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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca da possibilidade de escuta 
analítica no atendimento à pessoa em processo de envelhecimento, abordando 
alguns impasses para a práxis da psicanálise com esses sujeitos. Consideramos que 
a escuta é sempre do sujeito do inconsciente que não envelhece. Inicialmente é 
proposto o debate sobre a complexidade e possibilidade desse atendimento e à 
utilização da escuta analítica em grupo como ferramenta de trabalho na Clínica. Para 
melhor explicitar a discussão do tema é apresentado o projeto de um espaço de 
escuta em grupo para atendimento ao idoso denominado grupo “papo livre”, e 
fragmentos de dois casos clínicos atendidos no projeto. Como procedimentos 
metodológicos para o estudo teórico foram utilizados a análise qualitativa e revisão 
bibliográfica sobre a temática e a realização do referido espaço coletivo de escuta 
psicanalítica. 

 

Palavras-chave: Psicanálise, Idoso, Escuta em Grupo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims at reflecting on the possibility of analytical listening in the 
service of people who are growing old, approaching some impasses for the 
psychoanalysis praxis with these individuals. We consider the listening always 
belongs to the subject of the non-aging unconscious. At first, it is presented a debate 
about the complexity and possibility of such service and the application of analytical 
listening in groups as a working tool at the Clinic. For a better explanation about the 
topic discussion, the paper presents the project of a group listening space to serve 
elderlies named “Papo Livre”, and excerpts of two clinical cases treated in the 
project. As methodological procedure for the theoretical study, qualitative analysis 
and bibliographical review about the topic as well as about the adoption of the 
referred collective space of psychoanalytical listening were used.  
 
 
KEY-WORDS: Psychoanalysis, elderly, group listening. 
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INTRODUÇÃO 

 

         O presente trabalho tem por objetivo discutir a práxis psicanalítica com 

pessoas idosas, utilizando-se da escuta em grupo como ferramenta de trabalho, e, 

também, a realização de um projeto, onde buscaremos escutar a narrativa dos 

idosos participantes. 

O desejo de construir a presente pesquisa monográfica surgiu a partir das 

nossas experiências com os idosos, fora do meio acadêmico, pois constantemente 

buscamos uma maior aproximação, o que nos levou a realizar trabalhos voluntários 

voltados a minimizar o sofrimento dessa população e a coordenar as ações com um 

grupo de idosos em uma instituição religiosa e posteriormente em uma casa de 

repouso.   

A experiência inicial aconteceu na instituição religiosa durante reuniões para a 

criação de uma coordenação que iria cuidar dos interesses dos seus membros que 

já passaram dos 60 anos de idade, e depois em uma casa de repouso, cooperando  

com o trabalho desenvolvido com os residentes.  

Ao atuar com essa fatia da população percebemos o quanto essa fase da vida 

está cercada por condutas negativas e como as mais diversas formas de desamparo 

são observadas, Goldfarb (2004) alerta para o fato de que em algumas culturas 

prevalecem certas condutas em relação aos idosos e que em pleno século XXI ainda 

existe esta desvalorização; neles não é reconhecida a mesma capacidade e o 

mesmo vigor para produzir que vê-se no mais jovem. Algumas dessas condutas 

atuam de modo velado; outras, explicitamente.  

Ao perceber o modo como alguns segmentos da sociedade dirigem-se aos 

idosos − e a forma como alguns deles são identificados com as representações e 

estereótipos existentes e assim se tornam apáticos e doentes, pois perdem suas 

características pessoais - fazem emergir algumas inquietações que nos 

atravessaram. De qual lugar olhamos e cuidamos dos nossos idosos? . 

Simultaneamente às ações com os idosos, cursava a graduação em 

Psicologia no Centro Universitário ABEU (Associação Brasileira de ensino 

Universitário), no momento em que os alunos do referido curso são inseridos ao 
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estágio específico obrigatório1 em Psicologia Clínica. E posteriormente ao estágio 

específico obrigatório em Psicologia e Saúde e Psicologia Comunitária. Tais 

modalidades incluem ações articuladas com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 

na Baixada Fluminense/RJ, a partir de convênio estabelecido com a universidade. 

Os atendimentos clínicos só começaram depois de realizadas as leituras dos 

textos freudianos e a discussão dos mesmos. Assim chegou o momento de atender 

o nosso primeiro paciente.   

Inicialmente atendemos um paciente de onze anos. Durante os encontros na 

supervisão, causava-nos certo estranhamento o fato de não termos neste grupo 

nenhum caso clínico com pessoas mais velhas (idosas), logo percebi que existiam 

muitos idosos cadastrados para atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada 

(SPA) da universidade, e, no entanto, suas fichas cadastrais passavam 

despercebidas pelos estagiários. Fui liberada para escolher o segundo paciente: um 

homem com mais de 70 anos. 

Durante o tempo em que estivemos realizando a escuta e os seus relatos − e 

nas discussões em supervisão − entendemos que nossas questões iniciais, já 

mencionadas anteriormente, não faziam sentido, pois a proposta da psicanálise 

configura-se de diferente modo do que em outras abordagens teóricas.  

Depois de passar a observar os idosos em outra perspectiva, além da escuta 

do paciente que trazia questões relacionadas com sua sexualidade, resolvemos 

pesquisar acerca da sexualidade da pessoa idosa, pois de acordo com Santos 

(2003) na terceira idade não se perde a sexualidade, ela é redescoberta e pode ser 

vivenciada de acordo com a criatividade de cada um.  

Iniciamos as nossas pesquisas e seguimos até o momento de construir o pré-

projeto onde buscamos compreender as questões referentes à sexualidade dos 

idosos. Porém, a investigação psicanalítica nos apresentou o conceito ampliado da 

sexualidade humana inaugurado por Freud no texto “Três ensaios sobre a teoria da 

Sexualidade” (1905[1996]). Ao introduzir o conceito de pulsão, o autor descobre que 

a sexualidade adulta é a sexualidade infantil. Desse modo percebemos que a 

pesquisa sobre a sexualidade da pessoa idosa, não seria nosso tema, apenas 

estaria inserida em no contexto geral do trabalho, pois é impossível falarmos da 

                                                           
1
 “Lei do Estágio, nº 11.788/08. O estágio obrigatório é o objeto que fornece a carga horária total de 
80 (oitenta) horas, especificamente dentro do projeto do curso na UNIABEU, é o requisito 
necessário para aprovação e obtenção do diploma na Universidade mencionada”. 
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práxis da psicanálise sem mencionar a sexualidade, pelo fato de que esta se faz 

presente em todas as relações humanas.  

Ao notar que se aproximava o final do período de estágio em clínica, a fim de 

prosseguir com nossas investigações, solicitamos permanecer com o atendimento 

do nosso paciente; felizmente a solicitação foi acatada, assim permanecemos com 

nosso atendimento ao paciente idoso.   

Diferente da nossa atuação com os idosos nas instituições supracitadas que 

possui um caráter solidário, nosso trabalho no percurso do estágio visa à escuta do 

sujeito que associado ao inconsciente, não envelhece. Assim buscamos 

compreender o sofrimento psíquico na clínica com os idosos e para isso 

consideramos a possibilidade da psicanálise na clínica com estes sujeitos.  

Mais adiante durante o percurso do estágio específico obrigatório em 

Psicologia e Saúde e Psicologia Comunitária, surgiu à proposta de ofertamos a 

esses pacientes que esperavam atendimento no SPA, um espaço coletivo de escuta 

analítica. Cabe salientar, que nessa modalidade de estágio, os alunos são inseridos 

em unidades da rede de atendimento do município, porém, diferentemente dos 

outros estagiários permanecemos na instituição para que fosse possível dar 

continuidade ao projeto de efetivação do espaço coletivo de escuta e 

consequentemente o da pesquisa. 

Para a efetivação do projeto, seguimos algumas etapas: planejamento, 

triagem e atendimento em grupo. Os encontros ocorreram de forma experimental no 

SPA do Centro Universitário Uniabeu/Belford Roxo/RJ, semanalmente, com dez 

integrantes com idades entre 60 e 90 anos.  

O método utilizado para a pesquisa teórica foi o da análise qualitativa e o da 

revisão bibliográfica sobre a temática e a realização do referido espaço de escuta. 

Partimos da premissa de que se poderia disponibilizar um lugar de escuta 

psicanalítica para os idosos e assim refletir acerca da sexualidade e das possíveis 

contribuições que a análise poderia propiciar a pessoas com idade avançada, no 

processo de implicação em suas próprias histórias de vida. 

Sendo assim estruturamos o trabalho em três capítulos com o objetivo de 

propiciarmos reflexões sobre a temática em contraponto às respostas paradoxais 

frente à importância do cuidado destinado à população alvo de nossas 

investigações.  
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No primeiro capítulo demarcarmos o público alvo de nossas investigações e 

discorremos acerca da possibilidade de aplicação da psicanálise no atendimento a 

pessoas em processo de envelhecimento e dos impasses para a práxis da clínica 

psicanalítica com esses sujeitos, enriquecendo nosso trabalho com as contribuições 

de alguns autores contemporâneos: Adriana Rodrigues Domingues, Delia Catullo 

Goldfarb, Ângela Maria de Souza Mucida, Luciano Elia, Sonia Alberti e Antônio 

Quinet.   

No segundo capítulo a discussão se refere à utilização da escuta analítica em 

grupo como ferramenta de trabalho na clínica. Buscamos compreender de que modo 

essa ferramenta (a escuta em grupo) pode contribuir para a nossa clínica com os 

idosos. Para sustentar nossos argumentos utilizamos os pensamentos de Freud, 

Lacan, Luiz Carlos Ozório, David Epelbaum Zimerman e Edimilson Duarte de Lima, 

Pedro Moacyr Chagas Brandão Junior, e finalizamos com a apresentação da 

efetivação de um espaço de escuta coletiva voltado para sujeitos em idade 

avançada.  

