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RESUMO 

O processo de envelhecimento acarreta mudanças e perdas na vida do sujeito e nem 

todos conseguem vivenciá-las com naturalidade. Para alguns, elas podem se configurar como 

algo negativo e representam limitações. Temos visto com freqüência, o tema da depressão ser 

relacionado ao da velhice, como se o primeiro pudesse resultar do segundo. Esses fatores 

levaram à realização do presente estudo, que visa compreender até que ponto está relação se 

faz possível. Este é um trabalho teórico que se utiliza de levantamentos e de revisões da 

literatura que apresentam elementos fundamentais para a discussão do problema. 

A psicanálise tem se mostrado calada frente às discussões que envolvem a questão do 

envelhecimento. Mas neste trabalho pudemos perceber que nem por isso, deixa de contribuir 

para a construção de um olhar sobre o tema. Foi inclusive a partir de seus fundamentos, que se 

concretizou a realização da articulação entre os fenômenos abordados. 

Traçar a relação que se pretende aqui exige que a velhice seja pensada dentro de um 

contexto histórico, social e político porque sua categorização é resultado da dificuldade da 

sociedade em se deparar com a fragilidade e limitação humana. Os princípios psicanalíticos, 

por outro lado, destacam que pensar a velhice única e exclusivamente a partir de aspectos 

sociais e materiais, não nos diz nada a respeito do sujeito. Para entendê-lo como um ser único 

e completo, deve-se considerar sua história, sua subjetividade e sua singularidade. Portanto, é 

neste sentido que a relação entre envelhecimento e fenômenos depressivos é aqui pensada. 

Este estudo contribuiu para a concretização da articulação entre fenômenos que 

ampliam as possíveis discussões atuais e, mais uma vez, confirmou o amplo alcance da teoria 

psicanalítica. 

 

Palavras–chaves: fenômenos depressivos; luto; processo de envelhecimento; 

psicanálise; velhice. 
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Introdução 

 

 Este estudo procura discutir a relação entre envelhecimento e fenômenos depressivos a 

partir da perspectiva psicanalítica. A velhice, momento em que se acentuam muitas perdas e 

mudanças, nem sempre é vivida como natural, às vezes ela se torna algo bastante negativo por 

expor o sujeito aos seus próprios limites. Diante disso, pretende-se investigar se os aspectos 

relacionados à velhice podem desencadear ou elevar os fenômenos depressivos manifestados 

nesta fase da vida. Quais seriam suas ligações? É possível traçar uma discussão que articule 

os dois temas? 

 O número de pesquisas que relacionam a velhice com a depressão tem crescido 

representativamente. A psicanálise há muito tempo vem se mostrando ausente no que se refere 

à questão da velhice, mas parece poder contribuir bastante para a atual discussão que se faz a 

respeito de ambos os conceitos. Portanto, é neste sentido que o presente trabalho pretende 

seguir. Se herdamos da psicanálise fundamentos teóricos que dirigem e dão margem para a 

criação de novas relações, devemos utilizá-los para tratar discussões atuais, de interesse 

manifesto.  

 Ao que parece, a velhice tem sido esquecida e colocada de lado por toda a sociedade 

atual. Portanto, discutir alguns dos problemas que a estão afetando, contribui para que abramos 

os olhos e repensemos o lugar em que se encontram os velhos que representam nosso futuro. 

Quando nos propomos a falar sobre a velhice, devemos situar de que velho estamos 

falando. Há algum tempo atrás, o velho tinha uma imagem muito diferente da que tem hoje em 

dia. Ele era visto como um sujeito sábio, experiente, vivido e por isso era muito valorizado e 

respeitado socialmente. O que acontece atualmente é o contrário. O trabalho, a produtividade, a 

inserção no meio capitalista se tornou algo praticamente imprescindível para o seu 

reconhecimento como cidadão.  

Sendo assim, o idoso vem perdendo cada vez mais sua posição e sua representação 

social na medida em que é muitas vezes obrigado a se afastar do mercado de trabalho. 

Segundo Goldfarb (1998) essa nova forma de ver a velhice é resultado de questões históricas, 

sociais e políticas. A revolução industrial implicou uma grande mudança de valores: os valores 

tradicionais são perdidos porque o que passa a ser valorizado é a produção de riquezas.  

 Depois de entender que a velhice tal como se apresenta hoje é uma construção social, 

faz-se necessário discutir o que ela representa então para a psicanálise. Como já dissemos, 
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não existem muito estudos que tratem do assunto, o que não significa que ela não possa ser 

pensada a partir das idéias psicanalíticas já elaboradas. Para a psicanálise todo sujeito é um 

sujeito do inconsciente e este é intemporal, portanto, conforme afirma Mucida (2006), ele não 

envelhece. Neste sentindo, desconhece-se o tempo cronológico. 

 A psicanálise não se restringe a pensar o sujeito por seus aspectos biológicos ou 

sociais; ela procura entendê-lo com um ser único e singular. Por isso a história e a subjetividade 

de cada indivíduo são os principais fatores a serem levados em conta na hora de analisar as 

inscrições de sua individualidade. (MUCIDA, 2006) 

 O processo de envelhecimento traz inevitavelmente inúmeras perdas e mudanças para 

o sujeito a começar pelo o corpo biológico que se transforma esteticamente, que tem reduzidas 

muitas de suas funções, que sofre um declínio em todo o seu funcionamento. As questões 

sociais também envolvem mudanças já que o idoso vem perdendo seu papel, vem sendo 

marginalizado e excluído do direito ao trabalho. No que diz respeito às relações interpessoais, o 

velho presencia com maior freqüência a morte de amigos, parentes e companheiros, além de 

sofrer em alguns casos a inversão de papéis dentro da família. 

 Por outro lado, a psicanálise nos ajuda a entender a velhice e todas essas mudanças 

como um momento de ruptura das ilusões narcísicas que nos coloca frente à castração, ao 

desamparo e à fragilidade do Ideal do Eu.  A velhice é um momento em que nos vemos mais 

perto da nossa própria finitude a qual não temos uma representação.  Para Goldfarb (1998) o 

Eu se mostra incapaz de pensar a própria morte. Em suas palavras: 

O Eu tem dificuldades para pensar a própria morte, não quer pensar no próprio 
aniquilamento. Então podemos pensar que, enquanto o processo de 
envelhecimento reativa a angústia de castração, a proximidade da morte reativa 
a angústia de aniquilamento, de “não ser”. (Goldfarb, 1998, p.85) 

 

Os fatores levantados até aqui, já nos permitem pensar na articulação proposta como 

problema deste estudo.  Muitos autores têm relacionado as perdas advindas com a velhice ao 

surgimento da depressão no idoso. Siqueira (2007) aponta para esta idéia da seguinte forma: 

As perdas advindas da velhice exigem, assim, um trabalho de luto, pois é um 
momento no qual os rearranjos que o sujeito realizou para enfrentar o real 
tendem a desmoronar, assim como muitos de seus ideais. Não podemos negar 
que, apesar da perda não ser um corolário da velhice, estas tornam-se mais 
freqüentes a partir de certa idade – variável para cada um –, impondo 
elaborações para a construção de outros ideais. Nesse sentido, a depressão 
aparece como uma resposta possível ao trabalho inoperante do luto, devendo 
ser tomada sempre como singular, ou seja, em relação ao sujeito que se diz 
“deprimido” e ao que seus significantes apontam. (SIQUEIRA, 2007, p.72) 
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Estes estudos já apontam para a discussão que procura se estabelecer aqui, entretanto, 

apesar de sinalizarem para a possibilidade de criação de novas articulações teóricas, nenhum 

deles se aprofunda no assunto. Inclusive, essa relação tem sido muito freqüente entre os 

psiquiatras, mas não entre os psicanalistas. Este fator se coloca inclusive neste trabalho como 

uma questão a ser discutida. Como essas duas correntes abordam os fenômenos depressivos? 

Veremos que há uma diferença não só nos termos que elas utilizam como também, quanto ao 

que eles representam. 

Enquanto a psiquiatria se atém à descrição de sintomas e à categorização de uma 

doença possivelmente de caráter hereditário e biológico que tem como principal tratamento a 

quimioterapia, a psicanálise busca um sentido subjetivo paro entendimento do fenômeno. 

(RODRIGUES, 2000)  

Neste sentido, Siqueira (2007) acredita que enquanto a psiquiatria procura tamponar a 

dor com o uso do medicamento, a psicanálise torna possível que o individuo atente para seu 

próprio sofrimento através da palavra.  

Os termos depressão, luto e melancolia, têm sido freqüentemente usados como 

sinônimos ou como expressões que apontam para questões bastante semelhantes. 

Assinalamos que a depressão tem sido tema de destaque especial na psiquiatria. Esta tem 

apresentado uma visão reducionista do sujeito ao considerá-lo doente quando encaixado dentro 

das categorias a que se pretendem os manuais psiquiátricos vigentes atualmente.  

O luto foi entendido por Freud (1917) como uma reação às perdas significativas de um 

ideal ou de uma abstração e por mais intenso que seja, é uma condição normal da vida e por 

isso não pode ser considerado patológico. Ele deve ser superado com o tempo. Uma 

interferência seria inútil ou até mesmo prejudicial. Neste trabalho, sua discussão é de extrema 

relevância quando tratamos das perdas resultantes do processo de envelhecimento. 

A princípio luto e melancolia podem ser condições semelhantes por envolverem perdas 

e apresentarem traços característicos de desânimo profundo, falta de interesse pelo mundo 

externo, perda da capacidade de amar e inibição para realizar atividades. Porém, a melancolia 

se diferencia por apresentar um traço que está ausente no luto: a diminuição da auto-estima 

que se expressa em auto-recriminação e auto-envilecimento. A melancolia se configura como 

um quadro patológico do luto e por isso, não representa a idéia que se procura para este 

trabalho. 
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Enfim, notamos que a distinção desses conceitos nos levou a procurar outro termo que 

coubesse na nossa discussão, e os “fenômenos depressivos” pareceram ser claros e 

representativos das idéias aqui propostas. 

Sendo assim, me proponho a discutir: a relação entre envelhecimento e fenômenos 

depressivos se faz possível? Até que ponto as perdas e as mudanças advindas com a velhice 

podem contribuir para a manifestação desses fenômenos? O que teria a psicanálise para 

contribuir com este estudo? Essas questões serão discutidas a partir de agora, não 

necessariamente para que nos leve a uma resposta definitiva, mas para que possa pelo menos, 

indicar os caminhos para chegar até ela e que proporcione outras discussões e outros 

questionementos. 
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Metodologia  

 

O presente trabalho visa articular diferentes fenômenos, a fim de construir uma nova 

relação entre eles e, portanto, busca contribuir para a ampliação de seus conhecimentos 

científicos. Por isso, este se configura como um estudo teórico na medida em que se utiliza de 

levantamentos e de revisões da literatura que ofereçam elementos necessários para a 

construção que se pretende: articular o tema do envelhecimento aos fenômenos depressivos.  

Acredito que para chegar à relação a qual me propus, faz-se necessário uma discussão 

daquilo que se entende por velhice. O primeiro capítulo aponta as diferentes visões a respeito 

do assunto. Primeiramente, apresento brevemente a forma como a velhice foi vista e vivida em 

outras sociedades, culturas e épocas - tento ressaltar a forma como era valorizada. Mais 

adiante, aponto o olhar da sociedade capitalista atual e destaco sua evidente forma de 

desvalorização daquilo que não corresponde às suas exigências. Finalmente, exponho as 

contribuições da psicanálise para se pensar a questão. Neste momento, podemos perceber que 

a falta de teorias sobre a velhice, não impede que se pense a respeito da mesma. 

Falar das mudanças de das perdas que se acentuam na velhice é de extrema 

importância para entendermos o que ela pode representar para o sujeito. Por isso, o segundo 

capítulo aponta as transformações que ocorrem na velhice nos diferentes campos: biológico, 

social e das relações interpessoais. Enfatizo que a velhice não pode ser entendida como um 

amontoado de perdas e aspectos negativos, mas que para o presente estudo a discussão 

destes fatores é estritamente necessária. 

