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Mas vêm o tempo e a idéia de passado 

visitar-te na curva de um jardim. 

Vem a recordação e te penetra 

dentro de um cinema, subitamente. 

E as memórias escorrem do pescoço, 

do paletó, da guerra, do arco íris; 

enroscam-se no sono e te perseguem, 

à busca da pupila que as reflita. 

 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

“Versos à boca da noite” (fragmento) 
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agora chegamos ao momento de concluir, momento de fazer uma avaliação sobre 

esta produção, seu percurso, suas intenções, suas conseqüências. Com este 

objetivo farei, à continuação, uma breve síntese das principais propostas formuladas , já 

que as diversas hipótese ficaram distribuídas ao longo dos capítulos. 

Já desde as primeiras páginas, retomo uma idéia que trago desde o mestrado e 

que baliza um posicionamento ético em relação a esta questão: A velhice não é 

percorrer um caminho já traçado e sim construí-lo, inacabável processo de subjetivação 

do ser velho, construção histórica singular e cultural comandado pelo trabalho do 

tempo, que seguirá vias elaborativas como o exercício da reminiscência, o compromisso 

com projetos, a serenidade, a religiosidade, etc., ou regressivas como a depressão ou a 

demência. Então, a libido não seria um quantum esgotável mas o resultado de um 

investimento sempre possível. Desse modo, não existiriam “coisas de velhos” rígidas e 

uniformizadas, não existiria a velhice como categoria e sim velhos singulares em 

permanente processo de construção de suas subjetividades. Assim, retomo e sublinho o 

que terá sido um fio condutor desta pesquisa: o entendimento do processo demencial 

como forma regressiva de defesa contra a depressão de final de vida, o que acaba nos 

levando a uma reflexão sobre o papel social do velho e seus efeitos na subjetividade. 

Através da articulação com o conceito de desamparo, o sentimento de finitude e 

das idéias elaboradas por Freud em textos como “O mal estar na cultura”, proponho 

incluir as demências nas patologias próprias da pós-modernidade. Quando a situação 

provocada pela posição social carregada de negatividades e somada ao encurtamento do 
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horizonte de futuro não pode ser elaborada, inscreve-se no registro da decadência 

inevitável e não no do declínio passível de ser compensado com recursos diversos. 

Decrepitude instalada a partir da impossibilidade de temporalização do sujeito psíquico 

e do fracasso antecipado de qualquer projeto de futuro.  

Como já disse, Freud não dedicou à questão do tempo nenhum trabalho em 

especial, mas jamais deixou de considerá-lo um eixo fundamental de suas elaborações, 

como o constatam o conceito de repetição e de posterioridade, que liga a temporalidade 

à causalidade psíquica, articulação absolutamente necessária para pensar a historicidade 

do sujeito. Historicidade que, por outro lado é impossível de ser pensada sem o 

sentimento de finitude.  

A temporalidade humana, ou seja, o movimento de sua historicidade, se constrói 

sobre uma linha temporal que, a partir do presente, nos permite avaliar o passado, 

retificá-lo e nos projetarmos no futuro. Esse é o movimento que cria subjetividade 

dando um sentido de permanência que preserva a identidade. Assim, entendemos o 

tempo de vida como aquele que se mede cronologicamente, através de diversos acordos 

culturais, mas é vivenciado fora de qualquer convenção. Tempo de construção de 

subjetividade que não podemos medir, a não ser na sua mais pura intensidade. Tempo 

de construção da história vivencial que resiste à medida do registro biográfico.  

O tempo do envelhecimento, então, vai se caracterizar pelo sentimento de 

finitude, a ser vivenciado com diferentes qualidades e intensidades emocionais, que 

dependerão de cada sujeito singular e do modo particular com que tenha vivido as 

diferentes experiências de proximidade com a morte ao longo de seu desenvolvimento. 

Essa proximidade com a morte marcará experiências de elaboração de perdas, uma 

forma de se fazer o trabalho de luto, processo sempre necessário para que se instaurem 

outros objetos no lugar do perdido, para que outros investimentos sejam possíveis. Mas 

há os casos em que essa elaboração não é possível e isto pode ser razão suficiente para 

provocar o mais radical e violento dos esquecimentos, o da própria identidade, e assim, 

muitos sujeitos preferem perder a cabeça a perder a vida. 

