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Apresentação da 
Série Prática Clínica

Numa abordagem eminentemente clínica, cada volume da Série Prática Clínica 
apresenta casos atendidos por psicanalistas e/ou psicoterapeutas especializados 

no tema em questão, de forma a propiciar ao leitor uma oportunidade de acompanhar 
as estratégias e os dispositivos empregados pelos autores. Entre esses elementos 
estão o raciocínio clínico, as técnicas, o manejo, as possíveis intervenções, a dinâmica 
da transferência e contratransferência, a relação com o paciente e os modos de opera-
cionalizar sintomas, impasses e conflitos.

Embora as obras temáticas da Série tenham um enfoque clínico, as questões teó-
ricas permeiam os relatos de caso do autor, porém de maneira sucinta e correlacionada 
aos aspectos observados no atendimento.

A Série Prática Clínica privilegia o trabalho transformador da clínica, apresen-
tando os desdobramentos analíticos do profissional para lidar com o sofrimento e a 
 angústia do paciente, enfrentar problemas e abrir espaço para caminhos de elaboração 
e/ou superação pela via da linguagem, do vínculo e dos dispositivos clínicos que po-
dem levar a novas possibilidades do “vir a ser”.

Isabel Cristina Gomes
Professora Titular do Instituto de Psicologia da USP (IP-USP)

Coordenadora da Série Prática Clínica



Transmitir o que cada análise ensina é sempre uma tarefa complexa, difícil e, so-
bretudo, cuidadosa, que só se realiza parcialmente e sob os “riscos do Real”. O 

Real coloca riscos na medida em que, como indicou Lacan, ele é o impossível de ser 
nomeado, mas, efetivo, retorna sempre ao mesmo lugar, “é uma pedra no caminho”, é 
o que não cessa de se repetir, “não faz acordo”, impondo uma cota de fracasso tanto à 
direção do tratamento quanto à sua transmissão. 

No entanto, sem a insistência do Real não existiriam análises. Foi sua persis-
tência, incrustada no sintoma, que levou Freud a forjar o dispositivo analítico. A psica-
nálise surgiu a partir dessa proposição essencial: algo resiste à passagem do tempo, 
não se erradica, retornando nos sintomas e em todas as formações do inconsciente. 
Indiferente à idade, há um ponto de falha que acompanha todo ser falante e diante do 
qual ele ensaia diferentes respostas. 

Partindo-se dessas premissas e tendo em vista os conceitos fundamentais que 
sustentam a prática analítica (inconsciente, pulsão, recalque e repetição), todos aves-
sos à ideia desenvolvimentista, vale indagar por que a clínica com idosos se mantém 
até nossos dias em um estágio tão pouco avançado. Questão disposta por nós desde 
que começamos a receber os primeiros idosos em análise (1994) e que se mantém até 
nossos dias. Continua escassa a produção concernente a essa clínica e são poucos os 
analistas a exporem seus casos. Isso nos leva a relançar nesse momento a discussão 
sobre os paradoxos presentes nas diferentes concepções de velhice e seus efeitos 
sobre a clínica com idosos. A nosso ver, as dificuldades em relação a essa clínica 

Apresentação da Obra
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encontram-se em conceitos equivocados de velhice que se fundamentam, inclusive, 
em interpretações de uma proposição freudiana datada de 1898. Portanto, não é pos-
sível refletir sobre essa clínica sem uma análise crítica dessas concepções ancoradas 
especialmente na ideia de que o analista não teria como tratar idosos, pois imperaria 
para esses sujeitos um acúmulo muito grande de material psíquico, com acirramento 
das defesas, sem um tempo necessário imposto pelo trabalho analítico. Pretendemos 
interrogar a partir da clínica tais proposições.