Frente a tantas mudanças e rupturas é importante entender o impacto que a velhice 

ocasiona no sujeito. Como elas podem interferir na sua subjetividade? O terceiro capítulo 

apresenta alguns conceitos psicanalíticos que contribuem para se pensar a respeito do assunto.  

Nele são tratados os temas do desamparo, da castração e da representação da morte para o 

indivíduo. 

Depois de discutir a respeito da velhice e de seus efeitos, devemos tratar do nosso 

segundo tema. No quarto capítulo discuti-se o emprego dos termos depressão, luto e 

melancolia, tantas vezes usados como sinônimos ou como expressões que só se distinguem 

pela teoria a que pertencem. Veremos que esta distinção acaba também por esclarecer o 

porquê do uso do termo “fenômenos depressivos” neste trabalho. 
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O estudo dos dois temas propostos já permite a construção de uma relação entre eles e 

é no quinto capítulo que finalmente, chegamos ao objetivo deste trabalho. Nele, será mostrado 

se e como essa articulação se faz possível, demonstrando todo o caminho que percorri para 

chegar a esta resposta.  

Concluímos este trabalho no sexto capítulo, retomando o problema desta pesquisa e 

tentando apontar a que respostas ela nos levou. Além disso, ressalto a importância do 

seguimento de estudos na área, deixando inclusive algumas questões que apontam para novos 

projetos. 
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1- O Ser Envelhecendo 

 

A população idosa tem crescido no Brasil e no mundo devido ao aumento da expectativa 

de vida. O idoso de hoje não é o mesmo idoso de ontem já que há um século a expectativa de 

vida era de 50 a 60 anos, enquanto hoje ela é de 80 a 90. De acordo com Milaré (2005) o 

desenvolvimento de técnicas de saúde, o avanço da tecnologia, a melhoria no saneamento 

básico e a mudança do perfil epidemiológico são fatores que contribuem em grande escala para 

esta maior expectativa de vida. 

Inevitavelmente, falar sobre a velhice nos leva a algumas questões importantes e nada 

simples de se responder, como por exemplo: O que é ser velho? O que determina que estamos 

velhos? Por isso, acho fundamental esclarecer e fazer uma distinção entre a idéia de 

envelhecimento e velhice - termos que não serão tratados aqui como sinônimos. 

O processo de envelhecimento se dá durante todo o ciclo vital já que estamos 

constantemente nos transformando e é por isso que não podemos caracterizar a velhice 

exclusivamente como um estado. Goldfarb (1997) considera a velhice como um constante 

processo de subjetivação. Neste sentido, ela aponta que não existe um “ser velho” e sim, um 

“ser envelhecendo”. 

Por sua vez, algumas ciências (e veremos também que a própria cultura) tendem a 

definir e tratar a velhice como um estágio que é determinado apenas pelo tempo cronológico 

e/ou o estado físico e biológico do indivíduo. Mais adiante veremos que essa definição prática e 

superficial acaba, na maioria das vezes, decidindo o destino daqueles que são taxados por 

velhos numa sociedade capitalista. 

É necessário esclarecer que ao falar de envelhecimento estarei me referindo ao 

processo que acompanha o sujeito ao longo de toda a sua existência e que também inclui o 

estágio onde ele se aproxima da sua finitude, enquanto que ao falar de velhice, estarei me 

referindo a um período avançado da vida, mas que não é determinado somente pela idade ou 

pelo estado físico como também pelo juízo social que se faz dela e principalmente pela 

subjetividade do sujeito que está em constante transformação. 

O que torna o conceito de envelhecimento algo complexo de ser trabalhado é 

exatamente o fato de ele não poder ser reduzido a uma questão meramente cronológica como 

ocorre habitualmente. Muitos outros fatores estão relacionados e contribuem para o 
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entendimento do que hoje é tido por velho e é isso que procuro mostrar a seguir: que a velhice 

é também uma construção social. 

A partir de estudos já realizados por outros autores, tento expor como o idoso foi visto ao 

longo do tempo em diferentes culturas, sociedades e épocas. Acredito na importância de um 

maior entendimento a respeito do tema já que a discussão que pretendo traçar neste trabalho 

tem forte relação com os diferentes papéis que o velho vem tendo. Entender as várias 

concepções de velhice vai nos dar subsídios para pensarmos e discutirmos como todas as 

diferenças que existiram e ainda existem podem interferir no problema que me propus a 

estudar. A forma como a sociedade vê o velho atualmente pode contribuir para o surgimento ou 

para o aumento de fenômenos depressivos nesta fase da vida? Essa discussão será traçada 

posteriormente, com base no que está sendo discutido agora. 

Não busco aqui fazer um histórico da velhice, inclusive, segundo Beauvoir (1970) isso 

seria impossível já que a história implica uma circularidade. Tento expor e chamar a atenção 

para a divergência que se faz mais clara e presente quando tratamos do tema envelhecimento: 

sua valorização versus sua desvalorização. 

 

1.1 - A velhice ao longo do tempo 

 

Na literatura, podemos notar que papéis diferentes são atribuídos aos idosos num 

mesmo período histórico, por exemplo. O que se faz muito claro é que sua variação não segue 

um padrão e tampouco é dirigido por um fator específico. Tudo o que podemos dizer é que o 

velho tem um valor diferente para cada sociedade, para cada cultura, e que ainda assim varia 

de acordo com a época, o momento histórico e até mesmo político. 

Dentre todas essas variáveis, podemos perceber uma diferença marcante que é de 

nosso grande interesse. As principais concepções de velhice faziam com que ela fosse 

percebida e vivida fundamentalmente de duas formas: ou como um triunfo, ou como uma 

derrota.  

Para Mucida (2006): “... a velhice é uma categoria social, mais ou menos valorizada de 

acordo com cada cultura e um destino singular” (p.67). A autora, ao retomar o estudo de 

Beauvoir, mostra como isso fica claro nas sociedades primitivas. Segundo ela, enquanto a 

maioria das culturas nômades promovia um tratamento respeitoso à velhice, outras a tratavam 

de forma extremamente impiedosa. 
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Em algumas culturas, por exemplo, os velhos eram abandonados ou escravizados pelos 

mais jovens que, devolviam aos seus patriarcas os maus tratos recebidos quando percebiam 

que estes estavam enfraquecidos. Em outras, a experiência dos mais velhos não se fazia 

importante já que não havia tradição a ser transmitida e, neste caso, também não era dado ao 

velho valor algum, por isso eles eram abandonados e acabavam morrendo de forma penosa, na 

miséria. 

Contudo, a maior parte das sociedades primitivas não dava este tipo de tratamento aos 

idosos, isto porque, muitas delas os colocavam numa posição de extremo valor e importância. 

Ele era visto como um sujeito sábio, experiente, vivido e detentor de muito conhecimento. Em 

algumas sociedades, conforme aponta Mucida (2006), “os idosos são responsáveis pela 

transmissão da experiência acumulada, pois várias habilidades - necessárias para a 

sobrevivência na cultura - só são adquiridas com o passar dos anos” (p.66). 

A autora ainda discute que nessas comunidades são dados lugares privilegiados aos 

idosos. Em algumas sociedades primitivas, eram eles quem comandavam o acampamento, em 

outras, eles eram os primeiros a serem servidos nas refeições e possuíam os melhores lugares 

da cabana. No entanto, em algumas culturas o valor dado a sabedoria que o velho possui 

acabava sendo ameaçador. Alguns povos tinham o costume de comer os velhos na intenção de 

assimilarem seus conhecimentos e sua sabedoria e de impedirem os mesmos de utilizar seus 

poderes de feitiçaria.  

O velho representava nas sociedades tradicionais, a sabedoria, a paciência e era 

responsável pela transmissão de valores. Devido a isso, a velhice tinha um lugar simbólico e 

bastante valorizado (GOLDFARB, 1998). 

Se na maioria das sociedades de algum tempo atrás o velho era alguém respeitado e 

valorizado, hoje notamos que não foi bem este o padrão que se seguiu e que está presente em 

nossa sociedade atual. 

Brochsztain (1996) nos lembra que “velho” é um conceito relativo, que foi construído 

historicamente. Este conceito, carregado de valores, é um tanto quanto novo na história 

ocidental. Foi inventado entre o século XVIII e XIX, sob influência da teoria evolucionista de 

Darwin, que passa a representar a existência por faixas etárias. Essa nova forma de categorizar 

o ser humano deu origem à psicologia do desenvolvimento que buscava estudar as habilidades 

dos indivíduos segundo suas faixas etárias. Concomitantemente a isso, a capacidade de 
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produzir riquezas passa a ser uma prioridade para o Estado e as diferentes faixas etárias foram 

tomando suas importâncias. 

O conceito de velhice surge, portanto, após a revolução industrial no século XVIII. O 

impacto no processo produtivo acarretou uma grande mudança de valores: o velho, com menor 

capacidade de produzir, se torna marginalizado e perde o seu valor simbólico. O trabalho, a 

produtividade, a inserção no meio capitalista se tornou algo praticamente imprescindível para o 

seu reconhecimento como cidadão. Sendo assim, o idoso perde cada vez mais sua posição e 

sua representação social na medida em que é praticamente obrigado a se afastar do mercado 

de trabalho. 

Brochsztain (1996) resume de forma muito clara a diferença e a transformação do valor 

e do conceito de velho que se deu ao longo do tempo: 

(...A falta de expectativa, o desinvestimento do idoso é uma construção 
da moderna sociedade ocidental e lhe usurpa a possibilidade de um lugar 
simbólico).  Nas sociedades tradicionais a perda da força física e da 
capacidade de produzir e reproduzir eram transformadas em ganhos, 
pois o idoso ficava investido simbolicamente pela cultura como agente 
fundamental da transmissão dos valores e da memória ancestral. 
(BROSCHSZTAIN, 1996 p. 50) 

 

 Toda essa transformação implica diretamente na forma com que a velhice é vista e 

vivida hoje. Falar do social nos ajuda a entender a imagem que o velho tem da velhice, porque 

o que está na cultura, é o que está também no seu imaginário. 

 

1.2 –  A velhice na sociedade atual 

 

Essa discussão nos ajuda a refletir sobre o que é e como é ser velho na sociedade atual. 

Entender a velhice é muito mais do que pensar nas transformações físicas e orgânicas pelas 

quais o sujeito passa, é também buscar a relação com o meio em que ele está inserido e com o 

discurso social que se apresenta. 

O que podemos notar ao longo da história é que a partir do momento em que se começa a 

valorizar o trabalho e a capacidade produtiva do sujeito, o velho perde a importante posição de 

sábio que vinha mantendo na maioria das sociedades tradicionais e se torna desvalorizado. 

 A sociedade e a cultura capitalista são responsáveis por boa parcela dos sofrimentos dos 

indivíduos que atingiram uma determinada faixa etária, na medida em que os marginalizam e os 



- 15 - 

 

estigmatizam por não suportarem falta, limitação e incompletude. A velhice como uma palavra 

ou um significante, apenas define o lugar do sujeito na sociedade e o coloca numa posição de 

quem perdeu a condição de dominação e passa agora a ser dominado. O ideal capitalista se 

utiliza dos aspectos biológicos para justificar a imposição de uma categoria referente àqueles 

que, segundo seus próprios interesses, não têm mais direito de vender sua força e sua 

capacidade de trabalho (PACHECO, 2002). 

O que vemos atualmente são sujeitos individualistas em busca de um sucesso único e 

exclusivamente seu. Vivemos em uma competição onde cada um quer mostrar o seu valor, 

onde cada indivíduo vale as suas próprias realizações, onde cada sujeito se faz só. O que está 

sendo valorizado e arduamente disputado a cada dia é a produtividade e o idoso, certamente 

fica excluído desta disputa já que suas condições não são mais tão favoráveis. Agora fica claro 

entender o que Beauvoir (1970) quer dizer quando fala que os homens atribuem aos velhos, 

segundo seus interesses práticos e ideológicos, o papel que lhes convém. 