No terceiro e último capítulo, apresentamos dois casos clínicos e trazemos à 

discussão, de forma sucinta, os conceitos presentes nos ensinos de Freud e Lacan 

acerca da sexualidade humana. Também citamos Luciano Elia para ampliar a 

reflexão, distinguindo o que é infância e infantil na psicanálise. 

Ao refletirmos a luz da psicanálise, que se dirige ao sujeito do inconsciente, 

podemos disponibilizar um lugar diferenciado de atendimento aos sujeitos em 

sofrimento e que se encontram em uma fase da vida mais avançada. Portanto nosso 

objetivo geral é contribuir na produção de saber sobre as propostas de intervenção 

com esse público.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

REFERÊNCIAS 

CAPÍTULO 1 

É POSSIVEL A PRÁXIS DA PSICANÁLISE COM IDOSOS? 

 

 

                                                          “Idade é uma verdade, não ilude, 

Quem dividiu a vida com prazer, 

Velho é se drogar de juventude, 

Ser jovem é saber envelhecer! 

Velho é quem se ilude, 

Que a idade é juventude, 

                                                                Ser jovem é saber envelhecer.”  

 (CHAVES, Juca.  1989) 

 

“Ser jovem é saber envelhecer“ (CHAVES, 1989), o trecho da música remete-

nos a algo para além da idade cronológica; sair desse lugar levou ao entendimento 

das demandas que foram surgindo em nossas vivências nas instituições 

supracitadas e, da mesma forma, no momento do estágio prático na clínica. 

Demandas que articulam-se, pois referem-se a pessoas em um momento singular da 

vida e que são os motivos das nossas indagações.   

O período do estágio prático obrigatório em psicologia clínica, necessário para 

formação, reforça as experiências obtidas nos grupos supracitados com os idosos 

fora do ambiente universitário, conduzindo-nos a um lugar de reflexões que fazia 

crescer na gente o desejo de apreender um pouco mais a respeito desses sujeitos 

em processo de envelhecimento.  

Nesse capítulo apresentamos nosso público alvo - os idosos - e abordaremos 

a questão da práxis da psicanálise na clínica como o idoso. Também trabalhamos a 

definição de sujeito do inconsciente segundo as contribuições de Freud e Lacan, 

encerrando o capítulo com o relato de um caso clínico que ilustra a relevância do 

trabalho analítico destinado para aqueles que estão em sofrimento psíquico.   

 

1.1. A definição de idoso e as limitações da prática psicanalítica com essa 

população.  

Sobre quem será considerado idoso, partiremos do critério estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde, ao recomendar que para definir idoso, a idade a 
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partir dos 60 anos seria a ideal em países do terceiro mundo ou em desenvolvimento 

e 65 anos ou mais em países desenvolvidos (Brasil, 2005). 

De acordo com a Política Nacional do Idoso, (Lei 8.842, de 04 de janeiro de 

1994) idosa é toda pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos. O Estatuto 

do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003) endossa essa definição.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) apontam para o 

fato de que 13% da população Brasileira − equivalente a 27,8 milhões de pessoas − 

são idosos. A estimativa é que entre a população mundial, cerca de dois bilhões de 

pessoas estão com idades igual ou superior a 60 anos, a maioria em países em 

desenvolvimento (BRASIL, 2010). Podemos assim sintetizar alguns dados: 

Em 1980, a população idosa brasileira era constituída por 7,2 milhões de 
pessoas, o que representava 6,1% do total da população. Em 2010, passou 
para 20,6 milhões e compunha, aproximadamente, 11% da população total. 
O crescimento deste contingente foi resultado das elevadas taxas de 
fecundidade dos anos 1950 e 1960 e da redução da mortalidade em todas 
as idades em curso no país desde os anos 1950. (CAMARANO, KANSOR E 
FERNANDES, 2016, p. 64). 

 

Nesse sentido o Ministério da Saúde diz que as transformações ocorridas ao 

longo da história da sociedade civil e as conquistas culturais no processo de 

humanização, atrelados ao crescente aumento do cuidado com a saúde física e as 

mudanças nos hábitos de vida, resultaram na redução da mortalidade e no aumento 

da longevidade, aumentando-se consideravelmente o número de idosos no Brasil 

(BRASIL, 2010).  

Devido ao emergente crescimento populacional e da expectativa de vida, 

cresce o interesse das políticas públicas e de Saúde e de profissionais de diferentes 

áreas que atuam com a população idosa que visam desenvolver estratégias e 

propostas que auxiliem no enfrentamento das questões decorrentes do processo de 

envelhecimento. Geralmente as ações visam uma suposta melhoria na qualidade de 

vida, por uma busca de um ideal de envelhecimento saudável para uma maior 

qualidade de vida. “Ações bem intencionadas, mas que deixam implícito certas 

discriminações” (MUCIDA, 2014, p.84). No sentido de que “algumas ações práticas, 

também são discriminatórias e podem tornar-se segregativas” (p.85), a autora coloca 

como exemplo:  

A entrada pela porta dos ônibus sem pagar, reservando os primeiros 
lugares para os mais velhos, fila especial nos Bancos e outras repartições 
públicas, entrada gratuita nos cinemas em sessões diurnas, etc. tais 
práticas podem tornar-se segregatórias se tomadas pela via: todos os 
idosos são iguais. (MUCIDA, 2014, p.85). 
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De acordo com Camarano e Pasinato (2016) “o debate político e acadêmico 

vigente considera a população idosa como um segmento homogêneo, com 

necessidades e experiências comuns” (p.256), ou seja, as vivências e os 

sofrimentos são padronizados, e assim as singularidades não são consideradas e 

não abrangem as peculiaridades próprias do ser humano. 

Para que as políticas voltadas para o envelhecimento populacional possam 
ser efetivas é necessário que elas apresentem uma abordagem integrada 
em seus diversos setores específicos: saúde, economia, mercado de 
trabalho, seguridade social e educação (CAMARANO E PASINATO, 2016, 
p. 289). 

 

Para assegurar o atendimento à pessoa idosa a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro 

de 1994, regulamentada pelo Decreto Nº 1.948 de 03 de julho de 1996, preconiza e 

estabelece as diretrizes que garantem os direitos sociais dos idosos em 

concordância com as diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS), da Organização 

Mundial de Saúde e das políticas sociais específicas para conduzir medidas de 

saúde, seja no âmbito individual ou coletivo. E viabiliza outras formas de 

atendimento, que poderão ser de iniciativa da própria comunidade.  

No entanto, Domingues (2014, p. 555) alerta que os serviços disponibilizados 

podem incorrer no erro de “reduzir o corpo a uma única dimensão: o corpo útil, 

produtivo e jovem, por meio de imposições que determinam até mesmo suas 

necessidades e desejos” desconsiderando as diferentes realidades e demandas.   

Portanto, cabe salientar que ao pensarmos pela via das diferenças as 

políticas de saúde destinadas à crescente população idosa tornam-se insuficientes 

mesmo diante do que é preconizado na Constituição Federal (1988) e no Estatuto do 

Idoso (2003). É nesse contexto que nos deparamos com o desafio de refletirmos 

sobre as contribuições da práxis da psicanálise no atendimento clínico a pessoa 

idosa, o que se constitui como um desafio, visto que apesar de Freud ter deixado um 

fecundo legado para a humanidade, a inauguração da psicanálise, em nossa 

atualidade ainda encontramos alguns impasses quando nos referimos à escuta 

psicanalítica destinada aos sujeitos escolhidos para realização do presente trabalho. 

Mucida (2014, p. 15), no livro “O sujeito não envelhece: Psicanálise e velhice” 

faz uma reflexão em torno dos preconceitos sociais onde a valorização está voltada 

para o novo e para o belo e onde ser velho é deparar-se com as mais diversas 

formas de desamparo; e ao que parece, estendendo-se entre grande parte dos 

psicanalistas que não dedicam na sua prática, a escuta da narrativa dessa 
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população; nesse sentido, Goldfarb (1998, p.55), assinala em seu texto “Corpo, 

Tempo e Envelhecimento” que: 

Ainda é comum no meio psicanalítico certo desinteresse pelo trabalho com 
idosos, até certa crença na não aplicabilidade da teoria a este objeto 
singular, como se o velho não tivesse mais inconsciente, nem fosse capaz 
de associar livremente, nem de relatar sonho, nem de falar da própria vida. 
(GOLDFARB, 1998, p. 55). 

 
Sobre o tema, Freud em 1898, declarou que a psicanálise não poderia ser 

aplicada em alguns casos, incluindo a pessoa muito idosa. Em “O método 

psicanalítico” Freud (1904[1996], p.237) pontua que entre outras limitações para o 

êxito do tratamento analítico: 

Também a faixa etária próxima dos cinquenta anos cria condições    
desfavoráveis para a psicanálise. Nesse caso, já não é possível dominar a 
massa do material psíquico, o tempo exigido para a cura torna-se longo 
demais e a capacidade para desfazer processos psíquicos começa a 
enfraquecer. (FREUD, 1904[1996], p. 237). 

 

Passados mais de um século desde a declaração do autor “De todas as 

contraindicações ou limites assinalados por Freud à eficácia da análise apenas a 

velhice resta no silêncio” (MUCIDA, 2014, p.15). 

É possível a práxis psicanalítica com idosos? Vejamos o exemplo de um caso 

cuja paciente chamarei de Vera Fernandez2. 

Paciente de 64 anos, casada há 39 anos, mãe de três filhos, pedagoga, 

voluntária em uma instituição, e que realiza diversas ações em asilos, participa 

ativamente de um projeto que oferta atividades físicas para pessoas idosas, 

organiza viagens, passeios e visitas a museus. Todos os dias, Vera faz ginástica 

antes de ir para o trabalho, sua saúde é “excelente” ela diz, e de acordo com os 

resultados de exames recentes encontra-se em perfeito estado de saúde. Vera 

chega ao consultório, encaminhada pelo psiquiatra. Sua filha preocupada com as 

constantes crises de choro e aparente processo depressivo a leva ao médico que 

prescreve medicamentos e aconselha acompanhamento psicológico.  