Nesse sentido, o leitor encontrará o debate de algumas das concepções de ve-
lhice, já dispostas por nós em outros trabalhos, mas atualizadas por questões clínicas, 
com as quais fundamentamos e defendemos o tratamento analítico para idosos. A dis-
cussão sobre a direção do tratamento sustenta-se ainda pela exposição de fragmentos 
e casos clínicos como maneira viva de interrogar nossa prática, os conceitos que a 
sustentam. 

Há limites precisos em cada análise e isso não se restringe à prática com idosos. 
Esta clínica nos tem ensinado de maneira exemplar que cada análise só pode ser con-
duzida tendo em vista o real em cena. A importância dos primeiros traços na formação 
dos sintomas deixa entrever que o analista só pode conduzir o tratamento tendo em 
vista o real presente em cada velhice e os recursos próprios a cada sujeito para tratá-
lo. Assim, como alertou Freud, o analista não pode se tornar um fanático defensor da 
saúde; há algo que não se erradica nos sintomas. Além disso, eles cumprem uma 
função de amarração de estrutura, constituindo-se uma maneira possível de certos 
sujeitos se enlaçarem à vida. No entanto, isso não implica que uma análise não possa 
modificar  a relação do sujeito com seu sintoma, trazendo novas maneiras de servir-se 
dele. Nos termos de Lacan, o analista deve possibilitar ao analisando a construção de 
um saber sobre seu sintoma e, dessa forma, savoir y faire, saber fazer algo com o gozo 
que o parasita. 

Aprende-se que, apesar do tempo que passa com perdas e modificações relati-
vas aos laços com o Outro, ao corpo e à imagem, a velhice jamais se universaliza. De 
onde afirmamos que o analista não escuta idosos como uma categoria específica, mas 
o sujeito do inconsciente marcado por uma história que encontra sentidos possíveis e 
contingentes. 

Por efeito, apesar de este trabalho se dedicar à “clínica com idosos”, incluindo 
especificidades que não nos esquivamos de discutir, estas só podem ser escutadas e 
tratadas a partir do singular de cada caso. Isso difere totalmente do que Lacan nomeou 
de “tratamento padrão”; prática de reforço egoico, assentada na concepção de um ego 
forte e autônomo que tende a reduzir o tratamento analítico a ‘fórmulas prontas’” (LA-
CAN, 1998, p. 370). O tratamento padrão é comum em algumas práticas com idosos 
a partir de uma interpretação equivocada de que à fragilidade corporal se alinha uma 
fragilidade egoica e psíquica que deve ser fortalecida. A nosso ver, não existe a velhice 
como fato simplesmente natural e, por efeito, não existe nenhuma regra geral de como 
conduzi-la. É a partir dessa falta de garantia que somos convocados a reinventar a 
psicanálise, tendo em vista o singular de cada caso. Aposta freudiana, talvez a mais 
fecunda, já que impõe ao analista a responsabilidade de escutar para além do dito e 
do sentido, o inaudível, o sem nome com tudo que ele carrega de contingente e ines-
perado. Só por essa via pode-se sustentar uma clínica com idosos. 

Portanto, a direção do tratamento implica a presença do analista que Lacan iguala 
tanto ao inconsciente quanto ao sintoma. O analista só pode sustentar uma análise 
pelo desejo de analista; desejo decidido de pôr à prova em cada caso a hipótese 
do inconsciente. Isto implica saber manejar a transferência e tudo que ela veicula de 
 poder. 

Construir, escrever e transmitir um caso constituem-se momentos lógicos mar-
cados pela contingência do que se escutou e pode ser rememorado. Não se trata de 
uma escrita realista, mas da forma como o analista escutou e do que restou como 
transmissível. Constituem-se, pois, em momentos marcados pelo estilo próprio a cada 
analista. 