Certamente, há outro papel que também é bastante valorizado e característico da 

sociedade capitalista: o consumo. Como se não bastasse o fato de o velho não ser mais 

produtivo, também não lhe sobra o papel de consumir. Não me refiro aqui às exceções, mas 

sim à maioria dos idosos brasileiros que vivem à custa de suas aposentadorias. Essa forma na 

qual se estrutura não só a sociedade brasileira atual, mas também muitas outras, não deixa 

espaço para o velho. Que lugar sobra para ele então? Qual é o seu papel, seu valor, sua 

função? 

 A forma com que tratamos os velhos hoje em dia, não parece muito diferente da forma 

com que algumas culturas nômades faziam quando os abandonavam. A grande diferença está 

na maneira como isso é feito: se antes o abando era explicito e evidenciado, hoje ele é 

totalmente mascarado e negado. A respeito disso Mucida (2006) questiona: 

[...] como não pensarmos que nosso espelho social reflete, exatamente, a 
mesma imagem de outras sociedades apresentadas anteriormente, nas quais 
predominam a carência, a competição, o predomínio do acumulo de bens, a 
desvalorização do saber dos mais velhos e da história em detrimento do novo, 
da beleza e da juventude? (MUCIDA, 2006, p.80) 

 

 Não podemos negar também a importância da beleza e da estética no momento atual. 

Conforme aponta Pacheco (2002), já que a imagem e o sucesso é o que importa atualmente, 

independentemente de como foram alcançados, a embalagem assume então um valor igual ou 

até mesmo maior do que o próprio produto. É assim que podemos entender o alto grau de 
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prestigio social que a aparência estética do corpo assume, afinal, ela nada mais é que a 

embalagem que atrai e aguça o interesse estético e o apetite sexual. 

 O aumento da expectativa de vida permitiu a exposição de corpos atravessados pelo 

desgaste do tempo (o que dificilmente acontecia em meados do século XIX já que a média de 

vida não ultrapassava os 40 anos). Esses corpos que mostram aquilo que ninguém quer ver e 

que escancaram o futuro de todos nós são obrigados a seguir o modelo e o padrão de beleza 

imposto pela juventude. Assim, o pouco interesse que se apresenta pela velhice está 

diretamente relacionado aos meios de detê-la. Essa questão nos ajuda a entender o motivo da 

incessante busca por “corpos perfeitos”, que em outras palavras significa a incessante busca 

por pertencer à sociedade. 

 Uma discussão que se apresenta em muitos estudos que tratam do tema 

envelhecimento é a presença de eufemismos na hora de falar sobre a velhice. Palavras e 

expressões como “idosos” e “terceira idade” são, segundo Goldfarb (1998), apenas uma forma 

de atenuar o peso que a palavra “velho” causa em todos nós. Esta é só mais uma prova de 

como a sociedade tem dificuldade em lidar com a velhice, precisando ocultá-la e mascará-la. 

Atualmente cabe ao velho buscar o seu papel e a sua função como sujeito. Depende 

dele mesmo ir atrás de algo que lhe complemente e que lhe faça sentir útil. Caso contrário, ele 

pode vir a ficar apenas a espera da morte, porque na sociedade ele já não tem mais espaço, ele 

já não tem mais importância. 

 

1.3 – O envelhecer para a Psicanálise 

 

Depois de pensar as concepções de velhice que se deram ao longo do tempo em 

diferentes contextos históricos, culturais e políticos e de discutir brevemente o que isto 

repercutiu e influenciou na forma com que ela é vista atualmente na sociedade ocidental 

capitalista, buscamos compreender as contribuições da psicanálise para o entendimento do 

assunto. O que teria a psicanálise a dizer sobre o envelhecer? 

Quando falamos de envelhecimento e psicanálise, logo nos deparamos com a 

dificuldade da falta de estudos a respeito do tema sob esta perspectiva teórica. Na literatura os 

trabalhos que discutem a clínica analítica com idosos são escassos. Os seguidores de Freud 

pouco discorreram sobre o assunto. Possivelmente isto se deve ao fato de o próprio Sigmund 
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Freud ter-se mostrado contra a aplicação do método psicanalítico em pacientes de idades mais 

avançadas por acreditar que estes não poderiam se beneficiar da análise. A princípio ele diz 

que com o acúmulo de material psíquico, a duração do tratamento seria excessiva e seu fim 

poderia coincidir com o começo de um período da vida onde a saúde nervosa já não é de 

grande importância. Em suas palavras: 

A terapia psicanalítica não é, no momento, aplicável a todos os casos. Tem, a 
meu ver, as seguintes limitações. Requer um certo grau de maturidade e 
compreensão nos pacientes, e portanto não é adequada para os jovens ou os 
adultos como debilidade mental ou sem instrução. Fracassa também com as 
pessoas muito idosas porque, devido ao acúmulo de material nelas, o 
tratamento tomaria tanto tempo que, ao terminar, elas teriam chegado a um 
período da vida em que já não se dá valor à saúde nervosa. (FREUD, 1898, T.I, 
p. 268). 

 

 Anos depois, Freud volta a falar sobre isso acrescentando que próximo aos cinqüenta 

anos, a capacidade do sujeito para desfazer processos psíquicos começa a diminuir. Além 

disso, ele afirma: 

A idade dos pacientes desempenha um papel na escolha para tratamento 
psicanalítico, posto que nas pessoas próximas ou acima dos cinquenta anos, 
costuma faltar, de um lado, a plasticidade dos processos anímicos de que 
depende a terapia – as pessoas idosas já não são educáveis -, e, por outro 
lado, o material a ser elaborado prolongaria indefinidamente a duração do 
tratamento. (FREUD, 1904, T.II, p. 250). 

 

 De acordo com Goldfarb (1998), a concepção de velho daquela época não podia ser a 

mesma da que temos hoje. Quando Freud fez tais considerações a expectativa do tempo de 

vida não passava dos 55 anos e a própria sociedade já reservava a estas pessoas o papel 

social de velhos. 

Entretanto, a idéia psicanalítica de que o sujeito do inconsciente não envelhece vai, de 

certa forma, contra a idéia de que a partir de certa idade a análise se torna algo difícil de se 

desenvolver. Quando falamos do inconsciente, nos referimos a um processo intemporal que 

desconhece o tempo cronológico, que não se ordena e nem se altera pela sua passagem. As 

primeiras marcas inscritas no sujeito não se perdem com o tempo, elas apenas se restauram.  

Afinal, o que realmente dificulta a prática clínica com idosos, se na análise o sujeito do 

inconsciente fala da sua realidade psíquica independentemente desta ter-se inscrito no passado 

ou no presente? Mucida (2006), ao discutir o silêncio em torno do tema conclui que a velhice 



- 18 - 

 

trouxe até mesmo para os analistas, um real difícil de suportar já que ela nos coloca frente a um 

limite ao qual estamos todos submetidos e do qual não podemos escapar. 

A velhice deve ser pensada dentro de um contexto histórico, cultural e político porque é 

também efeito de um discurso social, mas não se restringe só a isso. Entendê-la a partir das 

indicações sociais ou corporais, não nos diz nada a respeito do sujeito que, para a psicanálise, 

é único e singular.  Cada um vivencia os aspectos da velhice a partir da sua própria história e 

de seus traços particulares, por isso podemos pensar que o envelhecer para a psicanálise 

estaria ligado ao “sentir-se” velho e não ao “parecer” velho. Porém, essas duas coisas têm 

andado juntas já que a sociedade tem feito questão de mostrar ao velho que ele já não tem 

mais importância. Como conseqüência deste estigma, o sujeito não consegue se sentir 

pertencente àquilo que não seja a velhice. 

O velho, frente a esse modelo jovem, tem se sentido marginalizado e por isso vem 

buscando de diferentes maneiras superar os limites que lhe são impostos. Para se sentir 

incluído e pertencente ao meio, procura apagar essas diferenças às vezes de forma maníaca ou 

renunciando seu desejo. A cultura vem tentando afastar o idoso de sua posição de sujeito 

desejante, e este, por sua vez, vem buscando resgatar a possibilidade de existir para o Outro: 

O resgate da verdadeira cidadania é o resgate da possibilidade de existir para o 
outro. A garantia de ser olhado como alguém que só se garante como ser social 
na medida em que possa exercer seus direitos. Com base neste sujeito do 
direito é que surge o sujeito da psicanálise, que não é mais que o sujeito do 
desejo, ou seja uma construção histórica ancorada nos fundamentos da 
modernidade. (Glodfarb, 1998, p. 26). 

 

Pacheco Filho (2002) afirma que para o ser humano se constituir como sujeito e se 

tornar membro de uma sociedade ele não se defronta somente com a carne e a matéria de seu 

semelhante, mas principalmente com o seu desejo. Desde pequeno o ser humano deseja ser 

desejado e, ao mesmo tempo em que constrói a si mesmo, é construído pelos seus 

semelhantes. O bebê inicia a construção do seu eu, desejando ser desejado de um modo 

absoluto e impossível. Mas para se constituir como um ser da cultura ele tem que abandonar 

esta condição e partir, frustrado, para o convívio social. A castração simbólica torna-o então, um 

ser da sociedade e da cultura. 

Ainda segundo o autor, se a princípio a cultura e os laços sociais nos resguardam do 

desamparo, esta proteção que eles oferecem tem um preço, que é cobrado na moeda da 

submissão pelas leis, pelos valores e ideais que ela nos impõe. 
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Entender a velhice pelo olhar da psicanálise exige não apenas a compreensão do 

discurso social, mas principalmente das expressões subjetivas e individuais de cada sujeito que 

na maioria das vezes se encontram no inconsciente. 

Se a psicanálise não tem uma teoria e um estudo feito exclusivamente para tratar a 

questão da velhice, ela não deixa de contribuir, mesmo que indiretamente, para entendermos 

de que velho se fala na psicanálise. Ao longo deste trabalho estaremos discutindo alguns de 

seus conceitos mais importantes que raramente foram aplicados a questão do envelhecimento. 
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2- As perdas que vêm com o tempo 

 

No primeiro capítulo a velhice foi discutida de um ponto de vista social, com ênfase na 

contradição entre a idéia de um velho que já foi muito valorizado, mas que hoje é negado por 

conta da sua improdutividade (aspecto que vai contra as exigências da sociedade capitalista). 

Também apontamos brevemente o olhar da psicanálise em relação ao envelhecimento, 

ressaltando algumas de suas contribuições para o seu entendimento. 

Agora, estaremos discutindo as perdas pelas quais o idoso é forçado a lidar e 

novamente, devemos considerar em primeira instância toda a discussão feita anteriormente. 

Como já foi apontado, na maioria das vezes o velho não possui uma função e um papel social e 

esta se apresenta como uma das mais importantes perdas que o processo de envelhecimento 

acarreta na vida do sujeito. 

Fora isso, o corpo do idoso (que está em constante transformação) sofre algumas 

alterações marcantes. Além de mudanças físicas no que diz respeito à sua imagem, ocorrem 

ainda perdas nas funções sensoriais, na resistência física e em todo o funcionamento do 

organismo que fica mais lento. 

Goldfarb (1997) aponta que normalmente, a principal preocupação do velho não é a 

estética ou a degradação física, mas o declínio orgânico, a ausência de força, a falta de 

memória, todos os aspectos que o tornam dependente.  

As perdas que ocorrem no processo de envelhecimento são entendidas de formas 

diferentes por cada sujeito e, portanto, se configuram como algo individual e particular de cada 

um. Enquanto uns as encaram de forma natural, outros tendem a vivenciá-las como algo 

negativo e doloroso. Neste caso, o envelhecer pode originar medos que até então não se 

faziam presentes tais como o medo da doença, da dependência de terceiros, da solidão, da 

perda de conjugues e amigos, assim como o medo da própria morte. 