Designo o lugar dos velhos como um não-lugar, pois, apesar de incluídos no 

panorama social atual, eles não são estimulados a falar como sujeitos, sendo 

reconhecidos apenas quando falam como velhos, como pertencentes a uma categoria 

definida previamente e que os define – vale dizer – de forma negativa. 
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A partir das três formas paradigmáticas de ordenação psíquica do idoso 

sugeridas por Birman (1995) (depressiva, maníaca e paranóide), acrescento a demência 

como derivado da forma depressiva. Forma de articulação que permite a fuga da 

depressão e o esquecimento de tudo o que se liga com a dor insuportável da perda. 

Faço também uma primeira aproximação à necessidade do trabalho 

interdisciplinar ao falar da obrigatoriedade de abordar esta patologia a partir de tudo o 

que possa ser incluído em um ponto de vista bio-psico-social.  

Entrando no tema específico das demências, após ter apresentado alguns dados 

históricos em relação ao uso dessa denominação, passo a considerar aspectos descritivos 

tradicionais e a surpreendente e quase esquecida obra de Emmanuelle Régis, de 

começos do século XX, na qual o autor já apresenta um posicionamento clínico 

diferenciado ao afirmar a possibilidade de se trabalhar no começo do processo 

demencial neurotizando o paciente, ajudando-o a restaurar as funções do eu, refazendo 

o caminho do desejo, elaborando o luto que ficou interrompido.  

Seguindo este caminho, dou especial ênfase ao tema do diagnóstico 

condenatório e coloco aquilo que considero um tema fundamental do ponto de vista da 

psicopatologia, a saber: a possibilidade de considerar a demência como produção 

subjetiva paradoxal, na qual o sujeito historicamente constituído se desconstrói como 

última tentativa de evitação da dor provocada pelo tempo que finda. O demenciado 

volta ao padrão simbólico da infância e continua regredindo até se perder, até se 

desamarrar do tecido simbólico, até perder tudo aquilo que a intervenção do simbólico 

fez construir. A pessoa afetada pela demência se furta à realidade, esquece os vínculos, 

a história, a lei.  

Na tentativa de dar conta de questões tão polêmicas recorri a conceitos 

psicanalíticos que pudessem me fornecer os recursos teóricos necessários para os 

entendimentos propostos. Assim, percorri especialmente as obras de Sigmund Freud e 

Piera Aulagnier para abordar os conceitos de tempo, história, memória e a constituição 

do eu, por considerá-los básicos no entendimento dos processos demenciais. 
Esses conceitos constituem os recortes teóricos que foi possível fazer nesta etapa 

de minha pesquisa sobre uma abordagem psicanalítica das demências. Recortes que 

surgiram a partir do trabalho clínico no qual não cessava de me perguntar: Onde está o 

sujeito? Onde está a história? Por que o paciente com demência avançada não diz mais 

‘eu’? Por que um esquecimento tão radical? Porque essa destruição dos vínculos e pior 
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ainda, do próprio ser? Caminhos que ainda antes de serem trilhados já se abriam a 

tantos outros nem imaginados no começo deste trabalho.  

O passo inicial foi percorrer a obra freudiana desde “Estúdios sobre a histeria” e 

o “Projeto para uma psicologia científica”, em busca das elaborações de Freud sobre a 

memória. Assim, desde o começo ficou claro que ela aparece como seletiva, dependente 

de algum outro fator ou sistema, eliminada pelas experiências dolorosas que provocam 

o esquecimento, organizada em estratificações sucessivas que exigem uma retranscrição 

de tempos em tempos e registrada em diferentes variedades de signos.  