A construção de um caso se apoia nos significantes mestres e nos caminhos do 
sintoma que exibem uma forma de gozo e um tipo de satisfação que o sujeito não quer 
ou não pode abrir mão. De onde afirmamos que, a despeito de possíveis patologias 
do envelhecimento/velhice, não existem na psicanálise sintomas de velhos. Os sin-
tomas atualizam a verdade do inconsciente, são sempre atuais, a despeito de serem 
“antigos”, já que eles se acossam a um sintoma fundamental ou primordial como efeito 
de traços que não se apagam e portam a verdade de cada sujeito. “Em psicanálise 
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(LACAN, 1966).
Na parcialidade de nossas reflexões essa escrita cumpre sua função se ao lê-la 

o leitor, analista ou não, sinta sobre ele efeitos daquilo que leu, despertando o desejo 
de avançar nessa tarefa ainda tão principiadora: o que a psicanálise pode diante do 
Real da velhice?
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Capítulo 1

Velhice e Psicanálise

___________ o irritante traço contínuo. É apenas uma dobra e um baraço. O texto 
dobra, efeito de colagem. O texto surpreende o sentido, à espera de dizer exacto. 
Há frases que só completei anos depois; há frases que, no limiar dos mundos, não 
devem ser escritas por inteiro; há frases cujo referente de sentido será sempre obs-
curo. Se eu pretendesse escrever um texto sempre limpo, tiraria o traço. Onde não 
soubesse, nada escreveria. Mas, como iria saber que ali não soube, ou nem sequer 
me pertencia saber? O texto é limpo, e por passajar. Onde o traço é apagado, vê-se 
claramente o raspar da borracha. Deixar o traçado. (LLANSOL, 2011a, p. 66)

Bela epígrafe para se pensar a escrita de um texto e que evoca também o texto 
da vida onde a velhice se inscreve. Em tom poético, Llansol expõe movimentos 

próprios a toda escrita tocando de perto algumas teses freudianas encontradas, sobre-
tudo, na Carta 52 a Fliess (FREUD, 1977) e Uma nota sobre o bloco mágico (FREUD, 
1976): algo persiste como traço ou marca para cada sujeito e não se apaga jamais. 
Isso faz eco às elaborações lacanianas de letra, significantes em estado bruto, que 
não formam cadeia, encontram-se fixados e operantes. Ideias que abrem a primeira 
trilha de nossas reflexões: há algo que não se modifica com a passagem do tempo, 
malgrado a velhice. Mas como, a partir dessas antigas e fundamentais letras, cada um 
escreve seu texto no tempo que passa e impõe modificações?

Questão central que acompanhou nosso percurso desse tema, velhice e psicaná-
lise, nada novo para nós, mas relançado por novas interrogações clínicas. O conceito 
de velhice, colocando em questão a noção complexa de tempo, alia-se irremediavel-
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mente à atemporalidade inconsciente com tudo que isso implica de real e inassimi-
lável. A relação entre velhice, tempo e atemporalidade surgiu desde nosso primeiro 
contato com idosos e, em especial, quando acolhemos os primeiros idosos em análise. 
A pergunta inicial advinda dessa prática era o que fazia um analista quando atendia 
idosos, e quais as diferenças em nosso dispositivo concernentes à direção do trata-
mento. Questões que se desdobraram em várias outras, tendo como eixo o conceito 
de velhice. Nessa época, início dos anos 1990, eram raríssimas as publicações sobre 
esse tema, sobretudo relativas à direção do tratamento sobre a qual pairavam algumas 
ressalvas freudianas com diferentes interpretações. 

Deixada de lado como um campo de ninguém, foi com estranhamento que 
constatei depois de alguns anos, ao inaugurar um estágio universitário, Clínica Psi-
canalítica com Idosos”, a existência de uma demanda que se estendia por um lon-
go período sem que se vislumbrasse a quem ela poderia endereçar. Esse estágio 
causou tanto a curiosidade quanto o estranhamento entre alguns colegas analistas, 
verificando-se ainda nos estudantes que a ele recorriam uma posição paradoxal: 
optavam por uma clínica com idosos, mas demandavam para atendimentos “idosos 
menos idosos”.