 Entender sobre diferentes âmbitos as perdas que o individuo sofre ao longo do tempo, 

favorece uma visão abrangente e totalizadora do mesmo. Sendo assim, este capítulo procura 

discutir os prejuízos orgânicos e sociais da velhice, bem como as mudanças no nível das 

relações interpessoais que acompanham este processo visando compreender, posteriormente, 

como tudo isso pode interferir na forma como a velhice é vivenciada. 

 Faz-se importante ressaltar que a velhice não é um acúmulo de perdas como pode 

parecer neste capítulo, ela acarreta também alguns ganhos para o indivíduo. Entretanto, o tema 
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deste trabalho está diretamente relacionado a elas e por isso é fundamental que se apresente 

seus prejuízos. 

 

2.1- Um corpo que se transforma 

 

Já foi discutido que não é unicamente o tempo cronológico e tampouco o estado físico 

que determina o que é ser velho, afinal, envelhecer é um processo absolutamente subjetivo. 

Definir a velhice a partir de fatores biológicos é uma visão advinda do modelo organicista que 

tende a desconsiderar o homem como um todo. Contudo, utilizar os estudos e as idéias deste 

modelo contribui para um maior entendimento da velhice e facilita pensar não só a relação do 

sujeito com um corpo que se transforma, mas também tudo que isto pode vir a acarretar. 

Como já foi dito anteriormente, o envelhecimento é um processo que acompanha o 

indivíduo ao longo de toda a vida e a velhice é somente um de seus estágios onde se acentuam 

alguns declínios físicos e biológicos. Envelhecer é algo que pode ocorrer de forma saudável. As 

perdas e alterações que ocorrem no corpo, de fato podem contribuir para o surgimento de 

muitas doenças, já que todo o sistema imunológico se torna mais sensível e vulnerável. Porém, 

não podemos entender o envelhecimento como sinônimo de adoecimento. É fundamental que 

se saiba diferenciar o processo natural de envelhecer da noção de adoecer, mesmo por que, 

também não é o aparecimento de doenças que define se um sujeito é velho. 

Kamkhagi (2007) afirma que certas mudanças são naturais e esperadas por parte de 

todos os indivíduos. A alteração mais visível que ocorre é na aparência física, a começar pelas 

rugas, pelos cabelos brancos e pela pele que se torna seca, fina e com menor elasticidade.  

Estruturas relacionadas à locomoção sofrem algumas mudanças. Os ossos ficam 

sujeitos a fraturas por estarem mais frágeis; com a perda da massa e da força muscular o 

equilíbrio pode ser prejudicado, logo, o andar tende a ficar mais lento e o idoso perde um pouco 

de sua agilidade. A redução da altura ocorre por conta do endurecimento das estruturas das 

juntas e em decorrência da curvatura do osso, o idoso pode vir a se inclinar para frente. 

Todas as capacidades sensoriais sofrem um declínio. O olfato e o paladar ficam 

reduzidos, o que pode levar à falta de apetite já que há uma dificuldade em distinguir o sabor 

dos alimentos. Os problemas auditivos podem interferir diretamente na forma com que o sujeito 

se relaciona, na medida em que ele não consegue escutar e entender o que está sendo falado 
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ao seu redor. Ás vezes, essa dificuldade pode levar a um isolamento e desinteresse social. O 

déficit visual pode interferir na forma como o idoso vive, causando dificuldades para ler, exercer 

trabalhos manuais, andar e fazer outras atividades que exigem o bom funcionamento 

oftalmológico e pode, portanto, diminuir sua auto-estima e baixar sua produtividade. 

O sistema respiratório e o cardiovascular estão diretamente relacionados e, portanto, 

alterações que ocorrem em um acabam interferindo no outro. As mudanças do primeiro 

ocasionam uma respiração mais superficial e diminuem o reflexo da tosse e seu efeito, 

facilitando a manifestação de infecções pulmonares. Já as alterações que ocorrem no coração e 

nos vasos sanguíneos podem levar a um aumento da pressão arterial, a uma irregularidade nos 

batimentos cardíacos e a lesões dos vasos. 

O sistema nervoso coordena e integra as atividades corporais. Algumas das mudanças 

que ocorrem neste âmbito são as mudanças de comportamento, a falta de memória para fatos 

mais recentes, confusão, disfunção da capacidade intelectual, da coordenação motora, 

distúrbios do sono, entre outras. 

No sistema endócrino há uma diminuição na produção de hormônios, o que acarreta 

mudanças na capacidade de adaptação do organismo a situações novas. Quando submetido a 

estresse e tensão o idoso tem certa dificuldade em retornar ao seu estado normal. Outra 

importante conseqüência da baixa produção de hormônios é a menopausa, ou seja, a 

suspensão da ovulação.  

Tratar do tema que envolve a sexualidade do idoso é de extrema relevância neste 

trabalho já que está diretamente relacionando a idéia de desejo (o qual já foi mostrado em 

outros momentos, que o velho é obrigado a desfazer-se). 

Em nossa sociedade, há uma tendência em negar a sexualidade dos mais velhos, como 

se isso fosse direito apenas dos jovens. A idéia de que o velho não tem capacidade de exercer 

a atividade sexual e de que ele deixa de ter prazer com ela é falsa e pode contribuir para o 

surgimento de sentimentos como culpa e vergonha naqueles que ainda vêem o sexo como algo 

prazeroso. 

Com o envelhecimento os órgãos genitais sofrem algumas alterações. Na mulher os 

ovários diminuem de tamanho, o útero regride a seu tamanho pré-púbere, o endométrio e a 

mucosa do colo uterino se atrofiam, a vagina fica mais curta e menos elástica, a mucosa vaginal 

fica mais fina, a capacidade de lubrificação da vagina diminui. No homem, a ereção pode tornar-

se mais flácida, é necessário mais tempo para alcançar o orgasmo que é de menor duração, o 
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número de ereções noturnas involuntárias diminui, o período refratário depois da ereção 

aumenta, a ejaculação se retarda, o líquido pré-ejaculatório fica reduzido, a ejaculação é menos 

intensa. 

Sem dúvida existem fatores que podem interferir ou até mesmo dificultar a atividade 

sexual, mas na maioria das vezes eles não a impossibilitam.  Junto aos fatores biológicos e 

sociais que cercam o tema da sexualidade nos idosos, existem também sentimentos e fantasias 

do próprio sujeito.  

As mulheres muitas vezes apresentam vergonha do corpo envelhecido e sentem que 

perderam sua feminilidade e conseqüentemente sua capacidade de seduzir o parceiro. O 

homem pode ficar preso e preocupado com o seu desempenho sexual e se sentir inseguro por 

não corresponder às expectativas da mulher. A possibilidade de apresentar uma disfunção erétil 

e de a ejaculação ser precoce ou muito retardada pode ocasionar medo e vergonha. 

Neste capítulo discutimos algumas mudanças que ocorrem no corpo com o avançar da 

idade. As transformações, que não podem ser consideradas como doenças por serem normais 

e prometidas a todos os indivíduos, acabam exigindo cuidado e atenção. São mudanças que 

exigem adaptação, que podem trazer medo, insegurança e acarretar em uma maior 

dependência de terceiros. Cada um tende a encará-las de maneiras diferentes, mas de 

qualquer forma, essas alterações revelam as perdas que inevitavelmente acometem o sujeito. 

 

2.2 – Um valor social que se perde 

 

 Discutir as mudanças sociais que ocorrem no processo de envelhecimento é de extrema 

importância já que elas trazem conseqüências que tendem a repercutir de maneira bastante 

desfavorável na vida do sujeito. Essa discussão começou a ser traçada no capítulo anterior, 

mas será retomada aqui de forma mais detalhada para que agora seja vista sob a perspectiva 

da perda, como mais uma mudança que freqüentemente se torna um prejuízo. 

 O sistema capitalista que se baseia na idéia de produção e consumo coloca o velho 

numa posição de incapaz, fazendo com que ele perca o seu valor perante toda a sociedade. 

Mesmo que ele ainda queira exercer algum tipo de trabalho, na maioria das vezes faltam 

oportunidades, pois os jovens são privilegiados na hora de tomar o posto. A experiência já não 

é a coisa mais importante, hoje em dia o que se procura para o mercado de trabalho são 
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pessoas novas, com disposição que representem a imagem ideal do jovem ativo. A respeito 

disso, Abras e Sanches afirmam que:  

Mesmo quando a velhice se processa de forma “natural” e as pessoas se 
mantêm saudáveis e atuantes, a sociedade contemporânea faz questão que 
percebam que o espelho da perfeição e do desejável se encontra no campo da 
juventude; corpos jovens e competitivos são apontados como ideal a ser 
alcançado, e a sabedoria advinda da idade não mais é contada como ganho ou 
algo que merece respeito. (Abras e Sanches, 2006, p.234) 

  

 A aposentadoria marca o fim do processo produtivo de um individuo, mas 

conseqüentemente pode determinar o fim de sua função perante a sociedade. Muitas vezes é 

no trabalho que o individuo enxerga que ainda é útil e deposita nele suas expectativas futuras. 

Segundo Abras e Sanches (2006) o sonho da aposentadoria se tornou um pesadelo, pois ao 

invés de trazer a possibilidade de usufruir de lazer, de descanso e da família, ela trouxe 

marginalização e preconceito por parte daqueles que os vêem como inúteis e ultrapassados. 

 A velhice tem sido frequentemente vista como invalidez e a aposentadoria, como um 

auxílio concedido a necessitados. Para Cecílio (1989): “A aposentadoria deve ser a etapa que 

ateste a dignidade daquele que muito já contribuiu para o bem-estar social geral. Não deve 

restringir-se a um atestado de invalidez e de improdutividade...”. (p.34)  

Com o desligamento de seu vínculo empregatício o sujeito passa a ter muito tempo livre 

que pode ou não ser ocupado com outras atividades e essa mudança permite, portanto, que 

surjam sentimentos de inutilidade e angústia. Pode acontecer de o convívio social do idoso 

estar meramente vinculado ao seu emprego e na medida em que esta relação finda ele fica 

desintegrado. A falta de dinheiro sem dúvida restringe a participação em eventos culturais e 

sociais, o que também contribui para o seu isolamento. 

A queda no nível econômico interfere diretamente na qualidade de vida e exige 

adaptação e reorganização por parte do aposentado. Ás vezes o idoso não tem recursos 

financeiros suficientes para garantir condições básicas de saúde, alimento e moradia o que 

pode fazer com que ele dependa de auxílio de parentes e amigos. Contudo, passar para a 

posição de “ser ajudado” nem sempre é uma coisa fácil para quem costumava ser 

independente. Essas questões não só atravessam absolutamente a autonomia do sujeito que 

se vê obrigado a depender de terceiros, mas também apontam que mais uma vez um papel 

pode lhe ser roubado: neste caso, o de garantir sua própria vida. Beauvoir (1970) resume da 

seguinte forma tudo que foi dito:  
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Desenraizados de seu ambiente profissional, os aposentados se vêem na 
contingência de alterar o emprego de seu tempo e todos os seus hábitos. 
Exaspera-se neles o sentimento de desvalorização, tão freqüente na maioria 
das pessoas idosas. [...] Deixar de ganhar seu próprio sustento parece a seus 
olhos uma decadência. É através de sua ocupação e de seu salário que o 
homem define sua própria identidade. (BEAUVOIR, 1970, p.301). 

 

Segundo Beauvoir (1970) as clínicas, residências e até mesmo cidades criadas para 

proporcionar conforto e cuidado aos idosos estão se proliferando cada vez mais e as pessoas 

que possuem recursos, são forçadas a pagar muito caro por elas. Neste sentido, ela diz que o 

velho atualmente representa um objeto de exploração. 

Esta afirmação bastante oportuna parece fazer cada dia mais sentido. Constantemente 

aparecem na mídia propagandas de bancos que fazem empréstimos para aposentados e 

pensionistas do INSS. A estratégia usada para chamar atenção desse público é sempre a 

mesma: um idoso feliz conseguindo realizar os sonhos que já estavam esquecidos. A imagem 

de velhos modernos que podem viajar, sair para jantar e fazer compras têm sido vendida com a 

finalidade de convencer que ainda é tempo de “mudar de vida”. A possibilidade de alcançar 

esse ideal acaba por persuadir os velhos, que se endividam e que na maioria das vezes não 

tem como pagar e caem, por fim, na grande armadilha da publicidade e do capitalismo. 

