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Não é muito comum que analistas se debrucem diante das questões sobre o humano, 

tomados de uma perspectiva onde o campo das articulações tenha como acento o plural. 

  Quando Freud, atravessado por suas inquietações, se interrogou sobre a constituição do 

humano demarcando um ponto de mirada absolutamente revolucionário até então, foi admitindo a 

imperiosidade de uma singularidade que, na exigência da civilização, produz mal-estar. Desta 

forma, ele estava afirmando o que viria a ser uma grande balbúrdia, pelo menos durante uma longa 

década, até que se pudesse começar a negar ou capitular  ao que se revelava nesse tempo, a saber, o 

desejo inconsciente. 

 Este desejo, para Freud e para todos que vêm depois dele, estará a partir de então entendido 

como sexual. Mas o sexual em Freud afasta-se de uma significação referida à genitalidade. Isso foi 

e é algo bastante estonteante, e torna-se imprescindível percorrer os caminhos freudianos que 

levaram a essa afirmação recorrente à singularidade. 

 Sexualidade, para Freud é, na verdade, o tecido do humano, aquilo que se perverte da 

ordem natural no ponto em que esta naturalidade concerne a um compasso harmônico entre a 

necessidade e seu objeto. E este tecido é traçado de linguagem e estampado pelas leis que a regem. 

 Se partirmos desses pressupostos, logo de saída nos daremos conta do quanto estamos 

diante de questões problemáticas e poderemos entrever por que razões a psicanálise é o campo do 

singular. 

Por outro lado, sabemos que existe um grande número de circunscrições que procuram 

encontrar respostas para as dificuldades e mazelas do homem.  

Costuma-se dizer que a modernidade exige um estudo dos problemas humanos que 

conjugue o que é da ordem do biopsicossocial, e já houve e há quem defenda uma ou outra dessas 

abordagens, escolhendo uma  supremacia. 

 Mas a psicanálise se distingue de qualquer uma dessas abordagens, embora se costume 

confundir o que se chama de psíquico pela via da psicologia, com os operadores que lhe são 

próprios. Esse é o equívoco que leva a uma aplicação indiscriminada do termo psicanálise e a que 

encontremos, tão frequentemente, a expressão “estou em análise” para se referir a tendências 

terapêuticas absolutamente distintas da psicanálise. 

 São radicais as diferenças entre a psicologia e a psicanálise, e a primeira coisa que devemos 

conhecer dessas diferenças é que, para a psicanálise, é impossível o tratamento da subjetividade 

partindo de um princípio que se faz parâmetro como uma certa normalidade. Um parâmetro como 



esse é inócuo à psicanálise, que jamais estabelece uma idealização de cura para os que dela se 

utilizam. 

 Percorrer as revelações sobre o desejo inconsciente pelo trilho da palavra é a única coisa 

possível a estabelecer como princípio a uma psicanálise e, desta forma, cria-se um caminho por 

onde será possível ampliar o campo de certas conexões subjetivas, que produzem deslocamentos 

antes dificultados por uma insuficiência simbólica. Isso não é pouco. 

O inconsciente é um registro da subjetividade que porta um saber específico. Um saber 

dotado de uma lógica própria, de uma temporalidade distinta dos parâmetros da realidade. 

Freud recorreu à mitologia grega para sublevar os elementos que o conduziram a 

formalização de seu tão conhecido complexo de édipo. O complexo edípico, para Freud, contém 

em seu estofo o reconhecimento de que há um certo trauma no humano, que se repetirá na 

atualização da personagem mítica no curso da história. Nos mitos gregos, o destino de cada 

personagem está determinado antes mesmo de seu nascimento, o que tem a forma de uma inscrição 

que, mesmo na tentativa de escapar ao sabê-lo, o que se estabelece é o cumprimento do vaticínio. 

É, justamente, esse desconhecimento que diz de um sujeito que permanece estranho a si mesmo, o 

que concerne à tragédia humana e define sua precariedade. 

É por essa razão que Freud comparava as incursões humanas, no sentido dos 

desbravamentos do mito de origem, com a arqueologia, lembrando-nos, no entanto, da 

impossibilidade do acesso a “Toda” a verdade, visto que este trabalho é contido, por sua natureza, 

pelo encontro com lacunas impreenchíveis. 

Freud escreveu sobre a reelaboração apontando a perspectiva da história enquanto 

reinvenção da narrativa. O trabalho analítico acompanha o sincopado desta narrativa calcado no 

trilho da transferência, que conduz à revelação dos arcanos do sujeito através dos textos dos 

sonhos, dos lapsos, dos chistes e dos sintomas. 

É essa labuta que Freud associa ao fazer do escultor, que acresce e retira matéria do corpo 

de sua obra. Assim é que se constrói o discurso do sujeito em análise, encontrando nesse percurso 

novos sentidos para o texto que se produz da história determinada para o sujeito em sua alienação. 

E isso é tessitura de linguagem, letras, sons de palavras que se inscrevem e deslocam-se na 

narrativa que insiste, verdadeiro novelo de Ariadne.   

