterior e seu grau de sucesso. A perda de realidade é comum a ambas 

perturbações. Freud deixa claro que, entre a simples fantasia e o delírio bem estruturado, 

podem existir inúmeras variedades de estranhamento da realidade, como a “ilusão 

alucinatória” que Rosemberg (2001) reconhece nas demências. Por outro lado, os 

estados confusionais, tão comuns nas demências, são lógicos se pensarmos em um 

aparelho psíquico em processo de desintegração, independentemente de existirem 

causas orgânicas para isso. 

O demenciado volta ao padrão simbólico da infância e continua regredindo até 

não ser mais , até o real se desamarrar do tecido simbólico, até perder tudo aquilo que a 

intervenção do simbólico fez construir. O demenciado esquece a realidade, os vínculos, 

a história, a lei. É em gestos mínimos e repetidos até o cansaço (dos cuidadores) que 

percebemos um fio de união com a história do sujeito: a costureira que agora se dedica a 

descosturar tudo o que encontra em sua frente ou o pintor que descasca incansavelmente 

a tinta de portas e paredes19. E mais: estudando os temas predominantes nos estados 

confusionais e o conteúdo delirante, podemos observar que dependem de uma ordem 

simbólica, de uma experiência, de uma história do sujeito. Uma história que parece se 

repetir em gestos dos quais o sujeito que alguma vez os protagonizou agora está 

ausente. 

A demência, então, não é uma psicose. Seguindo Lacan, diríamos que, na 

psicose, há um significante fundamental forcluído, rejeitado para fora do universo 

simbólico do sujeito. Significante que não é integrado no inconsciente como no caso da 

repressão; então, só pode retornar no real. O psicótico não se constitui como sujeito, não 

é barrado pelo nome-do-pai. O demenciado constitui sua possibilidade de ser sujeito 

(mais ou menos neurótico, é claro) e depois a abandona. Por outro lado, há uma 

constatação clínica: nas demências, podemos observar como o empobrecimento 

progressivo das funções intelectuais e dos afetos se contrapõe à riqueza de construções 

que encontramos na psicose.20  

 

________________ 
19 Casos observados em instituições asilares. 

  
 

20 Não negamos a possibilidade da existência das duas patologias simultâneas, a possibilidade de um 
psicótico vir sofrer um quadro demencial de origem neurológica, só asseveramos que até o presente não 
tivemos a oportunidade de conhecer um quadro com essas características nem pesquisas sobre esse 
particular. 
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6. AS MEMÓRIAS E OS ESQUECIMENTOS 

 

A complexidade de abordagem da questão da memória, deve-se entre outros, ao 

fato de estar constituída por várias funções: aquisição, estocagem, retenção e restituição, 

exigindo cada uma delas, a colocação em marcha de inúmeros mecanismos e, se alguma 

destas funções sofrer qualquer tipo de alteração, podemos dizer que nos encontramos 

ante uma perturbação da memória. Mas, além de fazer uma classificação pelas várias 

funções, podemos fazê-lo seguindo também outros critérios, por exemplo, de acordo 

com os mecanismos usados ou com seus objetivos, o que nos levará necessariamente a 

definir esse grande fenômeno de forma plural, como memórias, sempre em pares e por 

oposição. Há classificações muito interessantes, especialmente pelo seu valor descritivo 

(Chévance, 1999). Temos por exemplo:  

1. Memória a curto e longo prazo: Como o nome o indica, são conceito ligados 

com a questão do tempo. A curto prazo é a utilizada para registrar um dado por um 

período curto apenas necessário para sua utilização, por exemplo, quando registramos 

um número de telefone para uso imediato. Memória a longo prazo define os mecanismos 

necessários que se põem em marcha para guardar um registro por muito tempo; neste 

caso o mecanismo de retenção é mais complexo. 

2. Memória cognitiva e memória dos automatismos: a primeira é a que precisa 

de aprendizado, ou seja, põe em marcha mecanismos de atenção e concentração, como 

aprender a dirigir um carro, por exemplo. A segunda acontece involuntariamente, 

sem nenhum esforço de atenção e sua utilização segue o mesmo padrão de não 

intencionalidade, estão incluídos aqui todos os movimentos corporais aprendidos na 

infância. 

3. Memórias semântica e episódica: A memória semântica corresponde ao 

aprendizado de conhecimentos comuns e compartilhados como, por exemplo, a regras 

gramaticais da língua materna. A episódica, como o nome o indica, é a capacidade de 

lembrar episódios e fatos vividos em diferentes fases da vida. 

4. Memórias explícitas e implícitas: A explícita, totalmente consciente, é a 

utilizada no marco do aprendizado, quando se sabe que um conteúdo deve ser 

memorizado (aprender um poema ou uma fórmula química, por exemplo) A implícita é 

a que se opera quando o processo de aprendizado não é consciente e não há esforço de 

retenção, embora ela exista. 
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Nos diversos quadros demenciais, a primeira memória que apresenta 

modificações é a de curto prazo: se esquece onde se deixou um objeto, se esquece de 

tirar a panela do fogo ou se esquecem os números de telefone, isto sem que exista 

estresse ou alguma outra razão que justifique e constituindo-se em sinais que adquirem 

um valor especial quando se repetem frequentemente. Depois será a vez da memória 

episódica, a cognitiva e a explícita. Mas o maior problema do uso destas classificações é 

que, geralmente, o observador não as relaciona com questões subjetivas. 