Numa sociedade onde tudo é uma mercadoria, o corpo também acaba se tornando um 

produto a ser vendido. Contudo, a velhice traz um real que nem a mídia e nem a ciência 

conseguem dar conta. O grande desejo dos seres humanos sempre foi alcançar uma vida longa 

e por mais que a expectativa de vida já tenha aumentado em mais de 40 anos, parece que isso 

ainda não é suficiente, porque a morte ainda ameaça a existência de todos nós. A busca pela 

imortalidade e pelo corpo permanentemente jovem continua, e às vezes parece que o velho 

serve para ser o sujeito da pesquisa que um dia vai evitar que cheguemos onde eles estão. 

Neste sentido, a exploração vai muito além da que Beauvoir se referia, ela ultrapassa o sentido 

financeiro e invade também o moral e o corporal. 

Frente a essas possibilidades de perdas e de exclusão social, o velho vem procurando 

formas de se enquadrar dentro do perfil exigido e de estar interado do que acontece para fugir 

do estereótipo que pode lhe ser imposto. Muitas vezes, as estratégias para se manter moderno 

escondem o medo de ser esquecido. A busca por cirurgias plásticas, por remédios e cosméticos 

que encobrem aquilo que é inconveniente tem aumentado consideravelmente. A procura por 

cursos de computação, por academias também tem crescido. Enquanto isso for uma escolha 

própria do sujeito que realmente quer investir na sua autonomia, no seu crescimento e no seu 
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bem-estar, essas atitudes são vantajosas e saudáveis. Porém, os constantes exageros 

mostram que essas escolhas vão além da preocupação pessoal, elas representam 

principalmente o desejo de continuar pertencendo a sociedade e de ser visto como alguém ativo 

que consegue ultrapassar os limites impostos pelo tempo. A sociedade valoriza aqueles que 

dão esperanças e que mostram que é possível “não envelhecer”.  

 

2.3 – Relações que se alteram 

 

Além das mudanças físicas e sociais, ocorrem também algumas transformações nas 

relações interpessoais do idoso. A família representa nesta fase da vida um importante suporte 

e em alguns casos chega a ser a única rede de apoio do sujeito. Muitas vezes é nela que o 

velho encontra um papel para desempenhar, principalmente quando se vê afastado de suas 

outras funções. 

A estrutura familiar que vemos hoje em nossa cultura é resultado de uma evolução 

histórica, social e política. Como vimos anteriormente, a maioria das sociedades tradicionais 

precedentes à revolução industrial valorizavam o velho por sua sabedoria e experiência. Com a 

chegada do capitalismo o velho deixou de ser produtivo e se tornou inútil. Dessa forma, o peso 

e a responsabilidade pelos idosos tendem a cair, principalmente, em cima das famílias que 

recebem e lidam com esta reorganização de maneiras diferentes.  

De acordo com Abras e Sanches (2006), a inversão de papéis é uma situação bastante 

freqüente que ocorre nessas novas formas de configurações familiares, principalmente quando 

o idoso está doente. Os velhos deixam, portanto, de ser cuidadores para serem cuidados e 

passam a contar com o apoio e ajuda dos filhos. Aceitar a impotência e a incapacidade dos pais 

não é tarefa fácil para alguns dos familiares que reagem às limitações com irritação, 

impaciência e cobrança. Muitos esperam encontrar aqueles pais idealizados da infância que 

agora já não existem mais. 

A infantilização é outra reação muito comum que acontece com quase todos os idosos. 

Já virou hábito e algo muito natural em nossa cultura, tratar o velho como se fosse criança e 

esse tipo de abordagem tende a diminuir e desvalorizar ainda mais o sujeito. Situações onde a 

família acha graça da incapacidade do velho tratando-a como piada, nada mais são que 

“reações defensivas narcísicas (sádicas) de quem não quer se enxergar no espelho que reflete 

seu próprio futuro” (Abras e Sanches, 2006, p.238). 
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A inversão de papéis e a infantilização podem fazer com que alguns familiares sintam-se 

no direto de controlar o velho que, por conseqüência, perde sua autonomia e o poder de dirigir 

a própria vida. As possibilidades de escolhas que lhe restam dão lugar às imposições que o 

tornam cada vez mais dependentes e os impossibilitam de buscar suas realizações pessoais. 

Neste caso, envelhecer pode significar até mesmo o abandono dos desejos. 

A família tem adotado o olhar preconceituoso da cultura seja abandonando os velhos em 

asilos ou mesmo deixando de olhá-los como indivíduos que têm direitos e vontades próprias. 

Esse abandono disfarçado, além de ser uma forma de se distanciar da velhice, esconde o medo 

e o incomodo de se deparar com a angústia que ela trás. 

 O velho não está necessariamente mais próximo da morte do que qualquer outra 

pessoa, mas a passagem do tempo traz inevitavelmente essa real e difícil ameaça. A velhice 

mostra que ela está chegando e que ainda não pode ser vencida. Com o tempo, vemos a morte 

de perto atingir amigos ou familiares, e essas situações se tornam cada vez mais freqüentes. 

 À medida que se envelhece as perdas se tornam algo corriqueiro. Muitos presenciam a 

morte de irmãos, amigos ou até mesmo de cônjugues e os sentimentos de solidão, tristeza, 

angústia e medo podem dificultar a vida de quem ficou. Mucida (2006) afirma: “Para muitos, não 

é fácil reinventar a vida após certa idade na qual muitos dos laços sociais anteriores são 

desfeitos” (p. 146). 

 Quando se está velho fica claro que as coisas já não são mais como antes. O corpo, os 

papéis e as relações mudam, impondo novas formas de atualização, impondo o luto pelas 

perdas que se referem aos objetos perdidos e ao mesmo tempo a si mesmo. 
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3 – Alguns conceitos psicanalíticos para se pensar a velhice 

 

  Este capítulo pretende abordar duas questões simultaneamente. Primeiramente, 

procura-se mostrar que a psicanálise pode contribuir para se pensar a questão da velhice 

apesar de não ter uma teoria específica que trate do assunto, como já foi dito anteriormente. 

Além disso, busca-se ressaltar que as perdas e as mudanças não são necessariamente apenas 

físicas e sociais, mas podem ser também subjetivas. 

Se nossa cultura tem valorizado um modelo de sujeito jovem, capaz e poderoso, o velho 

não se encontra dentro deste padrão, ao contrário, tem sido visto como impotente e incapaz. 

Dessa forma ele simboliza o futuro dos jovens de hoje, que amanhã também serão carentes de 

saúde e poder. Segundo Goldfarb (1997), é neste sentido que eles representam a impotência e 

a castração e servem como depósito dos aspectos denegridos e rejeitados dos mais jovens. 

De acordo com Laplanche e Pontalis (2008) a castração vivida a princípio na infância 

como uma resposta ao enigma da diferença anatômica entre os sexos, pode se estabelecer 

ainda em uma cadeia de experiências traumatizantes em que intervém igualmente um elemento 

de perda e separação de um objeto valorizado. A velhice é o encontro com os limites impostos 

pela castração, tanto para o sujeito que envelhece, como para os jovens que reconhecem nela 

o seu destino. 

 A velhice pode ser também um momento no qual o sujeito vive o seu desamparo de 

maneira bastante acentuada, por não corresponder às exigências sociais de ser novo, ativo e 

produtivo. O desamparo, apreendido por um estado resultante de uma situação traumática 

geradora de angústia vivida na infância pela dependência do Outro para a satisfação de suas 

necessidades, nos coloca frente a nossa própria impotência. Para Mucida (2006) o infantil 

permanecerá impondo seus efeitos sob a pena do desamparo, do perigo da perda do amor, da 

angústia relativa ao desejo do Outro e ao próprio desejo. Essas inscrições não se perdem, elas 

fazem parte da constituição do sujeito e se reinscrevem sob outras roupagens. A autora afirma: 

Na atualidade, o idoso encontra diferentes formas de se deparar com o 
desamparo. Sua história não encontra lugar diante das nov-idades do mercado, 
sua imagem não pode acolher como antes as maquilagens (em francês: 
maquille-âge, maquiar a idade), mesmo com o mercado das próteses e cirurgias 
plásticas, o limite persiste. O temor à perda de amor torna-se real dada a 
fragilidade corporal que não responde, como antes, aos imperativos de 
agilidade, força e beleza. Os caminhos abertos pela cultura à inscrição e 
atualização da história tornam-se também mais restritos (MUCIDA, 2006, p.82). 
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A velhice representa um período de perdas de objetos e lugares de reconhecimento 

simbólico e é nela que a função reguladora do Ideal do Eu vem freqüentemente a falhar. No 

confronto entre Eu Ideal e a realidade corporal, presentifica-se a incompletude, que vai arrastar 

todas as imagens narcísicas que constituíram o Eu. (GOLDFARB, 1998) 

O Ideal do Eu e o Eu ideal são identificações relativas à fase do narcisismo. O primeiro 

se refere a um modelo a que o sujeito procura conformar-se, ele percebe que não é o ideal, 

mas procura diminuir esta distância. O segundo se refere a um ideal narcísico de onipotência, 

em que o sujeito se representa como o centro do mundo. Neste caso, ele se identifica com o 

ideal valorizado. 

Segundo Brochsztain (1996), os valores, críticas e exigências presentes nos sistemas de 

desejos parentais refletem, por outro lado, o sistema de valores do campo social e é a partir 

deles que o Ideal do Eu se constrói. Entre o eu e o ideal existe um projeto de buscar e de se 

tornar aquilo que é idealizado e é isso que leva o sujeito à mudança. 

No processo de envelhecimento, essas identificações são abaladas, pois o sujeito se vê 

incapaz de corresponder às imagens de perfeição narcísica. Além disso, na velhice já não há 

tanto tempo para projetos transformadores. Estes devem ser mais realistas, condizentes com as 

limitações orgânicas e temporais. Brochsztain (1996) acredita que a falta de ideais ou a 

impossibilidade de alcançar projetos irrealistas podem levar o indivíduo a crises depressivas e 

afirma que para seguir vivendo e desejando, o psiquismo precisa negar a castração da morte. 

A imagem envelhecida com a qual o idoso se depara pode produzir uma estranheza, 

pois ela já não corresponde à imagem idealizada. Freud (1919) relata a partir de sua própria 

experiência o sentimento deste estranho: 

Estava eu sentado sozinho no meu compartimento no carro-leito, quando um 
solavanco do trem, mais violento do que o habitual, fez girar a porta do toalete 
anexo, e um senhor de idade, de roupão e boné de viagem, entrou. Presumi 
que ao deixar o toalete, que ficava entre os dois compartimentos, houvesse 
tomado a direção errada e entrado no meu compartimento por engano. 
Levantando-me com a intenção de fazer-lhe ver o equívoco, compreendi 
imediatamente, para espanto meu, que o intruso não era senão o meu próprio 
reflexo no espelho da porta aberta. Recordo-me ainda que antipatizei 
totalmente com a sua aparência.  (Freud, 1919, p.265 – nota1) 

 

A velhice é muito mais facilmente, percebida no outro. Ela sempre parece estar fora, 

externa ao sujeito e não em nós mesmos.  Para Goldfarb (1998), o velho não se reconhece e 

não se identifica com aquela imagem que é refletida no espelho, pois ela já não corresponde à 
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imagem da memória. Enquanto a imagem do espelho antecipa ou confirma a velhice, a imagem 

da memória (onde a identidade se encontra amarrada) continua a ser àquela idealizada. 