Inicialmente Vera diz que não sabe por que veio ao atendimento; foi a filha 

que achou necessário e ela só veio para livrar-se dos convites constantes. Nos 

primeiros atendimentos descrevia todas as atividades das quais participava. Os 

atendimentos frequentemente eram interrompidos pelas tais crises de choro. Depois 

de algumas sessões, Vera relata sua insatisfação com o casamento, diz que casou 

aos vinte e cinco anos, de família tradicional e com pais muito conservadores, casou 

                                                           
2
 Para preservar a identidade dos pacientes sempre que mencionamos um paciente utilizamos nomes 
fictícios, e alteramos características pessoais. 
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virgem e esperava ter mais liberdade no casamento, pois seu pai era um militar e 

controlava a vida dela que não tinha liberdade de fazer escolhas, e, no entanto, logo 

descobriu após o casamento que seu marido também tinha essa característica 

extremamente dominadora. 

Pouco tempo depois do casamento engravidou, fato que a fez permanecer 

casada e parar de trabalhar para ficar com os filhos. Após alguns atendimentos Vera 

chega ao consultório e relata mais um momento das crises de ciúmes do marido: ele 

a proibiu de vir para o atendimento, pois diz que ela estaria perdendo tempo e, além 

disso, vai para falar mal dele. Vera está muito nervosa, com olhos inchados e diz 

que sua vontade é a de não voltar para casa. De madrugada o marido a procurou 

para fazer sexo, “que, aliás, é sempre um horror”, pois sente-se invadida e depois do 

sexo precisa lavar-se e acaba por perder o sono, pois sente náuseas e chora na 

solidão do seu banheiro, “a sensação é de que vou sufocar”, ela diz. O casamento 

se mantém segundo ela por questões sociais e familiares, “o que os outros irão 

pensar”? Questiona-se.  

Inicialmente não poderia separar-se por causa dos filhos, e agora já está 

velha para isso, afirma Vera diz jamais ter mencionado seu horror ao sexo e o 

controle excessivo do marido com ninguém. “Seria uma vergonha”, segundo ela. 

Nos primeiros atendimentos, Vera tinha crises intensas de choro, até que um dia ela 

sorri e diz: “hoje não chorei”, apesar de que nesse dia ela ter chegado agitada, 

impaciente e olhando o relógio a todo instante. Depois de um tempo começa a 

relatar que mais uma vez foi acordada na madrugada pelo marido. Vera diz que 

procura ficar o máximo de tempo possível fora de casa, pois, as discussões com o 

marido são muito angustiantes. “Como eu queria que fosse diferente, quanta vida 

perdida, agora é tarde pra ser diferente”, lastima-se Vera. 

O fragmento do caso apresenta o relato de um sofrimento que perdura apesar 

das diversas atividades físicas realizadas, da autonomia financeira e da saúde física, 

esta é a fala de uma mulher, que, ao analisarmos o caso, em nada difere de outras 

mulheres. Vera sofre com questões que norteiam a vida de diversas mulheres sem 

considerar as fases da vida, que apesar de serem fases iguais para todos os seres 

humanos, o modo como cada um vivencia  essas fases são distintas.  

O caso clínico apresenta uma mulher cujo sofrimento e insatisfação apontam 

uma angústia implacável e que demanda uma escuta diferenciada pelo fato de que a 

realidade do inconsciente presentifica-se no adoecimento psíquico da paciente. 
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1.2. Freud, os idosos e a escuta do sujeito.  

 

Sabemos que Freud reformulou sua teoria em diversos momentos, 

abandonando algumas (como por exemplo, a teoria da sedução) ou pontuando 

algumas aquisições em outras (como por exemplo, a sexualidade infantil), No texto 

de 1914 “Contribuições à História do Movimento Psicanalítico”, o teórico escreve a 

respeito da ”colocação da sexualidade infantil, de que ainda não se falava nos 

primeiros anos de tateante pesquisa com a psicanálise” (p.259). Contudo, referente 

às limitações e às dificuldades para o êxito do tratamento analítico com as pessoas 

“na faixa etária próxima aos 50 anos” em nossas pesquisas em sua obra não 

encontramos nenhuma referência que aponte alterações.  

No entanto, gostaríamos  de compartilhar dois relatos que são fundamentais 

para prosseguirmos. Em “O início do tratamento” Freud (1913[2010], p.171) 

compartilha dados de uma carta, ele diz: 

Ofereço como exemplo os seguintes dados, de uma carta de uma senhora 
da Rússia, que há poucos dias recebi. Ela tem 53 anos de idade, vem 
sofrendo há 23 anos, e há dez é incapaz de qualquer trabalho constante. 
”Tratamentos em várias clínicas de nervos” não conseguiram habilitá-la para 
uma “vida ativa”. Ela espera ser completamente curada pela psicanálise, 
sobre a qual leu alguma coisa. Mas seu tratamento já custou tanto à sua 
família que ela não poderia permanecer mais que seis ou oito semanas em 
Viena. Outra dificuldade está em que ela deseja, desde o inicio “manifestar-
se” apenas por escrito, pois tocar em seus complexos provocaria nela uma 
explosão, ou a deixaria “temporariamente muda”. (FREUD, 1913[2010], 
p.171). 

 

E em “Recordar, Repetir e Elaborar” Freud (1914[2010], p.205) menciona 

outro caso, ele escreve:  

O caso de uma velha senhora, que repetidamente abandonava a casa e o 
marido, em estado de semiausência, e ia para um lugar qualquer, sem 
tomar consciência de algum motivo para essas “fugas”. Ela iniciou o 
tratamento com uma transferência afetuosa, bem desenvolvida, intensificou-
a com uma rapidez inquietante nos primeiros dias, e ao final de uma 
semana “fugiu” também de mim, antes que eu tivesse tempo de lhe dizer 
algo que pudesse prevenir tal repetição. (FREUD, 1914[2010], p.205). 

 

No primeiro caso relatado, a questão financeira, a indisponibilidade de tempo 

e a indicação da família para que o atendimento fosse realizado por escrito, foram os 

fatores que impediram o tratamento e no segundo caso o que prevaleceu foi à 

compulsão a repetição que afastou a “velha” senhora do tratamento; em nenhum 

momento o autor faz referência à idade cronológica da senhora como empecilho 

para que a recebesse como sua analisante.  
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 Esses breves relatos mostram que o fato de não existirem textos freudianos a 

respeito da práxis psicanalítica com pessoas em uma fase da vida mais avançada, 

devem-se a fatores circunstanciais da época em que o autor viveu, onde a 

expectativa de vida difere em muito da dos dias atuais.  

Além disso, podemos considerar que, no que se refere aos limites 

mencionados à aplicabilidade da psicanálise com pessoas próximas aos 50 anos de 

idade, realmente não poderia ter sofrido nenhuma alteração, isso pelo fato de que a 

escuta psicanalítica, difere-se da psicologia ao não considerar as fases do 

desenvolvimento humano (infância, adolescência, vida adulta e velhice) ou idade 

cronológica e sim os processos inconscientes dos sujeitos e esses processos 

segundo Freud (1915[2010], p.128), não sofrem alterações devido à passagem de 

tempo passado, presente ou futuro, o inconsciente funciona ignorando a lógica 

cronológica e a temporalidade, portanto se mantém por toda a vida sem sofrer 

alterações ou amadurecimento, ou seja, o inconsciente jamais envelhece.  

Na leitura de Lacan (1964[1998]) presente no ensino sobre “A presença do 

analista” o inconsciente seria: 

A soma dos efeitos da fala, sobre um sujeito, nesse nível em que o sujeito 
se constitui pelos efeitos do significante.  Isto marca bem que, com o termo 
sujeito- é por isso que lembrei uma origem- não designamos o substrato 
vivo de quem precisa o fenômeno subjetivo, nem qualquer espécie de 
substancia, nem qualquer ser do conhecimento em sua patia, segunda ou 
primitiva, nem mesmo o logos que se encarnaria em alguma parte, mas o 
sujeito cartesiano, que aparece no momento em que a dúvida se reconhece 
como certeza. (LACAN, 1964 [1998], p. 122). 

 

Conforme Elia (2010, p, 10) o conceito de sujeito do inconsciente foi 

introduzido na psicanálise por Lacan, “por não ser essa categoria do texto de Freud 

e nem de seus seguidores” e em (2005, p, 13) no texto “Desenvolvimento, estrutura 

e gozo” Elia especifica que:  

O sujeito que não nasce nem se desenvolve, é um efeito do significante, é 
sujeito do inconsciente, corresponde estritamente ao campo do que não é 
somático, nem orgânico na experiência do falante, é inter – legível, ou seja, 
pode ser lido nas entrelinhas de sua fala, o que faz com que seja inteligível, 
desde que se estabeleça um dispositivo para isso. Sujeito e estrutura são 
categorias coexistências, sendo possível até mesmo dizer que o sujeito é 
uma estrutura no sentido estrito do termo (ELIA, 2005, p.13).  

De acordo com Quinet (2006. p, 13), “A estrutura da linguagem do 

inconsciente é o que faz a psicanálise como práxis operar por meio da fala”.  

Portanto, esse sujeito que não nasce pronto, não envelhece e cuja constituição 

emerge com a fala que passa pela linguagem, é o público alvo a quem a psicanálise 

se dirige, (ALBERTI E ELIA, 2008, p. 784).  
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Além disso, Freud (1913[2010] p. 175) pontua que “os melhores pacientes 

são os que buscam saúde plena” e posteriormente acrescenta que seriam “os que 

se mostram solícitos a ponto de respeitar as condições básicas para o tratamento” 

(1914[2010] p. 206), possibilitando assim o laço transferencial, necessário para 

estabelecer o trabalho de análise. Portanto, podemos considerar que não é a idade 

cronológica que é fator determinante para a elaboração de vivências traumáticas.  

É importante salientar que a psicanálise na clínica com os idosos em pouco 

diferencia-se da clínica com outros sujeitos, pois de igual modo é preciso realizar 

uma escuta especial e seguir a regra básica da associação livre preconizada por 

Freud (1913[2010], p, 181) que fará vir à tona o sujeito do inconsciente que deseja e 

busca auxílio para a resolução dos seus conflitos.  