Nesse paradoxo residia o medo da morte, frequentemente associada à velhice, 
e o receio do encontro com pessoas bem mais velhas, representantes imaginárias de 
seus próprios pais, com tudo que isso tange a sexualidade destes e que nenhum neu-
rótico quer saber. 

Mesmo que a discussão em torno do conceito de velhice e da possibilidade de 
uma clínica psicanalítica com idosos provocasse a queda de muitos dos estereótipos, 
somente ao atender os primeiros idosos esses alunos podiam verificar que, afinal, ali 
se encontravam sujeitos com seus impasses, conflitos, sofrimentos e, em alguns ca-
sos, com questões sobre a relação amorosa e sexual semelhantes a outros períodos 
da vida. Após mais de 10 anos escutando idosos em supervisão e no consultório, pude 
discernir em 2004 os primeiros indicativos sobre a velhice sob a óptica analítica, sina-
lizando algumas semelhanças e especificidades dessa clínica1.

1 O trabalho com idosos iniciou-se em 1992 desembocando em 2004 na primeira edição de O sujeito não 
envelhece – Psicanálise e velhice, e em 2009, de Escrita de uma memória que não se apaga – envelhecimento 

Dessa forma, apesar da experiência clínica acumulada desses anos, a questão 
sobre a direção do tratamento atualiza-se com novos casos nos obrigando a avançar 
com outras hipóteses, inclusive relativas às noções de velhice com as quais operamos. 
Com efeito, não é possível discutir a direção do tratamento sem antes expormos o fio 
lógico que sustentou essas noções, extraídas, por sua vez, da própria experiência clíni-
ca. Retomaremos brevemente alguns pontos desse debate para então nos dedicarmos 
à direção do tratamento. 

Do que não envelhece

A primeira lição, advinda do esforço de definir a velhice, foi que algo dela não se 
nomeia. Como um dos nomes possíveis do Real2 sem nome, diríamos, mesmo que 
efetiva, ela só pode ser apreendida parcialmente. Nesse sentido, persiste um impasse 
conceitual que atravessa todos os discursos que tentam abarcar no envelhecimento 
(processo que acompanha o sujeito do nascimento à morte): o que é a velhice, em que 
momento ou como ela se inscreveu para cada sujeito. 

e velhice, além de vários artigos publicados durante esse percurso sobre o tema “velhice e psicanálise”. Em 
2012 foi defendida a tese de doutorado (UFMG): Respostas sintomáticas e acontecimento de corpo – Direção 
do tratamento na clínica com idosos, sob orientação de Jeferson Machado Pinto, trabalho que contou com 
o apoio da CAPES de uma bolsa de estágio no exterior. Algumas reflexões a serem desenvolvidas nesse 
momento advêm desses trabalhos, mas sobre os quais incidem novas leituras. 

2 Este conceito tem diferentes desdobramentos e leituras no ensino de Lacan. Tomemos duas vias 
 principais. Como impossível o real encontra no trou (buraco) do recalque originário (Urverdrängung) seu 
limite já que é “absolutamente impossível dizer inteiramente esse Todo-outro, há uma Urverdrängung” (LA-
CAN, 1974). Algo do Real não se nomeia, mesmo que efetivo. O Real pode se apresentar também como fora 
do sentido, sem a presença do recalque originário, como ocorre, por exemplo, nas psicoses desencadea-
das, mas não apenas. Como fora do sentido, ele não faz acordo, não tem ordem e é algo do qual estamos 
separados. “O verdadeiro real implica a ausência de lei” (LACAN, 2007, p. 133). Arredio à representação, ele 
surge como um acontecimento que não pode ser decifrável sob a forma de afetos enigmáticos e um gozo 
opaco. O Real só pode ser articulável parcialmente em seu caráter de “ex-sistência”, ou seja, ao enodar-se ao 
simbólico e imaginário.