Muitas vezes tenta-se resistir à velhice recusando as mudanças e não se permitindo 

passar por este processo de transformação. Isto pode ser percebido primeiramente, pela busca 

incessante de uma imagem corporal mais jovem por meio de cirurgias plásticas e segundo, por 

um apego ao passado, uma dificuldade de se desvincular daquilo que se viveu, uma busca em 

reviver as reminiscências. 

A função da reminiscência é articular o passado com o presente, concedendo um 

sentido de comando da realidade e continuidade do ser. Esta historização permite que o sujeito 

se ancore no presente, encontre um sentido para a vida passada e então, se projete no futuro. 

Neste sentido, é através da insistência histórica que a reminiscência preserva a identificação. 

Para Goldfarb (1998): 

Ante a perda de objetos significativos e o aumento das dificuldades da vida 
quotidiana, especialmente aquelas referidas às limitações físicas funcionais, os 
idosos experimentam um aumento da necessidade de bem-estar, o que pode 
ser observado através da recorrência de manifestações narcísicas. O montante 
de libido livre que não encontra objetos substitutivos será reinvestido em uma 
imagem ideal do próprio Eu, que estará sempre no passado. (GOLDFARB, 
1998, p.82) 

 

A lembrança do passado se configura como uma forma de o sujeito se agarrar a algum 

traço do ideal do eu. Reviver o passado através das lembranças é uma forma muito freqüente 

na velhice de sustentar os investimentos na vida. Conforme aponta Goldfarb (1998), a 

reminiscência pode ser entendida também como um trabalho de luto que deve ser reiniciado a 

cada nova perda, mas que na velhice se dá quase que ininterruptamente já que nela, as perdas 

são mais numerosas. Inclusive, o luto fundamental a ser elaborado neste momento é o da 

própria vida. 

O medo de envelhecer freqüentemente tem relação com o fato de a velhice ser o 

“prenúncio” da morte. Sabemos que ela faz parte do processo vital e é inevitável. A velhice, 

porém, acaba anunciando que ela está cada vez mais próxima. Durante muito tempo nos 

referimos à morte como algo distante, longe de nós, que sabemos um dia chegar, mas que 

durante um longo período se manteve ausente. A tratamos de forma impessoal, o que na 

verdade ocorre para que possamos nos tranqüilizar. Chega uma hora que vamos sentindo-a 

cada dia mais presente, como se estivesse se aproximando e trazendo com ela um desconforto. 

Vamos nos confrontando com a angústia de não saber o que ela representa.  
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Sabemos que a morte é uma ameaça à continuidade do Eu e por isso o Eu não 

consegue pensar a própria morte. Apesar de parecer óbvio que ela é o resultado da vida - 

natural; inegável; inevitável – procuramos nos manter alheia a ela. A tendência do ser humano 

sempre foi alcançar formas de driblar, eliminar e até mesmo de silenciar a própria finitude. 

Freud (1915) afirma que imaginar nossa própria morte é algo impossível e que sempre que 

tentamos fazê-lo, continuamos presente como espectadores. Por isso, na realidade, ninguém 

acredita na própria morte, pelo contrário, no inconsciente, cada um está convencido de sua 

imortalidade. O inconsciente desconhece a morte, mas não o desejo. O medo de morrer 

representa acima de tudo, o medo de perder o desejo que a pulsão de morte sinaliza. Mucida 

(2006) acredita que as perdas e limitações fazem parte da vida e possibilitam seu trajeto: 

Morte e luto, fracasso e perda fazem parte da estrutura da vida e, portanto, 
acompanham o sujeito. Por paradoxal que seja, porque há morte é que 
sabemos da vida; é porque há perda que buscamos os objetos; é porque algo 
falha, não se escreve, que tentamos escrever; é porque o gozo é barrado que 
podemos gozar. É pelo desamparo que a vida transita. (MUCIDA, 2006, p.145) 

 

É inegável que a velhice impõe alguns limites ao sujeito, mas estes não devem se tornar 

uma limitação; devem orientar a criação de nos investimentos e novas roupagens para o 

desejo. A perda e a reconquista dirigem nossa existência, afinal, como diria Beauvoir (1970): a 

lei da vida é mudar. 
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4 - Depressão, luto, melancolia ou fenômenos depressivos? 

 

 Considerando que o objetivo deste estudo é traçar uma relação entre as mudanças que 

se acentuam na velhice e o surgimento de fenômenos depressivos em decorrências das 

mesmas, podemos dizer que o primeiro passo neste sentido já foi dado. Nos capítulos 

anteriores foram expostas as perdas e alterações que permeiam o processo de envelhecimento, 

para que agora possamos tratar sob diferentes referenciais do nosso segundo tema. 

 Primeiramente, faz-se necessário discutir o emprego dos termos depressão, luto e 

melancolia, tantas vezes usados como sinônimos ou como expressões que só se distinguem 

pela teoria a que pertencem. Veremos que esta distinção acaba também por esclarecer o 

porquê do uso do termo “fenômenos depressivos” neste trabalho.  

Nos últimos tempos a depressão tem sido uma importante forma de manifestação do 

sofrimento psíquico e devido a isso, muitos estudos vêm se desenvolvendo nesta área. A 

psiquiatria e a psicanálise são duas correntes oriundas do século XIX que procuraram discorrer 

a respeito do assunto e que claramente contribuem para as discussões que se fazem do tema 

hoje. 

 

4.1 A visão da psiquiatria 

 

Podemos notar que a depressão tem sido um assunto cada vez mais recorrente e o 

número de pessoas que recebem este diagnóstico tem aumentado em proporções alarmantes. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a depressão atinge aproximadamente 121 

milhões de pessoas em todo o mundo e até o ano de 2030 ela poderá ser a doença mais 

comum de todos os países. Devido a sua grande incidência a indústria farmacológica tem feito 

altos investimentos em medicações antidepressivas e tem lucrado muito com suas fórmulas 

cada vez mais “eficazes” que prometem, na maioria dos casos, acabar com o problema do 

paciente. 

Os médicos, mais especificamente, os psiquiatras são vistos como àqueles capazes de 

diagnosticar e tratar a doença. Os manuais psiquiátricos vigentes hoje em dia (DSM-IV e CID-

10) usam, respectivamente, as expressões “Transtorno de Humor” e “Transtornos Afetivos” para 
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classificarem o que entendemos por depressão. Eles descrevem sintomas e categorizam a 

doença de forma que o paciente deve se encaixar em algum de seus quadros. 

Rodrigues (2000) afirma que o termo depressão está intimamente vinculado a visão 

psiquiátrica a qual acredita ser esta uma doença biológica, de origem predominantemente 

hereditária, na qual o principal tratamento seria a quimioterapia, em alguns casos associada à 

psicoterapia cognitivista. A psicanálise chegou a ser inclusive contra-indicada pela literatura 

médica, pois a busca pelo sentido da depressão poderia fazer com que o paciente se 

responsabilizasse pela doença da qual ele é vítima e, conseqüentemente, alguns de seus 

sintomas, tal como a culpabilidade, poderiam se agravar. 

Do ponto de vista psiquiátrico, os quadros depressivos têm como elemento central o 

humor deprimido, mas a presença de determinados sintomas afetivos, instintivos, ideativos e 

cognitivos que se manifestam numa certa duração, freqüência e intensidade também são 

fundamentais para o diagnóstico do quadro. Algumas das várias alterações que se espera 

encontrar nos pacientes com está síndrome são: tristeza, angústia ou ansiedade, alterações no 

sono e no apetite, pessimismo, idéias negativas de arrependimento ou culpa, ideações suicidas, 

fadiga, dificuldade de concentração e memória, baixa auto-estima, lentificação psicomotora, 

entre outras. 

Os fatores causais e desencadeantes da depressão não foram ainda comprovados, mas 

acredita-se que aspectos biológicos, genéticos e neuroquímicos são de grande relevância para 

o surgimento da síndrome. A principal hipótese etiológica que procuram sustentar é a 

hereditariedade da depressão, mas não existem dados que a evidenciem. A idéia de que a 

depressão só adquire um caráter patológico naqueles que são predispostos biologicamente e a 

suposição de que existem fatores biológicos comuns a todos os portadores da síndrome, 

surgiram para sustentar a aposta de que a causa da depressão seria biológica, mas esta 

também não foi confirmada.  

Para Rodrigues (2000), a depressão não pode, portanto, ser considerada uma doença, 

já que para isso seria necessário apresentar à síndrome uma etiologia e uma fisiopatologia 

específica, as quais não são ainda comprovadas. Por isso, a autora critica o fato da depressão 

ser entendida como uma doença, diagnosticada e tratada como tal, a partir de suposições que 

se tem a respeito da mesma, independentemente de sua verdadeira origem. Em suas palavras: 

É notável que o fato de que não se conheça a causa da depressão não impede 
que se faça o diagnóstico e que se aplique a terapêutica. A droga funciona, 
mostra seus efeitos sobre a sintomatologia, é o que finalmente importa. E 
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qualquer que seja a causa, a conduta diante de uma determinada manifestação 
sintomática é sempre a mesma: quimioterapia. (RODRIGUES, 2000, p.159). 

 

 A psiquiatria nos mostra um trabalho bastante reducionista na medida em que se 

preocupa apenas com a eliminação de sintomas e não dá importância e nem busca entender o 

porquê do surgimento deste fenômeno. Para Siqueira (2007) ela procura tamponar a dor com o 

uso de medicamentos, com “um comprimido para o deprimido” (p. 70).  A psicoterapia 

comportamental inclusive seria a mais indicada exatamente por ensinar ao paciente formas de 

obter prazer com suas atividades, encobrindo mais uma vez aquilo que é indesejado, sem 

atentar para o verdadeiro problema que está por trás de tudo isso. 

 

4.2 – Um olhar psicanalítico 

  

A idéia de que a depressão tem forte relação com as experiências de perda vem sendo 

defendida por autores que acreditam que o problema está intimamente ligado a aspectos 

subjetivos do indivíduo. Portanto, pensar única e exclusivamente nos fatores genéticos, 

biológicos e neurológicos não é suficiente para justificar o surgimento deste quadro. Para 

Mucida (2006): 

É inegável que , à medida que envelhecemos, passamos por inúmeras perdas, 
e a morte de pessoas próximas torna-se cada vez mais freqüente, demandando 
um tratamento, uma elaboração, pois os lutos sucessivos podem provocar 
respostas como a depressão. (MUCIDA, 2006, p.146). 

 

 Falar de perdas nos leva quase que obrigatoriamente a falar de luto, conceito que Freud 

(1917) descreveu como uma reação a perdas significativas de um objeto real, de um ideal ou 

até mesmo de uma abstração, em que há um desinvestimento libidinal deste objeto. Para 

Freud, o luto e a melancolia são inicialmente condições semelhantes já que ambos resultam de 

situações de perdas e apresentam um quadro geral similar. Entretanto, ele compara e diferencia 

os conceitos, esclarecendo que em vez de luto, as mesmas influências podem produzir 

melancolia em algumas pessoas, neste caso é possível que exista uma disposição patológica 

das mesmas. 

Por mais intenso que o luto seja, ele é uma condição normal da vida e este é um dos 

fatores que o diferencia da melancolia. A princípio ambos os conceitos envolvem perdas e 

apresentam traços característicos de desânimo profundo, falta de interesse pelo mundo 
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externo, perda da capacidade de amar e inibição para realizar atividades. A melancolia, 

entretanto, apresenta um traço que está ausente no luto: a exacerbada diminuição da auto-

estima que se expressa em auto-recriminação e auto-envilecimento, podendo inclusive 

desencadear uma delirante espera de punição. 

No trabalho normal do luto, o exame da realidade exige que a libido seja retirada do 

objeto de amor que não existe mais. Esta imposição de abandonar os ligamentos com o objeto 

perdido não é facilmente aceita pelo sujeito, mas normalmente prevalece um respeito à 

realidade e gradativamente a retirada libidinal (apesar do árduo trabalho e do grande dispêndio 

de energia) se conclui, tornando novamente o ego livre e desinibido. 