Nesse sentido, Mucida (2012, p. 261) sintetiza “um analista não escuta os 

idosos, enquanto categoria, mas o sujeito do inconsciente que carrega em sua 

história as marcas e os efeitos do falasser”.   

De acordo com o que aprendemos com Freud (1913[2010]) os primeiros 

encontros entre os sujeitos e o analista seriam o ensaio preliminar, (p.165), ou seja, 

o tempo preliminar necessário antes da entrada em análise, pois segundo o autor 

para que ocorra a entrada em análise é preciso mais que o agendamento de uma 

sessão com um analista.   

O ensaio preliminar seria desse modo o tempo para que o analista possa 

realizar uma escuta diferenciada e de acordo com sua avaliação do caso decidir se 

aceitará o sujeito como seu analisando e também por ser esse o tempo para que se 

possa estabelecer um diagnóstico estrutural, necessário para a direção do 

tratamento. No mesmo texto enfatiza que este tempo inicial “já é o começo da 

análise, e deve seguir as regras da mesma”(p.165).  

Entendemos com Quinet (2009. p, 13) que para Lacan esse primeiro 

momento denominado por Freud, Tratamento de ensaio seria denominado de 

Entrevistas preliminares, e estas seriam apenas uma parte do processo de análise 

dos sujeitos. Quinet prossegue destacando que as entrevistas possuem três funções 

lógicas: a função sintomal, diagnóstica e a transferencial.  

A função sintomal, é a posição inicial do sujeito diante de sua queixa, onde 

geralmente atribui ao outro a causa do seu sofrimento. Vitimizado por esse outro, 

enuncia sua condição e cabe ao analista trabalhar para dividir o sujeito com vistas a 

que ele passe a não mais falar do outro, e sim implicar-se no que fala e passar a 
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formular uma questão decifrável, ou seja, surge o sintoma analítico. Quinet afirma 

que: 

É preciso que essa queixa se transforme numa demanda endereçada 
àquele analista e que o sintoma passe do estatuto de resposta ao estatuto 
de questão para o sujeito, para que este seja instigado a decifrá-lo 
(QUINET, 2009, p. 20- 21).  
 

A função diagnóstica das entrevistas preliminares irá proporcionar a 

diferenciação das estruturas clínicas, essenciais para a condução do processo 

analítico. Quinet alerta:  

Nas entrevistas preliminares é importante, no que diz respeito à direção da 
análise, ultrapassar o plano das estruturas clínicas (psicose, neurose e 
perversão), para se chegar ao plano dos tipos clínicos (histeria – obsessão), 
ainda que não sem hesitação, para que o analista possa estabelecer a 
estratégia da direção da análise, sem a qual ela fica desgovernada 
(QUINET, 2009, p. 27). 

 

A função transferencial se refere à condição para que a análise aconteça, ao 

enlace transferencial, onde o analista sustenta uma posição de suposto saber sem, 

no entanto, identificar-se com esse lugar. Para Lacan (1958[1998], p. 364) o lugar do 

analista é do “dês-saber”, e seu lugar deve ser o de ”douta ignorância”.  

Prosseguiremos no capítulo seguinte onde advogamos a possibilidade de 

instrumentalizar o nosso atendimento com a escuta em grupo como opção no 

trabalho com os sujeitos idosos. Para isso, relatamos a experiência de efetivação do 

espaço coletivo de escuta onde os pacientes com idades iguais ou superiores a 60 

anos têm voz e livremente podem verbalizar as suas questões. 
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CAPÍTULO 2  

PSICANÁLISE A ESCUTA EM GRUPO E O GRUPO “PAPO LIVRE”. 

 

“Sou um tecer diário, 

desmancho, refaço” 

(LIMA, Vera. 2016) 

 

No capítulo anterior discutimos a práxis da psicanálise com os idosos e os 

impasses no atendimento clínico destinado aos mesmos. Neste capítulo delineamos 

nossa forma de trabalho com esse público, partindo da premissa de que poder-se-ia 

disponibilizar um lugar de escuta psicanalítica em grupo, onde esses sujeitos 

pudessem falar sobre si e descreverem suas histórias de vida, implicando-se nelas e 

assim, talvez, tecer um novo entendimento de suas vivências cotidianas.  

 

2.1 . Psicanálise como enfoque teórico e o grupo como estratégia de 

acolhimento. 

 

Em “Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica” Freud (1924[1996], p.180-

181) postula que futuramente os seus seguidores teriam de fazer adaptações e criar 

novas condições para efetivamente atender a demanda de atendimento de modo 

mais abrangente, por ser a atividade terapêutica do psicanalista muito limitada 

diante da quantidade de sofrimento neurótico. O autor não referia-se ao atendimento 

no contexto em que baseamos o nosso trabalho, no entanto, de acordo com Osório 

(2010, p. 68) “todo e qualquer ramo do conhecimento humano só sobrevive e amplia 

potencialidades se souber posicionar-se como um processo evolutivo em 

permanente renovação”.  Nesse sentido Zimermam (2000, p. 26) pontua:  

Seguindo as transformações que acompanham a história da humanidade, 
também a ciência psicanalítica nestes seus cento e poucos anos de 
existência vem sofrendo significativas mudanças na sua teoria, técnica e 
aplicabilidade prática. (ZIMERMAM, 2000, p.26). 

 

O autor prossegue enfatizando que essas transformações abrangem o perfil 

do paciente, do psicanalista e do método e que essas transformações favorecem a 

superação das crises enfrentadas pela psicanálise, tanto na construção do 

tratamento como nas relações com outros saberes. Ele diz:  

Se nós trabalhadores da alma humana, tivermos olhos para enxergar, 
ouvidos para escutar e uma mente não saturada que impossibilite uma 
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tolerância, provinda de outras fontes, para um aprendizado daquilo que não 
nos é familiar, que difere de nossos valores habituais e ofende a nossa 
ignorância, ficaremos estupefados diante da riqueza que está ao nosso 
alcance e que ainda não estamos conseguindo usufruir e que possivelmente 
se constrói como nosso maior desafio. (ZIMERMAM, 2000, p.28).  

 

O desafio da prática psicanalítica consiste em uma escuta diferenciada do 

sofrimento psíquico do sujeito sem violar o rigor fundamental, colocado por seu 

idealizador, pelo fato de que “a psicanálise freudiana só pode existir estruturada no 

eixo fundamental do método” (LACAN, 1967[2003], p. 350), com sua única regra: a 

associação livre. Desse modo o que sustenta o trabalho da psicanálise utilizando o 

dispositivo do grupo seria a manutenção dos seus princípios fundamentais.  

No livro “Como trabalhamos com Grupos” Zimerman e Osório (1997) fazem 

uma breve contextualização histórica da prática com grupos e diferenciam os 

inúmeros grupos existentes. Consideram a psicanálise “Como primeiro marco 

referencial teórico para o estudo e a compreensão dos agrupamentos humanos, 

visando instrumentar seu atendimento” (p. 84).  

 Considerando o fator cronológico, enfatizam que:  

Particularmente em relação às grupoterapias psicanalíticas, não há um 
único referencial teórico-técnico, o importante é que o grupo terapeuta tenha 
uma formação psicanalítica, de preferência de natureza múltipla, isto é, de 
conhecer muito bem os fundamentos básicos de todas as escolas, e, a 
partir daí, construir o seu estilo próprio e autentico de trabalhar 
psicanaliticamente, fazendo as necessárias adaptações ás peculiaridades 
do campo grupal, com as suas leis dinâmicas específicas. (OSÓRIO e 
ZIMERMAN, 1997, p. 79).  

 
“Trabalhar em e com grupos é preciso”, afirma Osório (2010, p.9). O autor 

percorre a introdução da técnica analítica na dinâmica grupal e apresenta as 

diversas teorias que instrumentalizam sua prática utilizando o grupo como 

ferramenta, pois considera que, frente às demandas, “é preciso sair da 

individualidade pra gupalidade” (OSÓRIO, 2010, p.9).   

Desse modo em nossa prática supomos o acolhimento do sofrimento psíquico 

na dinâmica grupal com base na escuta psicanalítica. E buscamos apreender de que 

modo poderíamos efetivamente instrumentalizar nossa prática utilizando a 

ferramenta da escuta em grupo. 

 

2.2 . O grupo em Freud e Lacan 

 

Em Freud e Lacan encontramos diferentes concepções de grupos, Freud não 

trabalhou de modo especifico sobre a temática, e Lacan apresenta um artigo sobre o 
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tema em debate tecendo elogios ao trabalho realizado por dois psiquiatras ingleses 

que ofertaram um espaço de escuta coletivo a seus pacientes seguindo os 

fundamentos da psicanálise. Na sequência faremos uma breve apresentação das 

principais ideias dos autores referente à temática.  

 

2.2.1. O grupo em Freud  

 

Nos escritos freudianos não encontramos referência, recomendações ou 

mesmo objeções quanto à aplicação de sua técnica no contexto grupal 

especificamente, porém ele afirma que desde o começo, a psicologia individual é 

simultaneamente psicologia social (FREUD,1921[2010], p. 14),visto que em nada se 

diferem. E em outros textos3, estuda as questões do social de maneira mais ampla 

colocando em xeque o que normatiza os ideais sociais.  

Desse modo destacamos sua leitura do trabalho realizado com duas grandes 

massas – a igreja e o exército – no texto “Psicologia das massas e análise do eu” 

(FREUD,1921[2011]) onde analisa as ideias de Le Bon, McDougal e Trote, que 

haviam iniciado seus trabalhos com grupos, Freud apresenta suas considerações e 

contesta “os autores por não terem apreciado suficientemente a importância de um 

líder na psicologia das massas” (1921[2010].p.49).  