Enfim, ressignificações feitas com efeito de posterioridade tão bem analisados 

no caso de Emma. Freud então, a partir da análise das lembranças anteriores 

(regressivas) ou posteriores (progressivas), reafirma o tema da temporalidade em 

relação com a questão da memória e destes com a história vivencial, trama do vivido 

que se presentifica, trabalho que tira o sujeito da pura atualidade, permitindo o 

investimento pelo desejo e a esperança. Investimento do passado que retifica o presente 

e se projeta em direção ao futuro criando a esperança. Inscrevemos o desejo em um 

tempo futuro pois é o motor da esperança, mas ele é também o responsável pela 

transcrição do passado. Assim, podemos compreender a história como a relação do 

sujeito com o tempo, ordenada pelo desejo que constrói as lembranças e os anseios.  

O fracasso do processo de historização provoca a liberação de um narcisismo 

primário mortífero. A pulsão de morte é um limite imposto à função historizante da 

pulsão de vida. A escolha deste caminho, deste recorte sobre tempo, história e memória, 

acabou determinando a utilização dos textos de Piera Aulagnier que nos brindam com 

uma contribuição inestimável ao estudo destes temas.  

Especificamente no que se refere ao eu e sua constituição abordei textos 

freudianos como “Introdução ao Narcisismo” (1914) e “O eu e o isso” (1923) que 

sempre nos oferecem os alicerces básicos necessários para a compreensão deste conceito 

fundamental. Depois de uma breve passagem pelas conceitualizações lacanianas sobre o eu 

e o sujeito, são analisadas as contribuições da autora já citada. Assim, conceitos como 

antecipação, sujeito social, contrato narcísico e projeto identificatório vêm nos socorrer 

nos esclarecimentos sobre o eu constituído na linha da historicidade quando 

corroboramos a idéia de que o futuro deverá representar a possibilidade do reencontro 

de um passado, trazer a promessa desse reencontro.  
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Acredito que a contribuição fundamental deste trabalho foi a de resgatar as 

demências do campo exclusivo das neurociências, para abordá-las também do ponto de 

vista da psicopatologia psicanalítica. Com essa intenção comentei a obra de 

Maisondieu, um dos poucos autores que abordam esta questão desde o campo da 

psicanálise, e recorri às propostas da Psicopatologia Fundamental: do pathos, com toda 

sua carga de paixão sofrimento e excesso. 

Seguindo esta trilha, chego aos conceitos de desinvestimento e defusão pulsional, 

pois eles se articulam com a pulsão de morte e a morte do sujeito psíquico que pode 

anteceder à morte biológica. Reitera-se a idéia de que o processo de envelhecimento exige 

um luto por antecipação, luto pela perda da própria vida, processo que, por não ser 

possível, deixa o eu invadido pela angústia de morte. A depressão por vazio, a dissolução 

do eu e conceitos como tanatose, psicólise e desconstrução psíquica de Le Gouès e ação 

modificadora de Piera Aulagnier vieram em nosso auxílio para melhor compreender a 

dinâmica destes processos. De acordo com esta linha de raciocínio chegamos a uma das 

afirmações centrais que nos permite pensar uma hipótese psicogênica para as demências: o 

fracasso do trabalho de luto como um de seus grandes motivadores.  

Em relação à metodologia, foi possível fundamentar a proposta de deixar entre 

parêntese os mais rígidos padrões técnicos da clínica psicanalítica, para revalorizar a 

criatividade e a experiência acumulada ao longo dos anos pelos poucos psicanalistas 

tiveram a coragem suficiente de abordar o trabalho com pacientes em processo de 

demenciação. A comunicação de diferentes possibilidades de atuação em situações 

diversas (consultório, instituições geriátricas e atendimento domiciliar); o trabalho 

com grupos de familiares de portadores e, fundamentalmente, o destaque para a 

interdisciplinaridade, constituíram o cerne este trabalho no que se refere a suas perspectivas 

terapêuticas. Neste ponto, as contribuições de Ferenczi foram essenciais.  

Finalmente, com respeito e admiração, faço uma síntese de algumas experiências 

de colegas que teimosamente insistem em trabalhar sobre aquilo que a maioria condena.  