Na melancolia existe uma perda de natureza mais ideal, o objeto de amor pode não ter 

morrido realmente, mas pode ter sido perdido enquanto tal. Nela a perda objetal é retirada da 

consciência; no luto, não há nada de inconsciente em relação à perda. Para Rodrigues (2000), 

apesar da dor do melancólico ser semelhante à dor do enlutado, o primeiro, não sabe 

exatamente o que perdeu mesmo sabendo a quem possa ter perdido. Portanto, se na 

melancolia a perda é desconhecida, no luto não. 

Enquanto a perda que ocorre no luto tem relação com uma perda objetal, na melancolia 

esta se transforma em uma perda relativa ao eu. Isso é o que Freud (1917) assinala quando diz 

que: 

No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego. 
O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, 
incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível; ele se repreende e 
se envilece, esperando ser expulso e punido. (FREUD, 1917, p. 251) 

 

No melancólico a perda do objeto ao invés de se religar a outro, como ocorre com o 

enlutado, recai sobre o ego promovendo uma identificação entre o eu e o objeto amado. Seu 

ego empobrecido se divide em duas partes que se colocam uma contra a outra; as auto-

recriminações e auto-acusações se dirigem, portanto, àquele que o abandonou e se deslocam 

para o próprio eu, que se identifica por regressão narcísica ao objeto amado.  A retirada da 

libido sobre o ego caracteriza a melancolia como uma neurose narcísica ou como uma psicose. 

Não existe na obra Freudiana uma teoria definida que conceitue o tema da depressão e 

indubitavelmente ele dedicou à melancolia uma maior atenção. Para debater o tema do 

envelhecimento não considero adequado utilizar o termo depressão já que este tem sido 

atualmente usado pela psiquiatria, a qual procura encaixar o paciente nas categorias propostas 

pelos manuais psiquiátricos, restringindo-os assim a um conjunto de sintomas. Entender a 
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depressão como uma doença orgânica que encontra sua cura em antidepressivos, 

desconsidera a singularidade e a subjetividade do sujeito. 

Da mesma forma, também não podemos fazer uso do termo melancolia já que este se 

refere a uma patologia do luto, um extremo que segundo Siqueira (2007) assume diversas 

formas clínicas que apontam para uma estrutura – psicose ou neurose. 

Por outro lado, notamos que o uso do conceito de luto proposto por Freud como uma 

reação às perdas, se faz bastante pertinente num trabalho que procura discutir exatamente que 

conseqüências elas podem trazer para o sujeito que envelhece. Alguns autores acreditam que 

elas estariam diretamente relacionadas ao que se costuma chamar de depressão. 

Mas, afinal, se não cabe aqui o emprego dos termos depressão e melancolia, que termo 

dever-se-ia usar então? Em todas as teorias até agora discutidas reconhece-se a existência de 

fenômenos depressivos que expressam o sofrimento psíquico do sujeito e que podem se 

manifestar como perda de energia, tristeza, desânimo, alterações de sono e apetite, 

pensamentos negativos, ideação suicida e etc.  

Contudo, o entendimento destes fenômenos não se dá pela sintomatologia, mas pela 

história do sujeito e pela relação que este vem estabelecendo com sua realidade. A história, a 

singularidade e a subjetividade de cada indivíduo, devem ser consideradas em primeira 

instância e a formação dos sintomas, deve ser entendida como um modo de comunicação e 

expressão dos conflitos inconscientes. 

Os fenômenos depressivos podem acometer todo e qualquer indivíduo ao longo da vida 

e não são exclusividade de nenhuma categoria nosográfica. Rodrigues (2000) aponta que eles 

não correspondem ao organismo e sim a um sujeito que não pode ser visto como vítima de uma 

doença, mas como responsável pelo seu estado, mesmo que não saiba ou não queira saber 

desta responsabilidade. 

 A partir de agora procuraremos estabelecer uma relação entre a velhice e os fenômenos 

depressivos, que como já apontado, podem surgir em qualquer etapa da vida e que, a princípio, 

não se configuram como uma patologia. Que sentimentos podem surgir no idoso a partir do 

momento em que ele se vê cercado por tantas perdas? Elas poderiam contribuir para o 

surgimento de fenômenos depressivos mais especificamente nesta etapa da vida?   
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5 – Envelhecimento e Fenômenos depressivos: Uma relação possível? 

 

 A velhice tem sido constantemente associada ao tema da depressão, como se a idade 

por si só, aumentasse a probabilidade deste “diagnóstico”. Mas de onde surgiu esta relação? 

Qual seria a idéia que estaria por detrás dela?  Ao longo deste trabalho pudemos notar um olhar 

preconceituoso da nossa cultura para com a velhice, que tem sido vista como algo deprimente. 

Logo, relacionar as duas coisas é algo quase que inevitável. 

 As pesquisas que buscam fazer esta correlação têm aumentado expressivamente e 

suas conclusões parecem bastante contraditórias; enquanto umas confirmam a validade desta 

hipótese, outras negam. Relatar detalhadamente os resultados de tais estudos não nos 

interessa neste trabalho já que a metodologia utilizada pela maioria deles vão diretamente 

contra as idéias que se apresentam aqui. A categorização da depressão é feita de forma 

reducionista, pois seguem o padrão dos manuais psiquiátricos onde a existência de alguns 

poucos sintomas já são suficientes para determinar que o sujeito está doente. Esta tendência a 

enquadrá-lo em categorias sintomáticas é entendida aqui como superficial e porque não dizer, 

inadequada. 

 Baseado nesta freqüente associação (envelhecimento x depressão), este estudo visa 

compreender de outra forma os possíveis fundamentos desta hipótese, desconsiderando logo a 

princípio o uso do termo depressão, mas assegurando a abrangência do uso do termo 

fenômenos depressivos. Ao citar outros autores buscarei ser fidedigna às suas idéias, e, 

portanto, me referir à depressão será inevitável. Não busco adaptar aqui o já que foi falado por 

eles, mas aproveitar suas idéias com a finalidade de construir em cima delas, um novo olhar 

sobre o assunto. 

 A idéia de que o velho passa por diversas mudanças e sofre inúmeras perdas nesta 

etapa da vida, é quase que um consenso entre os autores estudados. Falar de um corpo que é 

atravessado pelo tempo cronológico permite que se reconheçam alguns declínios de ordem 

física, cognitiva, estética e sexual que se associam fatalmente à necessidade da elaboração do 

luto. Entretanto, Pacheco Filho (2002) nos lembra que os aspectos biológicos apenas servem 

de apoio para justificar a categorização da velhice que na realidade constituem ficções 

simbólicas com eficácia social. Neste sentido: 
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Falar na elaboração do luto pelas transformações que o peso dos anos impõe 
ao corpo material e biológico não pode ser uma manobra de ocultamento da 
usurpação social a que o indivíduo categorizado como velho é submetido, em 
direitos fundamentais: direito ao trabalho, direito a uma vida sexual ativa e 
prazerosa, a estudar e freqüentar universidades, a receber bolsas de estudo e 
assim por diante. Em suma, direito de viver o presente e de sonhar com a 
construção do seu futuro. (PACHECO FILHO, 2002, p. 81) 

 

Portanto, as degradações que se relacionam a um corpo material e orgânico não são as 

únicas perdas que acometem o velho. Mudanças na posição social, nas relações interpessoais, 

na própria forma como o individuo se vê, também podem se configurar como perdas e como já 

foi levantado podem desencadear sentimentos de medo, angústia, solidão, inutilidade, entre 

outros. Esses são fatores que têm contribuído bastante para a suspeita de um quadro de 

depressão já que para a psiquiatria, todos esses sentimentos não passam de sintomas comuns 

descritos nesta “patologia”.  

Em seu texto “Luto e Melancolia” (1917), Freud chamou de luto a reação à perda de algo 

que amamos ou admiramos e descreveu alguns de seus traços mentais tais como desânimo, 

falta de interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição das atividades e 

dificuldade em substituir o objeto amado.  

Com a perda deste objeto a energia do sujeito se mobiliza pela dor e pelas recordações, 

até que o ego é obrigado a decidir se partilha o destino do objeto perdido ou se considera o 

conjunto das satisfações narcísicas que existem em continuar vivo. O desapego com o objeto 

destruído exige uma tarefa psíquica para que enfim, possa haver novos investimentos e o 

objeto posso ser substituído. Nisto consiste o trabalho de luto que inclusive, já foi pensado 

como um trabalho de “matar o morto”. (LAPLANCHE, 2008) 

Para Freud (1916), toda existência está sujeita a transitoriedade a qual muitas vezes 

implica uma perda de seu valor. Entretanto, o autor não conseguindo compreender como isso 

era possível, afirmou que pelo contrário: “O valor da transitoriedade é o valor da escassez no 

tempo. A limitação da possibilidade de uma fruição eleva o valor dessa fruição” (p.317). Ao 

mesmo tempo ele pôde reconhecer que nem todos enxergam desta forma e procurou entender 

o que fazia então com que as coisas perdessem, para a maioria das pessoas, seu valor devido 

a uma limitação temporal. Foi quando concluiu que o que ocorria com elas era uma revolta 

contra o luto. Como a mente recusa aquilo que é penoso, eles antecipam o luto pela morte ou 

pelo detrimento de algo. 
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 Se a beleza, a existência e a vida são transitórias a velhice é um exemplo disso e talvez 

sua desvalorização possa ser explicada exatamente pela proposta de Freud de que aqueles 

que não suportam lidar com a falta, antecipam seu luto. Permeado por perdas e mudanças, o 

envelhecer exige que se realizem os processos de luto, assim como tudo que é passageiro e 

extenuo; a passagem do tempo e seus efeitos demandam, portanto, uma elaboração bastante 

penosa, mas que chega ao fim espontaneamente e sinaliza para novas perspectivas. 

 A existência de tantas perdas na velhice nos leva a pensar nas suas possíveis 

conseqüências. Mucida (2006) aponta que o envelhecimento é um momento em que muitos 

rearranjos tecidos pelo sujeito para enfrentar o real desmoronam, e junto com eles, muitos dos 

ideais. Apesar de vivenciarmos perdas durante toda a vida, na velhice estas aparecem com 

maior freqüência, impondo elaboração para a construção de outros ideais. Frente às atuais 

exigências do novo, da beleza e da produtividade, envelhecer se torna um sintoma e o término 

do luto nem sempre contribui para a produção de novos rearranjos, ideais e investimentos. 

Segundo a autora: 

A depressão é uma resposta possível ao trabalho inoperante do luto, mas não a 
única, e que deve ser tomada como particular. A cultura, promovendo, muitas 
vezes, uma morte social para o idoso, provocará o encontro com outra morte, 
bem mais cruel que a morte real, da qual nada sabemos. (MUCIDA, 2006, 
p.155) 

 

 Neste sentido, é fundamental que se encontrem novas formas de inscrever e vestir o 

desejo. Já apontamos anteriormente que ele é o principal responsável pela constituição de um 

sujeito e de um ser da cultura; desde que nascemos desejamos ser desejado e nos construímos 

também através do Outro. Se a velhice nos impõe o luto, ela também exige a criação de novas 

vestes para um desejo que não tem idade. A velhice pode fazer presente uma morte em vida 

àqueles que são submetidos ou se submetem ao isolamento e que renunciam o desejo. 

 Para Siqueira (2007) a depressão é o oposto do desejo. O sujeito deprimido, segundo a 

autora, é aquele que abdica de seu desejo e que se acovarda diante do mesmo. A depressão 

surge como uma reação do eu que rejeita o que vem do inconsciente, negando ou evitando 

saber daquilo que o determina. 

Até o momento vimos que o luto é uma reação normal às perdas e que na velhice, 

momento em que elas se fazem mais presentes, ele pode acarretar algumas conseqüências 

para o indivíduo (alguns autores acreditam inclusive na sua relação com a depressão). Mas ao 

que tudo indica, o luto e seus traços são, como Freud já dizia, reações comuns a qualquer 
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momento da vida e que trazem de qualquer forma bastante sofrimento. Por isso, me parece 

oportuno ressalvar que luto e depressão não são a mesma coisa e que o primeiro não 

necessariamente, desencadeia o segundo. Aliás, acredito que ele até possa contribuir para o 

surgimento ou aumento de fenômenos depressivos, mas definitivamente outros fatores de 

grande relevância são responsáveis por isto e é com a finalidade de desvendá-los, que 

proponho algumas questões.  