Apesar de considerar “brilhante” a descrição de Le Bon acerca da alma 

coletiva Freud diz falta “harmonia entre a importância do prestígio, o papel do líder e 

a descrição da alma coletiva de Le Bon” (p.31), enfatizando o fato de que os autores 

mencionados caracterizam a massa como homogênea, o que levaria a perda das 

subjetividades ao tratar os indivíduos como um todo. Nesse sentido  seria preciso 

acrescentar os laços afetivos como constitutivos da alma coletiva e considerar os 

fatores inconscientes que levam os sujeitos a abdicarem de suas peculiaridades 

quando estão na coletividade.  O autor destaca que para o grupo manter-se unido e 

coeso, dois fatores seriam fundamentais: a identificação com o líder e a formação de 

laços entre os componentes.   

Para Freud “A identificação é a mais primordial forma de ligação afetiva a um 

objeto” (p. 64-65). Segundo o autor, na vida psíquica do sujeito o outro aparece 

como objeto libidinal em uma relação de ambivalência. Para ilustrar essa relação 

ambivalente utiliza a seguinte metáfora de Schopenhaeur: 

                                                           
3
 “Ver também os textos freudianos- Totem e Tabu (1912/1913) e O mal estar na civilização (1923) - 

que discutem o  social”. 
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Num dia frio de inverno, um grupo de porcos-espinhos se aconchegou 
bastante, para se esquentarem mutuamente e não morrerem de frio. 
Contudo, logo sentiram os espinhos uns dos outros, o que os fez 
novamente se afastarem. E, quando a necessidade de aquecimento os 
aproximava de novo, repetia-se o segundo mal, de modo que eram 
impedidos de um sofrimento para o outro, até acharem uma distância média 
que lhes permitisse suportar o fato da melhor maneira. (FREUD, 
1921[2011], p. 56).  

 
Desse modo, tais movimentos representam as relações existentes entre os 

humanos quando na coletividade, uma aproximação maior torna-se insuportável o 

que ocasiona o afastamento, portanto, seria algo para além do que se pode supor o 

que levaria o sujeito inserido na massa a abandonar suas peculiaridades. Ao 

finalizar suas considerações no artigo aponta para algumas dificuldades que o 

processo de identificação poderia impossibilitar a continuidade do trabalho com os 

grupos. E ele diz: “Sabe-se, como é fácil que desejos eróticos se desenvolvam a 

partir de relações afetivas de natureza amigável, fundadas na admiração e no 

reconhecimento” (p.106), o que acarretaria na dissolução do grupo.  

 

2.2.2. O grupo em Lacan 

 

No artigo “A Psiquiatria inglesa e a guerra” Lacan (1947[2003], p. 106) relata 

seu encontro com Bion e Rickmann e destaca que: 

É preciso colocar em posição central o campo do que foi realizado pelos 
psiquiatras na Inglaterra para a guerra e através dela, do uso que eles 
fizeram de sua ciência, no singular, e de técnicas, no plural; e do que tanto 
uma quanto as outras receberam dessa experiência. (LACAN, 1947[2003], 
p. 108). 

 

Referindo-se ao trabalho que lhe fora apresentado, Lacan atribui a Bion a 

inovação do método da psicanálise e destaca a relevância e eficácia do trabalho 

realizado com um grande grupo de militares no contexto hospitalar. Ao que Lacan 

afirma ser uma redemonstração do método, pois nele reencontra “a impressão de 

milagre dos primeiros avanços freudianos: encontrar no próprio impasse da situação 

a força viva da intervenção” (LACAN, 1947[2003], p. 113).  E reconhece que:  

Bion tinha até mais meios de agir sobre o grupo do que o psicanalista tem 
sobre o indivíduo, já que, ao menos por direito e como líder, ele fazia parte 
do grupo. Mas era justamente isso que o grupo realizava mal. Por isso, o 
médico deveria servir-se da inércia fingida do psicanalista e se apoiar no 
único controle de fato que lhe era facultado, o de manter o grupo ao alcance 
do seu verbo (LACAN, 1947[2003], p. 114). 

 

A inovação acima descrita também foi utilizada por Rickmann em um grupo 

de pacientes acometidos por tuberculose. Lacan em seu artigo tece elogios ao 
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trabalho realizado pelos psiquiatras e reconhece sua eficácia no contexto aplicado. 

“A arte de escutar equivale quase à de bem dizer” (LACAN, 1964, p. 123), frase 

escrita em uma caixa de fósforos que deram-lhe e que ele utiliza na abertura do 

texto “A presença do analista” de 1964.  

Tempos depois, em o “Ato de Fundação” datado de 21 de julho de 1964, 

Lacan estabelece o grupo ao qual nomeia Cartel (1964[2003], p. 235), como um dos 

pilares para a formação dos psicanalistas interessados na manutenção dos 

conceitos freudianos e que se tornariam participantes da escola por ele formada 

para transmissão da psicanálise. De acordo com suas instruções:  

O Cartel seria um pequeno grupo, composto por no mínimo três pessoas e 
no máximo cinco, sendo quatro a justa medida, e o MAIS UM que seria o 
encarregado da seleção, da discussão e do destino a ser reservado ao 
trabalho de cada um. (LACAN, 1964[2003], p. 235). 

 

A função do mais um seria de fazer circular a palavra, quando busca-se a 

implicação de cada integrante sem ocupar o lugar estagnado de um líder, servindo 

apenas como auxílio na propagação das produções individuais dos componentes do 

Cartel que reúnem-se em torno de um tema comum.  

O Cartel tem como objetivo principal a produção, tanto de saber, como de 

efeitos de sujeito em seus integrantes. Cabe ressaltar que a concepção do Cartel 

criada por Lacan não se destina à clínica com os grupos, no entanto podemos 

considerar a utilização dos seus moldes para fundamentar a escuta coletiva como 

modalidade de acolhimento das narrativas dos sujeitos que buscam auxílio para seu 

sofrimento. No pensamento de Lima (2014, p 77-78) enfatizamos que:  

Ao tomar o grupo como um dispositivo, a questão não seria mais buscar 
uma identidade individual ou grupal, mas perguntar quais seriam os 
componentes de subjetivação que estariam sendo acionados e que outros 
agenciamentos poderiam ser feitos (LIMA, 2014, p. 77-78). 

 

Ademais aprendemos com Freud e Lacan que a psicanálise interessa-se pelo 

sujeito do inconsciente marcado pela linguagem e nos termos de Brandão Junior, 

(2015, p.64) “é o que acomete o sujeito, o que é singular de cada um e que articula-

se com o inconsciente que a psicanálise inserida no campo dos significantes propõe-

se a escutar”. Desse modo podemos pensar a escuta psicanalítica em grupo como 

uma modalidade de atendimento na clínica com os sujeitos atendidos no projeto, os 

idosos.   
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2.3. A realização de um espaço de escuta coletivo destinado a idosos 

 

Ao disponibilizar um espaço de escuta e valorizar a narrativa dos idosos, 

gradativamente podem-se consolidar as funções preliminares, possibilitando assim 

que as queixas iniciais deem lugar à implicação dos idosos em suas histórias de 

vida.  

A experiência prática ao utilizar-se da abordagem da psicanálise, como 

instrumento de trabalho clínico no grupo de idosos e que tomamos como base para 

nossa reflexão, inicialmente engloba um grupo composto por dez idosos 

participantes do projeto piloto (denominado “grupo papo livre”) mencionado na 

introdução do presente trabalho.  

O espaço coletivo de escuta surgiu e foi efetivado durante a inserção de 

estagiários (as) do curso de graduação em psicologia do Centro Universitário 

Uniabeu, (Belford Roxo, Baixada Fluminense/RJ) no estágio específico obrigatório 

em Psicologia e Saúde e Psicologia Social Comunitária. Tais modalidades de 

estágio incluem ações articuladas com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo (RJ), 

a partir de convênio firmado com o Centro Universitário Uniabeu. A partir dessa 

experiência foi construído um projeto de pesquisa.  

Partimos da premissa de que poderíamos ofertar um espaço de escuta 

psicanalítica, onde esses sujeitos pudessem falar sobre si e suas histórias de vida; 

onde o papel do estagiário seria o de fazer circular a palavra, não necessariamente 

induzindo-os a falar sobre o tema do envelhecimento.. 

Nossa proposta consiste na formação de um grupo baseado na fala, que 

diferencia-se das palestras educacionais que visam a uma velhice “saudável” tal 

qual o discurso impregnante que sugere a busca de um bem-estar baseado em 

formulas previamente programadas. Nesse sentido concordamos com Lacan 

(1967[1998], p. 351), quando afirma: “Preparar o que será dito na sessão é um 

inconveniente ao qual é sabido que se manifesta a resistência ou até as defesas”. 

Desse modo compreendemos que a escuta psicanalítica poderá propiciar reflexões 

e elaborações ao ouvir o sofrimento psíquico desses sujeitos de maneira mais 

abrangente quando considerada a sua individualidade subjetiva. Portanto, o espaço 

coletivo de escuta surge como um lugar de propensão às diferenças.  

Os encontros no espaço coletivo ocorreram de forma experimental no SPA, 

semanalmente, com dez integrantes e dois estagiários moderadores. Com a 
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possibilidade futura de constituir-se como proposta de intervenção à equipe da 

Policlínica do Idoso (serviço público específico para essa população). Para 

efetivação do espaço, seguimos algumas etapas: planejamento, triagem e 

atendimento em grupo. 

As inscrições para atendimento psicológico no SPA com idade igual ou 

superior a 60 anos de idade e que aguardavam por atendimento psicológico (no total 

de 25 fichas) foram separadas e em seguida realizamos contato com todos os 

inscritos dos quais apenas treze agendaram os seus atendimentos e foram 

recebidos individualmente em dois encontros, onde foram informados sobre a 

hipótese de participar ou não do espaço coletivo de escuta analítica. Entre as treze 

pessoas atendidas, três escolheram ficar para o atendimento individual, ou seja, 

iniciamos efetivamente o projeto com dez integrantes.  