E, falando em teimosia, percebo agora como, ao longo deste trabalho, tentei 

transmitir a contínua sensação de fracasso e o desânimo que se sente ao trabalhar com 

pessoas cujos aparelhos psíquicos estão em processo de desconstrução, com sujeitos 

psíquicos que querem fugir do mundo simbólico, que parecem não querer aceitar o 

auxilio, que [mal] abrem portinholas mínimas (e escondidas) para o outro entrar em seu 
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empobrecido mundo. Mas vejo também a insistência em acreditar que a psicanálise tem 

aí um outro “continente negro”1 a desbravar, sabendo que nunca será conquistado. 

Vimos até aqui as possibilidades de se fazer uma leitura psicanalítica das 

demências, articulamos apenas alguns dos grandes conceitos da psicanálise, mas insisto, 

eles nos permitiram pensar a inclusão das demências na psicopatologia psicanalítica. 

Como psicanalistas e trabalhadores da saúde mental, podemos e devemos abordar este 

tema e aceitar o desafio de trabalhar a produção psíquica que, embora empobrecida e 

altamente questionada, encontramos nestes patologias. Mas não é só isso.... 

À medida que me aproximava da conclusão do trabalho, cada vez mais percebia 

quantos pontos importantes tinham ficado sem ser trabalhados, quantos recortes 

deveriam ter sido ser realizados, com que vastidão este tema nos desafia Porém, percebi 

também quantas portas se abriram.  

Considero que, a partir deste ponto, muitas outras linhas de pesquisa e [novas] 

produções poderão nascer. Só para citar algumas que me interessam especialmente, 

parece-me de grande importância estudar profundamente o papel do narcisismo nas 

demências; o destino e dinâmica das instâncias psíquicas nestes tipos de processos; a 

relação depressão-demência; a diferenciação entre demência e psicose; o papel da 

sublimação; os mecanismos de defesa, a transferência, questões às quais espero poder 

me dedicar futuramente . 

Por outro lado, considero também altamente relevante que futuras pesquisas 

possam se concentrar na análise do contexto familiar e sua dinâmica ante a presença da 

doença demencial, bem como do papel dos cuidadores, sejam estes familiares ou 

profissionais e das vicissitudes dos processos demenciais nos casos de pacientes 

institucionalizados. Um estudo aprofundado destes temas poderia produzir efeitos 

práticos em curto prazo, no que se refere aos cuidados específicos dados aos pacientes, 

o que resultaria de grande valia para ações dirigidas à saúde pública. Acredito ter dado 

um passo importante e fundamental na abertura de novos caminhos, mas dada a 

magnitude e as conseqüências devastadoras desta doença, continuamos apenas no início.  

Finalmente, voltando à criação literária que me acompanhou ao longo deste 

percurso, desejo agora transcrever um fragmento que me comove particularmente e 

serve aqui para guardar o intervalo entre o limite deste texto, seu necessário 

encerramento, e o que dele já transborda, convidando a novos começos. 

________________ 

  
 
 

1 Frase utilizada por Freud em “A questão da análise leiga” de 1926, em referencia ao psiquismo feminino. 
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“...... a índia explicou que o mais temível da doença da insônia não era a 

impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia cansaço nenhum, mas sim sua 

inexorável evolução para uma manifestação mais crítica: o esquecimento. Queria dizer 

que quando o doente se acostumava a seu estado de vigília, começavam a apagar-se de 

sua memória as lembranças da infância, em seguida o nome e a noção das coisas, e por 

último a identidade das pessoas e a consciência do próprio ser, até se afundar numa 

espécie de idiotice sem passado. José Arcadio Buendía, morto de rir, considerou que se 

tratava de mais uma das tantas enfermidades inventadas pela superstição dos indígenas. 