O que faz com que as mudanças e as perdas sejam vividas com intensidades 

diferentes? Porque o tempo para a elaboração do luto difere para cada sujeito? Porque alguns 

deixam de lado os seus desejos e outros não? O que faz com que os fenômenos depressivos 

apareçam para uns e não para outros, num momento onde as perdas se fazem tão presentes? 

Me parece que todas essas questões nos levam a uma mesma resposta. A psicanálise, como 

uma ciência do e para o sujeito, precisa considerar a individualidade e a particularidade de cada 

um. Talvez não tenhamos respostas exatas para estas perguntas exatamente porque elas 

dependem da história, da subjetividade e da singularidade do indivíduo a que se referem. Por 

isso, não acredito ser adequado resumir e explicar fenômenos tão complexos com uma simples 

teoria de causa e efeito, pois isso seria ignorar tudo o que a psicanálise nos ensinou até hoje. 

 A relação entre envelhecimento e fenômenos depressivos me parece possível, mas com 

algumas ressalvas. A passagem do tempo trás mudanças, perdas, transformações que como 

sempre exigem um trabalho de luto que é variável em sua forma, intensidade e duração para 

cada sujeito. As alterações que ocorrem durante a vida são vividas e sentidas de forma singular 

por cada um. Dessa forma, enquanto uns as encaram com dificuldades outros podem tratá-las 

de maneira bastante natural. 

 Os fenômenos depressivos expressam o sofrimento psíquico do sujeito, não 

correspondem a uma patologia ou a uma categoria diagnóstica, mas são capazes de se 

manifestar nelas. Eles podem se revelar em qualquer pessoa, em qualquer etapa da vida - cada 

um terá os seus motivos para vivenciá-los, mesmo que estes não sejam conscientes. As perdas 

podem contribuir para a origem dos mesmos, dependendo de como forem sentidas e do que 

elas representam para o individuo. Elas não são, portanto, fatores determinantes para o seu 

surgimento. Os fenômenos depressivos parecem, aliás, serem resultantes de fatores variáveis, 

particulares e exclusivos de cada indivíduo, mas que afetam fundamentalmente o seu bem-

estar psíquico, podendo acarretar em algumas implicações orgânicas. Estes são a princípio um 

elemento natural frente às questões e dificuldades experimentadas durante a vida e só tomarão 

grandes proporções se o sujeito abdicar de seus investimentos e desejos. 
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6 – Conclusão 
 

 Ao longo deste estudo pudemos notar que a velhice deve ser pensada dentro de um 

contexto histórico, social e político, pois sua categorização é resultado da ligação de todos 

esses fatores. Se os velhos já foram vistos como sábios, experientes, detentores de grande 

conhecimento e valorizados por isso, hoje já não é essa a imagem que se sustenta.  

Os limites do velho não podem ser bancados por uma sociedade capitalista que acredita 

que todo o valor que necessita se encontra na capacidade produtiva. Logo, as possíveis 

dificuldades - não limitações – que tendem a aparecer com o processo de envelhecimento, 

acabam por determinar a invalidade do sujeito perante a sociedade. Alguém que não tem mais 

um papel, uma função para exercer, de repente, se descobre completamente inútil e 

desvalorizado. 

 Um sujeito que não corresponde às exigências de produção e consumo, de beleza, força 

e “corpos perfeitos”, não cabe mais dentro de uma sociedade capitalista que se utiliza dos 

aspectos biológicos para justificar a exclusão e a marginalização. A forma com que o velho é 

tratado hoje apenas esconde o preconceito e mascara o abandono. 

 Muitas mudanças permeiam o processo de envelhecimento, mas é especialmente na 

velhice, que elas se acentuam. O corpo biológico sofre inúmeras transformações estéticas, 

físicas, cognitivas e sexuais. A sociedade, por sua vez, se aproveita delas para afastar o velho. 

Como decorrência disso, ele tem o seu papel como cidadão roubado e sofre com o 

rebaixamento econômico, com as mudanças nas relações sociais, com as conseqüências da 

aposentadoria. As relações interpessoais, também são afetadas. A morte de amigos, familiares 

ou até mesmo do cônjugue são presenciadas com maior freqüência na velhice. Os papéis na 

família tendem a ser invertidos, já que ela não deixa de ser contaminada pelo olhar social. 

Neste sentido, o velho pode perder inclusive, o direito de conduzir a própria vida. 

 Todas essas perdas e transformações podem interferir na vida do velho e na forma 

como ele se enxerga e se sente. Mas elas não são vividas por todos os indivíduos e é 

necessário notar que estas, têm uma importância diferente para cada um. A princípio, foram 

estes fatores que me fizeram pensar na possível articulação da velhice com os fenômenos 

depressivos. Para chegar a esta ponto, precisei investigar as contribuições da psicanálise para 

se pensar o tema do envelhecimento e, portanto, parti da idéia de o que é ser velho para esta 

perspectiva teórica. 
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 Neste momento cheguei à conclusão de que a psicanálise, não se refere a um tempo 

cronológico já que o inconsciente é intemporal. Sendo assim, como todos nós, o velho é um 

sujeito do inconsciente, que para a psicanálise, não envelhece jamais. Além disso, pensar a 

velhice apenas a partir de fatores sociais ou corporais não nos diz nada a respeito do sujeito. 

Sua história, sua subjetividade e sua singularidade são aspectos fundamentais para entendê-lo 

como um ser único e completo. 

  Essa característica singular e peculiar de cada um mostra que as perdas e mudanças 

da velhice podem ser também subjetivas. Este é um momento de ruptura com as ilusões 

narcísicas, de máxima castração e é quando o desamparo se instala de forma contundente. 

Nesta ocasião o sujeito se confronta com a verdade e com o real que, a princípio, só consegue 

perceber fora dele. O velho é o outro no qual não nos reconhecemos afinal, a imagem da 

velhice nos coloca frente a nossa própria impotência e frente a um destino inevitável: a morte - 

àquela que ameaça a integridade do Eu e que por isso não pode ser pensada por ele. 

 Afinal, diante de tudo isso seria possível relacionar a velhice aos fenômenos 

depressivos? Para responder a esta pergunta procurei esclarecer e diferenciar alguns 

conceitos. O termo depressão, por estar bastante vinculado à visão psiquiátrica, a qual reduz o 

paciente a meros sintomas, classificando-o em padrões pré-estabelecidos e desconsiderando a 

singularidade do sujeito, não pareceu adequado e por isso não foi utilizado aqui. O luto foi 

entendido como uma reação às perdas e como uma condição normal da vida, que até pode 

influenciar no surgimento de fenômenos depressivos, mas que não deve ser pensado como 

único responsável por isso. A melancolia se revelou como uma patologia do luto que aponta 

para uma neurose narcísica ou para uma estrutura psicótica, e por isso não correspondeu 

àquilo que estava sendo buscado. 

 Enfim, reconhecemos a utilidade do termo fenômenos depressivos, que foi definido com 

uma forma de expressão do sofrimento psíquico que se distancia de qualquer categoria 

diagnóstica. Estes podem se revelar em qualquer indivíduo e em qualquer momento da vida. Na 

velhice podem se fazer mais presentes devido as limitações e as perdas que ela acarreta. Na 

realidade, eles parecem resultar de questões e de dificuldades que comprometem o andamento 

psíquico do sujeito, mesmo que estas sejam inconscientes. 

 Chegamos à conclusão de que a relação entre envelhecimento e fenômenos 

depressivos é possível, contanto que leve em consideração os aspectos individuais e 

particulares de cada um. Não é apenas a velhice a responsável pelo aparecimento destes 

fenômenos. Fatores ligados a história e a subjetividade do sujeito são indispensáveis para o 
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entendimento destas manifestações. Envelhecer não é sinônimo de fenômenos depressivos; o 

primeiro não necessariamente implica no segundo. 

Durantes toda a nossa existência somos cercados por fatores transitórios que regem e 

dão sentido para a nossa vida. Logo, com a velhice não podia ser diferente: nela as 

transformações e as perdas estão presentes assim como em todos os outros momentos. 

Porém, parece que com a sua chegada, essas mudanças tendem com mais constância a se 

tornarem obstáculos que impedem a continuidade do percurso de vida. As diferentes formas de 

envelhecer parecem estar diretamente relacionadas à forma com que o sujeito inscreve o seu 

desejo. É a partir de seus investimentos que ele se mantém como o protagonista de sua própria 

história. 

 Ao longo deste estudo pudemos perceber que tudo aquilo que expõe os limites do ser 

humano, é negado pelo social. A velhice tem sido estigmatizada porque escancara o destino de 

todos nós. Os abusos das plásticas, por exemplo, nada mais são do que formas de esconder as 

marcas do tempo que condenam o indivíduo. A própria depressão, também precisa ser 

tamponada pela medicalização por que já não há mais espaço para o mal-estar e para a dor de 

existir inerentes ao sujeito. Os hospitais são agora os espaços criados para tratar e esconder a 

morte. Já não mais tempo para chorar os mortos e por isso os lutos devem se processar cada 

vez mais rápido. Vivemos numa sociedade remediadora que cria estratégias para ocultar o 

temor pelo encontro com a própria fragilidade.  

Devido ao tema deste trabalho estivemos ressaltando diversos aspectos negativos do 

processo de envelhecimento. Mas, é importante esclarecer que ele não é um acúmulo de 

perdas e prejuízos. A velhice pode ser também momento de ganhos, satisfação e prazer. 

Gostaria de destacar ainda, que a falta de conceitos sobre o tema do envelhecimento 

em psicanálise, não impossibilitou a realização do presente trabalho, inclusive, permitiu a 

consolidação de um novo estudo que serviu para ampliar e confirmar os alcances da teoria 

psicanalítica. 

Por fim, pretendo retomar um tema discutido ao longo deste estudo em relação à clínica 

com idosos. Questionei em algum momento, a partir da concepção de Freud, o que dificulta a 

análise na velhice se o sujeito a que se refere à psicanálise é um sujeito do inconsciente e do 

desejo que é intemporal e que, portanto, não envelhece. 

Freud sempre afirmou que a única regra do tratamento analítico era a associação livre. 

Fora isso, ele discutiu os princípios e fundamentos da técnica e teceu algumas recomendações 



- 44 - 

 

sobre ela. Deixou claro que não existe análise sem demanda porque por detrás dela, se articula 

o desejo.  

Neste sentido me atrevo a pensar que a análise não pode ser limitada pela idade do 

sujeito já que o tempo cronológico não diz nada sobre ele. Também acredito que a velhice 

simplesmente, por trazer perdas e mudanças, não é motivo para a demanda de análise. Por 

isso, me coloco contra a clínica do envelhecimento, que foca o trabalho em uma questão fixa. 

As questões da velhice só devem ser trabalhadas se trazidas pelo sujeito.  

 Enfim, acredito que os resultados deste estudo nos apontam que o tema abordado é 

amplo e por isso não se conclui aqui - ele inclusive nos leva a outros questionamentos: O que 

nos mostraria um estudo prático sobre a questão da velhice e dos fenômenos depressivos? 

Legitimaria nossas idéias e hipóteses?  

 O tema da velhice ainda precisa ser bastante explorado, pois só assim será possível 

desconstruir os estereótipos e estigmas arraigados na nossa cultura. O direito de viver, de 

desejar, de ocupar um espaço e uma função perante a sociedade, não pode ser roubado de 

nenhum sujeito. Por isso vemos a necessidade de contribuir para a construção de um novo 

olhar para o velho. Enquanto ele estiver vivo, deve poder sonhar, planejar e realizar seus 

desejos. Envelhecer não pode significar viver para esperar a morte. 
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