Fundamentados pelos conceitos de sujeito e inconsciente e ao da 

especificidade das entrevistas preliminares supracitadas no primeiro capítulo do 

presente trabalho, o grupo como tal, efetivou o espaço de fala, onde esses sujeitos 

poderiam expressar seus sofrimentos e assim, a partir de uma escuta para além do 

não dito, pudéssemos acolhê-los na tentava de auxiliar no redirecionamento da 

libido e da percepção de novos significantes na história de cada um desses 

indivíduos. 

O grupo funciona semanalmente e tem duração de uma hora e trinta minutos. 

Somos acompanhados e supervisionados por um professor da instituição. No 

percurso desde sua efetivação, os integrantes escolheram um nome para o espaço, 

que passou a chamar-se grupo “Papo Livre”. A escolha do nome para o grupo 

ocorreu em plena associação livre dos participantes que justificaram a escolha por 

ser este um lugar de liberdade, onde podem expressar seus sentimentos e 

pensamentos sem o medo de julgamentos e discriminações. O que condiz com 

nossa primeira proposta.  

O grupo “Papo Livre” é heterogêneo e aberto, no sentido de que é formado 

por homens e mulheres e poderá receber outros integrantes a qualquer momento. 

Totalizamos dezesseis encontros desde a sua efetivação e podemos destacar na 

fala de seus integrantes as complexas relações familiares, estados de ansiedade, 

angústia, medo da velhice e da morte e problemas relacionados com a sexualidade. 

Os relatos dos integrantes do grupo “Papo Livre” sempre são espontâneos e 

levam a uma maior participação daqueles que estão identificados com a queixa do 
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outro. Podemos destacar que as questões com a velhice e com a morte não foram o 

assunto da maioria, apenas uma das integrantes trouxe questões acerca da morte e 

do envelhecer.  

Entendemos que a modalidade da escuta em grupo com os idosos, utilizada 

em nossa prática poderá possibilitar a expansão de visibilidade e enunciação em 

suas narrativas, fato que irá favorecer deslocamentos subjetivos e a elaboração de 

suas vivências conflituosas, pois são sujeitos em um contexto coletivo, mas que 

afetados pela psicanálise estabelecem laços transferenciais com o outro e prestam-

se a ouvi-los. 

Na narrativa dos integrantes do grupo “Papo Livre” percebemos que há uma 

demanda relacionada com as questões que envolvem a sexualidade desses 

sujeitos; em suas narrativas fica claro que as discriminações e preconceitos 

vivenciados são os grandes inibidores das suas relações afetivas e sociais, e 

também dos desejos e afetos, o que causa apatia e solidão. 

Dessa forma no capítulo que segue fomentamos a discussão em torno da 

narrativa dos integrantes do grupo “Papo Livre”. E para isso apresentamos dois 

casos: um atendido individualmente e outro no projeto.  
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CAPÍTULO 3 

OS CASOS CLÍNICOS. 

 

“É preciso repetir, repetir até ficar diferente”. 

   (BARROS, Manoel de. 2001) 

 

Nos capítulos anteriores discorremos sobre a possibilidade da práxis da 

psicanálise com a pessoa idosa e da instrumentalização do atendimento analítico 

utilizando-se a escuta em grupo. Para contextualizar nossa prática, apresentamos a 

efetivação de um espaço coletivo de escuta destinado à pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos de idade.  

No presente capítulo, ilustraremos o atendimento aos idosos e apresentamos 

fragmentos de casos clínicos.  Tratar-se de um tema de grande amplitude, portanto 

torna-se conveniente destacar que em nossa exposição faremos uma breve 

explanação dos conceitos necessários para a compreensão dos casos atendidos no 

projeto e a temática em discussão. 

 

3.1. O velho que reivindica sua jovialidade 

 

O paciente a quem chamarei de Isan, um senhor de 75 anos, chega ao 

consultório e avisa que chegou “às seis horas da manhã”, (agendamento era as 

08h00min) porque não gosta de filas e muito menos da fila preferencial, onde ele 

jamais fica por isso sempre chega bem mais cedo nos lugares aonde vai, mesmo 

porque os “velhos ficam empatando as filas e isso faz com que eu perca a 

paciência”. Explicamos que não haverá filas, pois a hora contratada é dele, mesmo 

que não compareça. Assim Freud nos orienta (1913[2010], p.169).  

Nos primeiros atendimentos Isan apresenta-se como alguém “esquisito”, 

“impaciente” e “ignorante”; pergunta se é possível curá-lo e quanto tempo isso vai 

levar, segundo Freud (1913[2010], p. 171) “essa pergunta é quase impossível de 

responder”, desse modo à resposta para o paciente foi a seguinte: quanto à questão 

do tempo pensaremos mais na frente, pois gostaríamos de saber mais sobre você. 

Para Freud:  
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É indiferente o assunto com que se inicia o tratamento, seja a história da 
vida do paciente, a história de sua doença ou as recordações da infância. 
Mas de toda maneira deve-se permitir que o paciente fale, deixando à sua 
escolha o ponto de partida (FREUD, 1913[2010], p.180). 

 

Isan conta brevemente sobre sua vida. “Diz ser casado há dezesseis anos” e 

faz questão de falar a idade da esposa (58 anos) que é bem mais jovem que ele. 

Sua queixa inicial consistia no fato de ser muito rude com as palavras, dizia falar 

coisas que deixam a sua esposa muito triste. “Mesmo não querendo dizer” quando 

percebia já havia falado e se diz “orgulhoso demais pra pedir desculpas”. “Depois de 

passar por um processo cirúrgico para solucionar problemas na tireoide, minha 

esposa apresenta momentos de grande descontrole emocional, agravados pela 

forma como lido com isso”. Segundo informações relatadas a esposa faz análise e 

achou que ele também deveria fazer, por isso é que veio em busca de atendimento 

psicológico. Na verdade sempre atende as solicitações da esposa. Por outro lado, 

sempre que há algum desentendimento “diz coisas que ofendem e humilham”.  

Diz administrar bem sua casa, “a vida financeira e dedicar meu tempo a 

cuidar da minha esposa que é doente”, inclusive só sai de casa após certificar-se de 

que a esposa está medicada, e auxiliá-la nos afazeres domésticos, inclusive ele 

próprio lava a sua roupa, pois é muito “chato com limpeza”. 

Afirma ter uma rotina muito bem organizada, o que inclui os cuidados com a 

esposa, com os animais de estimação (cachorros e pássaros) e a fabricação de 

pipas. Uma vez por semana visita a irmã que está em um abrigo para idosos, diz 

que vai porque deve ser muito triste ficar o tempo todo sozinha naquele lugar. 

Suas relações sociais são pouquíssimas, pois diz ser muito franco e as 

pessoas não gostam da verdade. Além disso, seus amigos já morreram ou se 

encontram velhos e doentes demais para sair de casa.  Dos seus dez irmãos cinco 

já faleceram e há pouco tempo, faleceu sua sobrinha que deixou uma filha sozinha 

no mundo. 

Isan diz que “tem ótima saúde e se for pensar na genética da família ainda irá 

viver muito, seu pai viveu noventa e oito anos e a mãe oitenta e seis, seu irmão mais 

velho está com oitenta e dois e só não está melhor porque fuma”. Ao contrário dele 

“nunca fumei, nem bebi nem perdi as minhas noites de sono na farra e por isso 

estou tão bem”. Ele continua: “meu irmão mais novo parece um velho, está acabado, 

eu não, ainda vou demorar a ficar velho”. Isan procura enfatizar a todo instante sua 

juventude, nesse sentido, Beauvoir (1990, p. 35) em seu livro “A velhice” discute o 
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fato de que o sujeito de meia idade não se reconhece como um velho, “Velho é 

sempre o outro”.  

No atendimento seguinte Isan chega apreensivo, agitado, relata um episódio 

que acabou de ocorrer na fila do banco, disse ter xingado e discutido “com um velho 

que devia estar em casa em vez de atrapalhar a fila do banco. Velho não devia ir ao 

banco sozinho”, ele diz. Suas mãos estavam trêmulas e ele diz “que não gosta de 

perder o controle dessa forma, os tremores nas mãos sempre ocorrem quando fica 

nervoso, e isso me deixa muito irritado”. 

Passado algum tempo Isan diz que precisa contar algo “estranho” que 

aconteceu: “chegada a hora de dormir ele foi para quarto, colocou o pijama nas 

cadelinhas e deitou, nesse momento a esposa que sempre ficava na sala assistindo 

televisão, entra no quarto e pergunta se ele a ama, ele responde que ela conhece a 

resposta, ela insiste, pois quer ouvi-lo falar (ele explica que em todo o tempo de 

casado jamais pronunciou a frase eu te amo para a esposa), ele reintera a reposta 

ao dizer: mais eu faço tudo por você, não te deixo faltar nada, cuido da sua saúde, 

então você sabe. Nesse ponto diz que pensou o que diria quando estivesse na 

sessão de análise e o que a analista iria dizer se ele fora grosso com a esposa; 

nesse momento acontece algo esquisito, ele afirma, quando olha pra esposa e diz: 

eu te amo, ela se aconchega em seus braços e os dois ficam ali parados, abraçados 

e não dizem mais nada e não fazem mais nada e assim adormecem. No outro dia 

pareciam um casal de namorados, brincaram o dia inteiro e teve até lasanha 

(quando fala de lasanha, Isan refere-se ao sexo mais demorado, explicado por ele 

em outro momento). 

Pergunto o que significa não fazer mais nada, ele responde que não fizeram 

sexo no momento, mas que ficar abraçado com a esposa foi algo que fez seu 

coração disparar e ele não entendeu nada. “No outro dia passamos o tempo 

brincando e rindo igual a dois bobos”. Este episódio voltou a ser falado em outro 

momento depois que a esposa o informa que acionou a justiça, pois quer resolver as 

questões judiciais, pois pretende separar-se dele. Os conflitos conjugais giram em 

torno dos bens adquiridos ao longo da relação e que Isan não permite o acesso da 

esposa. Coisa que a fez decidir pela separação e que casou grande impacto em 

Isan. Disse estar muito abalado, pois não quer perdê-la.  