Ao tratar dos textos “Psicopatologia da vida cotidiana” (1901) “Sobre os 

mecanismos psíquicos do esquecimento”, (1898) vimos o processo pelo qual um nome 

próprio que não oferece complexidade pode ser esquecido em virtude de um 

deslocamento de significado que mantém um nexo com o original e obedece a leis 

associativas. Vimos ainda que nestes casos, nos quais o esquecimento persiste e se cria 

um substituto, devemos lembrar também que o mecanismo repressivo atua favorecendo 

o esquecimento, com o objetivo de evitar o desprazer que algumas lembranças podem 

provocar.21  

Na demência se esquecem nomes de pessoas e coisas, mas não é comum a 

substituição por outro. O mas freqüentemente observado é a tentativa de definição 

através da descrição do objeto, por exemplo: “me dá esse negócio que serve para beber 

água”, sem que se encontre, no esquecimento da palavra “copo” nenhum significado 

especial. Mas em outros casos, a opção de pensar pelo viés da evitação do desprazer é 

totalmente válida. Como no caso de dona Maria que esquecia o nome do odiado 

namorado da neta, igual ao do marido, de quem não guardava boas lembranças.  

Dona Eloísa lembrava perfeitamente o nome do ex-marido – que desde jovem 

teve importante desempenho no méio político – e o lugar onde mora atualmente com a 

“outra”. A perturbação da memória estava circunscrita ao momento do casamento (data, 

igreja,festa etc) dados que podiam fazer uma ligação direta com o “o momento mais 

feliz da vida” lugar narcísico de reconhecimento social que lhe fora negado.22 

Outro caso interessante sobre o funcionamento da memória é o de dona 

Pierina23, de 95 anos. Nascida na Argentina, morou sempre em seu país e teve uma vida 

________________ 
21 Ver capítulo III. 
22 Ver casos estes casos no item: Vinhetas Clínicas. 

  
 

23 Caso relatado por familiares. 
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muito ativa e participante até que aos 90 anos, vem ao Brasil para morar com o filho, já 

portadora de um diagnóstico de demência de tipo Alzheimer, comprovada por 

diagnósticos por imagem. Instalada em sua nova moradia, e com todos os cuidados 

necessários, (medicação controlada por especialista, acompanhante e manutenção dos 

vínculos afetivos fundamentais) a doença segue o curso esperado. Aos poucos, ela deixa 

de reconhecer as pessoas mais próximas, as confunde com outros personagens de sua 

história, desconhece o lugar onde se encontra e precisa assistência para as mais simples 

atividades. Por razões familiares, decide-se que volte à Argentina para ficar sob os 

cuidados de sua outra filha. Nesse momento, mais especificamente na hora de ir ao 

aeroporto, dona Pierina é invadida por uma lucidez inesperada. Reconhece às pessoas 

que a acompanham, sabe que está voltando para sua terra, lembra de nomes, reconhece 

lugares. Como se o sujeito que tinha se perdido reaparecesse repentinamente, para 

perder-se novamente pouco tempo depois.  

Se as perturbações da memória dependessem exclusivamente de danos 

neurológicos permanentes, casos como este não seriam possíveis. Se o neurológico 

definisse todo o funcionamento da memória, o surgimento destas lembranças tão 

complexas seria inacreditável. Mas por alguns poucos instantes Dona Pierina se lembra, 

por um momento recupera a função historizadora da memória, produz idéias, encontra 

sentidos e abandona a posição de ignorância em relação a si própria e se alegra pelo 

reencontro.  

Desde as sociedades ágrafas, a questão da memória sempre esteve ligada à 

história e foi tida como um patrimônio dos velhos na medida em que representava um 

saber sobre o passado. Este posicionamento positivo foi abandonado em tempos mais 

recentes, em favor de uma versão negativa que liga o processo de envelhecimento só às 

perdas.  

Em certas ocasiões, as lembranças – por efeito da repetição – perdem sua função 

construtora de história e por tanto sua essência. São lembranças que não lembram nada, 

que não se associam a nada. Uma senhora de setenta e cinco anos, recentemente 

institucionalizada, recebe-me muito jovialmente num quarto ensolarado e alegre onde se 

dedicava à arrumação de seu armário. Me pergunta se conheço a Márcia e, ante minha 

negativa, mostra-me sua foto, os móveis que ela lhe comprou , ... as roupas, ..... e se 

mostra muito agradecida a essa sobrinha que a cuida tão bem. Tudo dito num discurso 
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muito coerente, lógico, sem furos, até que, depois de longos minutos, a interrompo para 

perguntar desde quando está na instituição. Então me responde que faz pouco tempo e 

que foi a sobrinha Márcia que a trouxe e agrega, “Você conhece a Márcia?” a partir do 

que, e sem se importar com minha resposta, recomeça exatamente o mesmo discurso, 

sem trocar uma palavra, sem modificar uma vírgula. Este processo se repete várias 

vezes sem que eu consiga encontrar uma pergunta ou qualquer tipo de intervenção que o 

modifique, até que exausta, me retiro. 

 

 

 

 

 

 

  
 