Esta digressão tem aqui seu sentido, pois desta forma fica apontado qual é o campo da 

psicanálise e a sua radical dimensão de singularidade. 

 Portanto, como fazer num terreno como este para tratar de infância, adolescência, velhice, 

alcoólatras, drogados etc., ou qualquer outra adjetivação que tome a singularidade no campo das 

generalidades? Isto poderia parecer dizer que, para a psicanálise, não há velhice. 



Para a  psicanálise há, antes de tudo, a palavra velho, que se encadeará de forma muito 

particular com outras tantas na cadeia associativa de quem a enuncia. 

 Mas, se é assim,  como falar, justamente, de psicanálise e terceira idade?   

Segmentar a vida como método de reflexão é invenção antiga. Pensar sobre a vida do 

indivíduo dividindo-a em períodos demarcados – infância, adolescência, maturidade e velhice – é 

algo presente já nos primeiros escritos gregos. 

Pensar a vida fazendo uma rigorosa tentativa de mapeamento do que constituem as 

operações institutivas de cada uma dessas “etapas”, apontando diferentes e minuciosas significações 

para os elementos ativos aí presentes e os ritos de passagem que conduzem de uma fase à outra, é 

uma tarefa a que se dedicaram e se dedicam as mais diversas ciências “humanas”. 

Tomada neste conjunto, a terceira idade aparece como vértice de um perene esforço de 

elaboração que aponta, com muita clareza, para a importância dada ao modo como se percorre esse 

tempo da vida. O que aí se apresenta como dificuldades é decorrente de um descompasso 

ocasionado pela passagem do tempo, que impõe uma complexidade de elementos e movimentos. 

Trata-se, para essa linha de pensamento, de tomar o sujeito como produto histórico de uma 

integração biopsicossocial e de suas relações. 

Este é, em linhas muito gerais, o sujeito com que se ocupam a psicologia, a pedagogia, a 

medicina etc. 

A psicanálise faz aí um corte apontando importantes e definitivas distinções, e este corte 

inaugura-se justamente com o conceito de inconsciente. Esta invenção freudiana tomada em seu 

rigor destaca-se radicalmente daquilo que costumamos chamar de consciente. Inconsciente não é o 

que se opõe à consciência, guardando com ela uma relação de simetria. Inconsciente não é o que 

pode e/ou deve vir a ser consciente. O inconsciente para Freud aponta ao nível do discurso para uma 

“outra cena”, que comparece à fala de forma velada, essencialmente ocultada, ocupando aí  o lugar 

de causa. Disso se depreendem redirecionamentos importantes no tocante aos conceitos de sujeito e 

de corpo. 

Se o inconsciente ocupa lugar de causa, estruturado como linguagem, o sujeito não pode ser 

tomado senão como produto do jogo simbólico marcado pela evanescência própria ao que é da 

ordem das inscrições de cada um. Sujeito constituído enquanto inconsciente e descentrado de uma 

temporalidade histórica. 

Nesta linha, o corpo não guarda uma relação de coincidência com a anatomia e a fisiologia 

e as leituras desenvolvimentistas, evolucionistas, daí decorrentes. O corpo para a psicanálise é corpo 

erotizado, esburacado, marcado de falta e distinto da conotação descartiana, na qual é tomado no 

campo da superfície.  



Para aludir a isso, ancorando na questão sobre a velhice, há uma bela imagem de Buñuel, 

num filme intitulado “O fantasma da liberdade”, onde, em um dos contos encenados, encontramos 

um jovem compondo uma passagem erótica com uma mulher de aparência bastante envelhecida 

que, numa vacilação constrangida, evita desnudar-se, ato que ao se consumar produz um efeito 

surpreendente, visto que o corpo mirado pelo olhar do jovem, exibido na imagem do filme, é um 

belo corpo, de uma jovem mulher.  

Este é o corpo da psicanálise, corpo subjetivo, destituído de coincidência com a realidade, 

construído de representações essencialmente imaginárias. 

É então impossível para a psicanálise debruçar-se sobre a questão da terceira idade, sem 

pagar o preço de afastar-se daquilo que, para ela constituem conceitos fundamentais? 

Apesar de Freud não ter jamais escrito especificamente sobre o envelhecimento, do ponto 

de vista de uma terapêutica, em sua obra encontramos cuidadosamente construídos os parâmetros 

que nos sustentam cada vez que somos confrontados com o drama do envelhecimento.  

Freud, ao longo de todo o seu trabalho de construção da teoria e da técnica da psicanálise, 

não se afastou do imperativo de escutar os movimentos da fala, enquanto produtora e reveladora das 

operações inconscientes, referindo-as sempre ao complexo de Édipo. Essa é a bússola que desde 

Freud, e com Lacan, norteia e rege a escuta analítica, seja qual for a idade da pessoa que procura o 

analista. 

Entretanto, poderia ser atribuída uma surdez ao que da vida se constitui como história 

cronologicamente situada? 