[]“Nesse estado de alucinada lucidez, não só viam as imagens de seus próprios sonhos, 

mas também, uns viam as imagens sonhadas pelos outros. [] 

“Foi Aureliano que concebeu a fórmula que havia de defendê-los, durante vários 

meses, das evasões da memória. Descubriu-a por acaso. Insone experimentado, por ter 

sido um dos primeiros, tinha apreendido com perfeição a arte da ourivesaria. Um dia 

estava procurando a pequena bigorna que utilizava para laminar os metais, e não se 

lembrou de seu nome. Seu pai lhe disse: ‘tás’. Aureliano escreveu o nome num papel 

que pegou com cola na base da bigorninha: ‘tás’. Assim ficou certo de não esquecê-lo 

no futuro. Não lhe ocorreu que fosse aquela a primeira manifestação do esquecimento, 

porque o objeto tinha um nome difícil de lembrar. Mas poucos dias depois, descobriu 

que tinha dificuldade de se lembrar de quase todas as coisas do laboratório. Então, 

marco-as com o nome respectivo, de modo que bastava ler a inscrição para identificá-

las. Quando seu pai lhe comunicou o seu pavor por ter-se esquecido até dos fatos mais 

impressionantes de sua infância, Aureliano lhe explicou o seu método, e José Arcadio 

Buendía, o pôs em prática para toda a casa e mais tarde o impôs a todo o povoado. 

Com um pincel cheio de tinta, marcou cada coisa com seu nome: mesa, cadeira, 

relógio, porta, parede, cama, panela. Foi ao curral e marcou os animais e as plantas: 

vaca, cabrito, porco, galinha, aipim, taioba, bananeira. Pouco a pouco, estudando as 

infinitas possibilidades do esquecimento, percebeu que podia chegar um dia em que se 

reconhecessem as coisas pelas inscrições, mas não se recordasse a sua utilidade. Então 

foi mais explícito. O letreiro que pendurou no cachaço da vaca era uma forma 

exemplar pela qual os habitantes de Macondo estavam dispostos a lutar contra o 

esquecimento: ‘Esta é a vaca, tem-se que ordenhá-la todas as manhãs para que 

produza o leite e o leite é preciso ferver para mistura-lo com o café e fazer café com 

leite’. Assim, continuaram vivendo uma realidade escorregadia, momentaneamente 

capturada pelas palavras, mas que fugiriam sem remédio quando esquecessem os 

valores da letra escrita.  
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Na entrada do caminho do pântano, puseram um cartaz que dizia ‘Macondo’ e outro 

maior na rua central que dizia ‘Deus existe’. Em todas as casas haviam escrito 

lembretes para memorizar objetos e sentimentos. Mas o sistema exigia tanta vigilância 

e tanta fortaleza moral, que muitos sucumbiram ao feitiço de uma realidade 

imaginária, inventada por eles mesmos, que acabava por ser menos prática, porém 

mais reconfortante. Pilar Ternera foi quem mais contribuiu para popularizar essa 

mistificação, quando concebeu o artifício de ler o passado nas cartas como antes tinha 

lido o futuro. [] derrotado por aquelas práticas de consolação, José Arcádio Buendía 

decidiu então construir a máquina da memória, que uma vez tinha desejado para se 

lembrar dos maravilhosos inventos dos ciganos. A geringonça se fundamentava na 

possibilidade de repassar, todas as manhãs, e do princípio ao fim, a totalidade dos 

conhecimentos adquiridos na vida. Imaginava-a como um dicionário giratório que um 

indivíduo, situado no eixo, pudesse controlar com uma manivela, de modo que em 

poucas horas passassem diante de seus olhos as noções mais necessárias para viver. 

Tinha conseguido escrever já cerca de quatorze mil fichas, quando apareceu pelo 

caminho do pântano um ancião mal-ajambrado ....[] Era um homem decrépito. Embora 

sua voz estivesse também oscilante pela incerteza e suas mãos parecessem duvidar da 

existência das coisas, era evidente que vinha do mundo onde os homens ainda podem 

dormir e recordar. José Arcádio Buendía [] cumprimentou-o com amplas 

demonstrações de afeto [] Mas o visitante percebeu a falsidade. Sentiu-se esquecido, 

não com o esquecimento remediável do coração, mas com outro esquecimento mais 

cruel e irrevogável que ele conhecia muito bem, porque era o esquecimento da morte. 

Então entendeu. Abriu a mala entupida de objetos indecifráveis e dentre deles tirou 

uma maleta com muitos frascos. Deu para beber a José Arcádio Buendía uma sustância 

de cor suave e a luz se fez na sua memória...  (p. 45 a 49)  

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ –  “Cem anos de solidão” 

 

 

  
 
 