Há pouco tempo o paciente chega ao consultório e traz consigo uma muda de 

planta, que por ser muito espinhosa, ele retirou os espinhos junto do que seria a flor 
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da tal muda de planta; parecia um abacaxi, é pequena e está em volta de folhas 

espinhosas e em cada ponta outra flor colorida. Quando a secretária elogia a beleza 

da flor, Isan explica que não é uma flor e sim um fruto protegido pelos espinhos. 

Nesse caso percebemos pontos importantes e a partir de ações que nos 

comunicam algo presente no nível do inconsciente e que precisamos ouvir. Tais 

como: As defesas diante da possibilidade da morte, os rituais cotidianos mantidos a 

todo custo, as tentativas de calar os desejos da esposa cedendo gentilmente às 

demandas objetivas que lhe são solicitadas, a tentativa de controlar tudo que 

acontece na vida, ao demonstrar a sua oposição radical diante de fatos (o que 

chama de sinceridade) e as questões com a sexualidade, Isan brinca quando fala de 

suas dificuldades para uma vida sexual mais ativa, ele diz “às vezes nada acontece, 

e aí brincamos de: para que lado cai e outras vezes temos lasanha, é só deixar 

acontecer, não tomo essas pílulas que vendem e que tem muito jovem se acabando 

tomando essas porcarias, quando faço sexo, sou eu que faço.” Além de tudo ele diz 

que “gasto muito energia cuidando dos meus cachorros e fazendo minhas pipas, 

minha mulher é muito tranquila.” Os pontos acima mencionados apontam para a 

existência de uma vida emocional, psíquica e comportamentos inconscientes que 

regem a vida cotidiana de Isan.  

 

3. 2. A “comida” e o sujeito que não envelhece 

 

Chamarei a paciente cujo fragmento clínico apresentamos na sequência de 

Beatriz.  Aos 67 anos ela chegou ao consultório, encaminhada e medicada pelo 

psiquiatra que foi indicado pela nutricionista devido às dificuldades apresentadas 

pela paciente para alimentar-se. Beatriz explica que “ao ingerir a comida eu sinto um 

sufocamento um “bolo” na garganta e aí vem uma imensa vontade de pegar uma 

faca enfiar no meu peito, rasgar tudo e me livrar dessa sensação tão ruim”, essa 

vontade a deixava angustiada, pois parecia que ia morrer sufocada, já não dormia, 

pois de noite a sensação ficava mais forte, sentia-se invadida por algo que precisava 

ser retirado; depois de um tempo até a água fazia mal, com medo parou de se 

alimentar, ficando desidratada e fraca.  

Inicialmente dizia que era esse o problema, mas aos poucos Beatriz conta a 

sua história e em algum momento diz “que sua vida ultimamente está uma bagunça, 

tudo acontece de ruim, de uns tempos para cá, parece que desandou”. Ela tem dois 
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filhos, um casal. “O menino é um anjo, mas a menina resolveu aprontar todas e está 

tirando meu sossego. Agora resolveu namorar e logo foi morar na casa do 

namoradinho; como a casa do rapaz ficava distante do trabalho dela, simplesmente 

veio morar comigo. Isso sem pedir permissão, quando vi chegou de mudança, isso é 

um abuso. Essa menina nunca namorou e agora isso”.  

Vale acrescentar que a filha de Beatriz está com quarenta e um anos de 

idade. Ela conta que “agora estão em pé de guerra, pois ela está muito 

decepcionada, aquela menina teria sempre tudo de mim caso não desobedecesse e 

agora estou com ódio dela, e ela de mim, é impossível as duas morarmos juntas, 

eles tem que irem embora da minha casa”.   

Beatriz ficou viúva aos vinte e seis anos, seu marido foi assassinado de modo 

brutal e ela assistiu a tudo sem nada poder fazer. “Ele não prestava e por isso 

morreu assim”. Beatriz diz que criou os dois filhos sozinha e isso é motivo de 

orgulho. Beatriz é extremamente religiosa e assim justifica o fato de jamais ter 

voltado a se relacionar sexualmente com alguém. “Minha religião não permite”, ela 

diz.  

 De acordo com ela o tal rapaz com quem a filha está relacionando-se é muito 

barulhento, o casal durante o ato sexual faz muito barulho e isso a incomoda, fato 

agravado pelo fato de que quando acabam os “barulhos”, “ele sempre vai até a 

cozinha e come tudo o que é meu, quando faço minhas compras e ele devora tudo; 

passei a comer na rua, deve ter sido isso que me fez mal. Essas comidas de rua são 

feitas de qualquer jeito, por isso minha saúde está ruim.” A culpa de seu sofrimento 

é atribuída a filha e ao genro por Beatriz. “Pedi para que fossem embora e eles não 

foram, e dessa forma tivemos outra discussão; minha filha já não é a mesma está 

influenciada por ele”. O ódio que sente pela filha é também motivo para que chore, 

pois diz “como posso odiar minha filha assim?”. 

O genro um dia liga pra Beatriz e diz que está com problemas e que estão 

atrás dele, pede sua ajuda para fugir, isso durante uma madrugada, ela vai ao seu 

encontro e providencia um esconderijo e somente depois avisa a família do rapaz, 

diz “que não poderia deixar de ajudar, nem gosta dele, mas que ajudaria até um 

desconhecido, inclusive levou algumas coisas para ele comer. Mas só assim para 

ele ficar longe da filha. Não entendi nada, foi a mim que ele procurou pedindo ajuda 

mesmo sabendo que não gosto dele”.  
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Beatriz sempre reage negativamente quando o assunto é sexualidade, 

podemos perceber em seus relatos a rivalidade que surge quando sua filha e o 

esposo passam a morar com ela. Os “barulhos” do casal durante o ato sexual fazem 

com que Beatriz faça sintoma e desenvolva a questão com a comida. Quando ela 

afirma “ele come tudo o que é meu”, ou seja, a paciente não consegue lidar com 

esta situação e adoece, pois não se refere a comida e sim a sua filha. Beatriz reage 

com o fato de que filha está vivenciando uma vida sexual, em contraponto a ela que  

depois da morte do marido, aboliu qualquer chance de envolvimento sexual . Beatriz 

diz odiar a filha nesse momento e não consegue entender o porque de tanta raiva e 

afirma que se a filha não for embora de casa ela vai, pois a convivência se tornou 

insuportável.  

Beatriz trás o relato de um sofrimento presente na vida de algumas mulheres 

e que não é especifico da faixa etária, ouvimos semelhanças no relato de outra 

paciente que atendemos e que se encontra na fase da adolescência. A adolescente 

de 13 anos veio em busca de atendimento psicológico e trás consigo a 

recomendação do psiquiatra e a prescrição de alguns medicamentos, pois se diz 

depressiva. O sofrimento psíquico aponta para o inconsciente que se faz presente 

em seus relatos sem considerar a idade cronológica ou fases da vida.  

Ao disponibilizar um lugar de escuta que privilegia a narrativa e não os 

diagnósticos que os pacientes trazem prontos poderemos assim encontrar um 

caminho que indique por meio da verbalização de suas histórias, sintomas e causas 

para o sofrimento psíquico desses pacientes. Lacan (1964[1996], p. 29) reafirma que 

os fenômenos inconscientes apresentam-se através dos processos anímicos 

(sonhos, atos falhos, chistes) anteriormente apresentados por Freud. Estes 

fenômenos “Manifestam-se como o que vacila num corte do sujeito” (p.32). 

Reiterando que a “fala” é um importante instrumento de trabalho para quem pratica a 

psicanálise.  

No entanto Freud faz uma advertência quanto aos relatos iniciais dos 

pacientes, pois considera que:  

Pacientes que calculam ter adoecido num dado momento costumam 
abordar o que ocasionou a doença; outros, que não desconhecem os laços 
entre sua neurose e sua infância, frequentemente começam pela exposição 
de toda a história de sua vida. Não se deve esperar um relato sistemático 
de maneira alguma, nem fazer nada para provocá-lo. Cada pedacinho da 
história terá que ser contado novamente depois, e somente com essas 
repetições aparecerão os complementos que fornecem os laços relevantes, 
desconhecidos do paciente. (FREUD, 1913 [2010], p. 181).  
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Nesse sentido, Freud (1914[2010], p. 201) aponta para o fato de que a 

repetição é a compulsão à repetição daquilo que está esquecido, é a “transferência 

do passado esquecido”, pois está em nível do inconsciente e surge a partir dos atos. 

É no que vai repetindo-se em suas relações de modo inconsciente que a pulsão e a 

repetição apresentam-se. Em “O Inconsciente”, (1915[2010]) o autor diz que existem 

atos psíquicos que a consciência não dá testemunho e assegura que a consciência 

abrange apenas um conteúdo mínimo de material psíquico.  

Beatriz diz que sua vida sexual morreu junto com o marido e assim “anula” 

sua libido em prol da criação dos filhos e de uma vida de abstinência sexual. Beatriz 

diz “estou com muito medo de fazer uma besteira contra mim, pois sinto uma 

vontade louca de enfiar a faca no peito, abrir tudo e aliviar essa sensação de 

sufocamento quando como alguma coisa, a noite é muito pior.” Beatriz 

inconscientemente descreve seu desejo tamponado e o investimento libidinal que 

ficou no passado, esquecido após a morte do marido e que se atualiza ao ouvir os 

sons no quarto do casal ao lado do seu.  

Em dado momento Beatriz diz que o sexo com o marido era muito bom, 

apesar dele não prestar, apesar dele ser um bandido. Inconscientemente  se culpa 

por ter mantido uma relação de amor com um jovem traficante e não ter controlado 

seus instintos amorosos, “ Não falo sobre ele a muito tempo como  explicar que ele 

não  prestava para nada (como diziam na época que tudo aconteceu), mas a nossa 

vida era uma loucura, o sexo era muito bom, ele me deixava louca” ela diz, “eu 

gostava de ser casada com ele, as pessoas não entendem, então me calei e não 

falo nada sobre ele, aos poucos ele deixou de ser mencionado nas conversas da 

família.”  