Vamos constatando que não. Para a psicanálise, a questão do tempo histórico é da ordem de 

um encadeamento de representações, atravessado de irrupções que revelam que há algo que resiste a 

essa inscrição. 

A velhice é um tempo da vida temido por demarcar um momento onde se modificam as 

aspirações e pela exigência de negociação do que possa ser conferido num inventário do tempo que 

a precede. O resultado de um inventário como este não poderia deixar de colocar o sujeito diante do 

auspício da transitoriedade. 

Transitoriedade, no entanto, não é uma operação própria à velhice; é mesmo algo 

intrinsecamente concernente ao humano, em toda sua extensão. Há porém, algo que é particular ao 

envelhecimento: uma certa contabilidade do limite do tempo, dado à vida humana como anúncio de 

uma morte biológica. 

Morte para a psicanálise não faz uma coincidência precípua com a morte biológica. Morte 

em psicanálise é uma palavra que se coloca ao nível dos conceitos, na relação com o que é 

constitutivo nesse arcabouço. A castração é um conceito fundamental da teoria psicanalítica e que 



porta uma imbricada relação com o sentido de morte. Morrer, portanto, é ausência, ausência que 

presentifica, simboliza. Esta morte, portanto ganha estatuto de propulsão das representações. 

No impossível de representar está a idéia da própria morte, já que não há possibilidade de se 

fazer um registro de algo sem precedentes, sem nenhum tipo de inscrição anterior. 

Freud nos ensinou que a angústia é o efeito de uma impossibilidade de simbolização, 

deflagrada sempre que uma representação convoca uma outra e  não encontra registros. De maneira 

que os efeitos das injunções tenderão sempre a forjar no simbólico uma inscrição que se compõe 

dentro de um sistema estrutural préestabelecido.  

Com isso depreendemos que há uma repetição nos fenômenos subjetivos que ganham 

sentido quando articulados.  

Se é com esse deslizamento de sentido que a psicanálise se ocupa, então não há por que 

pensar que alguém de idade avançada fique excluído de seus benefícios. 

Para qualquer sujeito que conte, num tempo cronológico, uma soma alta para os anos de 

vivente, haverá sempre uma questão que se impõe perante a falta da condição humana. 

Por mais que as dificuldades de um contingente como este apresentem questões muito 

aproximadas, devemos nos lembrar de que essas questões serão sempre encaminhadas para cada 

um, de uma forma muito particular. E isso não é uma peculiaridade da velhice; é próprio ao humano 

que as questões universais tenham sempre uma âncora no particular. Para um analista, isto é uma 

revelação perene: que de tantos que chegam a seus consultórios, as questões a princípio são da 

mesma ordem: o pai, a mãe, os filhos, o dinheiro, a sexualidade e a morte... Por esse caminho, cada 

analisante é capaz de revelar o quanto o humano é criação. E criação, sabemos, ensinados por toda 

uma antologia filosófica, artística e psicanalítica, tem relação com a morte. 

A palavra, portanto, é criação. E se pensarmos de que maneira é possível que uma questão 

se desdobre, quando a psicanálise é interrogada por este campo de tratamento da terceira idade, o 

biopsicossocial, é provável que, a ela mesma ,atribuamos o gancho para as respostas capazes de se 

produzir. 

  Certamente que é possível àqueles que se ocupam com esses problemas reconhecer o 

quanto cada uma dessas pessoas, se escutadas, falam de suas vidas com uma versão muito própria. 

Todos os operadores que a psicanálise oferece para pensar as questões humanas estão 

dispostos a quem quer que lance mão deles, e foi por isso que Freud falou e escreveu sobre 

psicanálise aplicada.  

O reconhecimento de cada um, dos conceitos psicanalíticos tomados nesta perspectiva, tem 

de admitir, no entanto, que uma certa fantasmagoria da histeria constitutiva da subjetividade reduz-

se do ponto de vista de uma trama imaginária e engendra toda uma gama de efeitos do Real. Mas 



nem por isso será possível tomar tais efeitos fora da singularidade com que reclamam uma 

anterioridade. 

Isso conduz a uma última questão: Por que é que a velhice sabe ser, por si só, elaboradora 

de si? 

Viver muitos anos reúne elementos que dão a conhecer, sob diversas perspectivas, a 

possibilidade de ver afirmados os pedaços de uma divisão inescapável. Essa é uma conquista para 

as construções do porvir, que mais uma vez se faz construção. Mas novamente aí teremos de 

relativizar, pois há existências de absoluto desconhecimento de si mesmas. 

Para terminar, o eco de um poema de Mário Quintana: 

 

 Seiscentos e sessenta e seis 

 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. 

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo... 

Quando se vê, já é sexta-feira... 

Quando se vê passaram 60 anos! 

Agora, é tarde demais para ser reprovado... 

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,  

eu nem olhava o relógio, 

seguia sempre em frente... 

e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. 

 

  

   

 

  

 

 

 

  

 

   

  

 