No texto “Os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905[1996]) Freud 

substitui o conceito de instinto pelo de pulsão articulado com o conceito ampliado de 

sexualidade, que ele descobre ser perversa polimorfa infantil, desse modo consolida 

os fatores inconscientes que regem as ações dos seres falantes ao concluir que 

sexualidade humana não é apenas genital, tem todos os objetos possíveis e coloca 

em jogo todos os orifícios do corpo, pois é sem retroação subjetiva ou 

amadurecimento cronológico e que está presente em toda ação humana.  

 Sendo assim, a sexualidade do adulto é também perversa polimorfa infantil, 

pois não sofre alterações desde o seu surgimento na mais tenra infância e 
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permanece por toda a vida, pois está em nível do inconsciente e atrelada às 

pulsões.  

No texto “Corpo e Sexualidade em Freud e Lacan” Elia (1995) aponta para a 

diferenciação entre o conceito de infantil e o de infância na sexualidade definida pela 

psicanálise. Infância segundo Elia é o adjetivo que representa a idade cronológica 

do indivíduo em sua constituição biológica; e infantil é o substantivo que representa 

o sujeito subordinado ao inconsciente, portanto, infância e infantil não possuem 

nenhuma relação. Para o autor: 

Infantil é a sexualidade a partir da qual o sujeito humano advém, por ser 
falante: conjugação, portanto das duas dimensões da Alteridade: a pulsão e 
a linguagem. Infantil não porque ocorra na infância, embora ela, de fato, ali 
ocorra. Infantil como é para Freud toda a sexualidade, em qualquer tempo 
biográfico em que a captemos, na trajetória existencial do sujeito humano. 
Infantil como a reencontramos na análise. Freud batizou de infantil a 
sexualidade que conceitualizou a partir da clínica, afirmando sua 
exclusividade: não há outra, só existe, do ponto de vista psicanalítico, a 
sexualidade infantil, a sexualidade própria ao saber psicanalítico, a 
sexualidade do falante” (ELIA, 1995, p. 57). 

 

Sobre o conceito de pulsões, no texto de 1915 “As Pulsões e seus destinos” 

Freud coloca a pulsão como: 

Um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, como representante 
psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma, 
como uma medida de exigência de trabalho imposta ao anímico em 
decorrência de sua relação com o corporal. (FREUD, 1914[2014], p.25). 

 

Em Lacan (1964 [1996], p. 167) lemos que “A pulsão é uma montagem pela 

qual a sexualidade participa da vida psíquica, de uma maneira que deve se 

conformar com a estrutura de hiância que é a do inconsciente”. Portanto o conceito 

de pulsão confirma as múltiplas, atemporais e variáveis expressões que podem 

assumir a sexualidade humana, independente da idade cronológica, ela atua em 

todos os seres humanos, ou seja, podemos considerar que a sexualidade está 

presente em todas as ações humanas. 

Nesse ponto retomamos a discussão em torno da compulsão a repetição. 

Freud afirma que “O principal meio de domar a compulsão a repetição do paciente e 

transformá-lo em um motivo para a recordação está no manejo da transferência” 

(FREUD, 1914[2010], p. 206). Nesse sentido, Lacan diz “o que não pode ser 

rememorado se repete na conduta” (1964 [1996], p. 124).  

No texto “A dinâmica da transferência” (1914[2010]) Freud sugere que o modo 

como o paciente conduz seus relacionamentos e assim repete-se são resultados de 

impressões primevas e pré-determinadas que têm por base o relacionamento com 
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os progenitores, pois parte das pulsões libidinais são retidas no inconsciente e as 

demandas de amor que permanecem insatisfeitas serão direcionadas para novos 

alvos, sempre repetindo-se, inclusive com o psicanalista.  

Portanto, cabe ao médico que pratica psicanálise, o correto manejo dos laços 

transferenciais e assim favorecer o andamento do tratamento analítico. Segundo o 

autor a transferência impulsiona o trabalho analítico da mesma forma que também “é 

a mais poderosa arma da resistência” (p. 141). Apesar disso ele assegura que: 

É inegável que o controle dos fenômenos da transferência oferece as 
maiores dificuldades ao psicanalista, mas não se deve esquecer que 
justamente eles nos prestam o inestimável serviço de tornar atuais e 
manifestos os impulsos (leia-se pulsões) amorosos e esquecidos dos 
pacientes. (FREUD, 1914(2010), p. 146). 

 

Torna-se necessário destacar que ao apresentarmos os casos clínicos 

buscamos apenas demonstrar que ao seguirmos os ensinos freudianos para nossa 

prática, foi possível percebermos a ação das pulsões inconscientes atuando na vida 

dos pacientes atendidos tanto no individual quanto no contexto do grupo. 

Entendemos assim que não são sujeitos em uma coletividade massificada e 

homogênea e sim sujeitos atravessados pela psicanálise em pleno processo 

transferencial e que em sua dinâmica psíquica jamais envelhecem. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

“A maior riqueza do homem 

é sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou 

— eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre 

portas, que puxa válvulas, que olha o 

relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai 

lá fora, que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem 

usando borboletas”. 

(BARROS, Manoel de. 2001) 

 

A poesia em epígrafe mostra o desejo de propiciar aos idosos com os quais 

convivemos e que são motivo de nossas reflexões a oportunidade de relerem suas 

histórias, suas experiências e o modo de verem a si mesmo e com isto percebam a 

possibilidade de conquistarem a liberdade de verem o mundo e a si mesmo, sem 

rotulações, enquanto seres humanos incompletos e marcados por vivências que 

fazem sofrer sim, mais que não os tornam invisíveis, nem tampouco meros objetos 

decorativos. Nosso desejo é possibilitar uma nova leitura de suas vivências e o 

entendimento de que é possível obter novas aquisições em qualquer momento da 

vida.  

 Entendemos que a psicanálise desde seus primórdios busca a singularidade 

de cada sujeito e atua de modo a valorizar o que ele não sabe como dizer-nos, mas 

que o faz sofrer demandando assim uma escuta diferenciada.   

Desse modo a aposta deste trabalho baseou-se na valoração do sujeito e 

insere-se no campo da psicanálise de acordo com os seus ensinos e assim convida 

ao debate todos aqueles que por alguma razão estejam interessados no tema 

apresentado.  
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No trabalho apresentado buscamos descrever a trajetória desde que surgiu o 

interesse em desenvolver a pesquisa tendo o idoso como motivo de algumas 

reflexões. Os desafios foram inúmeros, a começar pela falta de literatura específica, 

pois os textos encontrados, em sua maioria abordam as questões relacionadas com 

o processo de envelhecimento e os problemas associados à velhice, os aspectos 

visíveis da velhice ou que podem ser mensurados em exames clínicos 

desconsiderando que há em cada uma dessas pessoas singularidades.  

Atravessada por inquietações e interrogações desenvolvemos um projeto 

destinado a sujeitos em processo de envelhecimento com o objetivo de ofertar um 

espaço de fala, de liberdade de expressão e modestamente elencar possibilidades 

de atendimento clínico aos idosos de acordo com os ensinos da psicanálise, dando-

lhes visibilidade e voz.  No cuidado destinado aos idosos buscamos ofertando-lhes 

um espaço de respeito e acolhimento do sofrimento psíquico sem, no entanto, 

desconsiderar os efeitos do envelhecimento.  

Verificamos nas propostas de saúde destinadas ao idoso que não há 

distinção do sofrimento, por essa via todos sofrem igualmente e a proposta da 

psicanálise nos afasta de qualquer ideal de normatização e padronização, pois como 

mencionamos no corpo do texto a psicanálise se dirige ao sujeito do inconsciente 

que apresenta sofrimento psíquico que não está relacionado a causas orgânicas e 

que não pode ser mensurado. A escuta realizada é a que acolhe o sujeito e que 

valoriza e respeita o sofrimento no qual o paciente está mergulhado. 

Com esse objetivo utilizamos a escuta psicanalítica em grupo como uma 

modalidade de atendimento na clínica com os sujeitos que nos procuraram em 

busca de atendimento psicológico, o que se configura como outro impasse 

encontrado, pois muitos profissionais consideram que não é possível o atendimento 

em grupo na perspectiva da psicanálise, ainda mais quando se trata de idosos. 

Ao empreender nossa prática utilizando a escuta em grupo para 

instrumentalizar o atendimento clínico, seguramente fomos convocados a nos 

implicarmos nessa construção e assegurarmos o atendimento aos idosos desde um 

lugar sem rotulações como um esforço inicial de propiciar um olhar e uma escuta 

mais atenta, de modo a problematizar a prática e direcionar a escuta em benefício 

dos mesmos.  

Buscamos situar o lugar que o tema ocupa dentro e fora do mundo acadêmico 

pontuando alguns impasses encontrados e relatando nossa experiência prática. O 
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argumento que encerra-se pode ser configurado como uma introdução ao tema, pois 

não temos a  pretensão de encerrar a discussão, apenas elencar possibilidades na  

práxis da psicanálise e a utilização da escuta em grupo e assim contribuir na 

produção de saber sobre as propostas de intervenção no cuidado ao idoso que ao 

longo do trabalho entendemos que não são jovens e nem velhos, são sujeitos do 

inconsciente que não envelhecem.  

O texto a seguir representa o significado do debruçar-se e os efeitos 

causados durante toda a construção da presente pesquisa, marcando uma trajetória 

de muita angústia, pois o percurso da graduação foi marcado por momentos de 

intensa insegurança e dúvidas, agravados durante a construção do trabalho final que 

se configura como um grande desafio, uma relação de amor e ódio, que nos constrói 

e desconstrói e que deixou marcas importantes para o futuro que nos espera. 

Construímos uma pesquisa que também nos construiu e mudou nosso modo de 

olhar para o outro. 

"Sou feito de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela 

minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, 

mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada 

contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma 

saudade que me tornam mais pessoa, mais humano, mais completo. E penso que é 

assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se tornando 

parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, 

finalizados... haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, 

obrigado a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem 

engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também 

possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das 

suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um 

imenso bordado de 'nós'." (CORALINA, Cora). 
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