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RESUMO 

Este estudo propõe uma leitura da sociedade contemporânea, a qual é permeada por um 

cenário de desvalorização da dor psíquica. Vive-se em um momento histórico, no qual não se pode 

perder tempo com um sofrimento, na medida em que há uma exigência sociocultural de que o 

sujeito precisa ser constantemente feliz. Nesse sentido, percebe-se uma patologização do 

sofrimento cotidiano, o qual é classificado como transtorno e combatido por meio de medicamentos 

e protocolos. A partir da impossibilidade de vivenciar a angústia, denuncia-se a urgência de 

problematizar a leitura patológica da dor psíquica na contemporaneidade, bem como resgatar a 

subjetividade de uma história. Dessa forma, apresenta-se a Psicanálise como proposta teórica e 

perspectiva técnica que se mantém vigente e pertinente, apesar do tempo que passou, na medida 

em que garante espaço e voz ao sujeito.  
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PSICANÁLISE E CONTEMPORANEIDADE  

 

As transformações percebidas na pós-modernidade nos campos econômico, tecnológico e 

político rompem fronteiras, limites e valores sociais, de forma que o imediatismo predomina no 

cotidiano do sujeito (Postigo, 2011). Neste sentido, a contemporaneidade assume uma fonte 

constante de surpresa, ocasionando a impossibilidade de prever acontecimentos, “que como 

turbilhões jorram de maneira disseminada” (Birman, 2012). 

  Nesse cenário, conforme Roudinesco (2010), vive-se em constante competitividade, 

levando à impossibilidade de confiar no outro, uma vez que todos se apresentam como rivais. Além 

disso, o reconhecimento das identidades ocorre por meio da performance, de modo que o Eu só 

obtém o olhar do outro e é glorificado, se tiver determinado desempenho (Birman, 2012). Assim, 

o sujeito caminha na tentativa de surpreender o outro e adaptar-se ao que a cultura impõe como 

adequado, de maneira que as relações também são permeadas por exibicionismo e superficialidade, 

colocando em evidencia a fragilidade do Eu.  

Os tempos atuais estão permeados por um individualismo narcisista, no qual o privado está 

acima do público, da mesma forma que o bem-estar individual se sobrepõe ao bem-estar social 

(Laskoski et al., 2013). Dessa forma, a alteridade está comprometida, na medida em que o sujeito 

busca prazer individualmente e independente do outro. De acordo com Roudinesco (2010), “os 

laços afetivos precisam gerar prazer imediato e, quando por ventura aparece qualquer ameaça de 

sofrimento, o outro é descartado rapidamente para preservar a ilusória sensação de felicidade”.  

Nessa perspectiva, da mesma forma em que há novas experiências subjetivas individuais, há 

também novos elementos e novas formas de modalidades de expressão das psicopatologias 

(Gurfinkel, 2014). Nos dias atuais, segundo Mello (2012), os sofrimentos se apresentam de forma 

mais intensa no corpo e na expressão por meio de atos. Passou-se, então, a falar muito mais de 

distúrbios de caráter, de adição, de toxicomania ou de patologias do narcisismo, pois as 

modalidades de sofrimento observadas na contemporaneidade relacionam-se com o fato de o 

indivíduo estar sempre atrás de seus objetivos que jamais são satisfeitos. Dessa forma, o sujeito 

não sabe exatamente aonde quer chegar e nada parece ser capaz de satisfazê-lo, de modo que a 

insatisfação existencial perpetua em sua vida. 

Conforme Birman (2012) aponta em Mal-estar na Contemporaneidade, a sociedade vivencia 

um mal-estar, advindo de uma exigência sociocultural de que é preciso ser feliz constantemente. 

Diante disto, o encontro com a tristeza torna-se insuportável, de forma que a dor psíquica é 

classificada como transtorno. Nesse sentido, o sujeito que sofre busca aliviar seu sofrimento 

imediatamente por meio de substâncias químicas, homeopatia, cartomantes ou livros de autoajuda. 
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Assim, existe uma crença de que as respostas encontram-se no campo externo, de modo que a 

subjetividade é rejeitada. 

A partir da impossibilidade de vivenciar a angústia e pensar sobre si mesmo, o modelo 

nosológico dos manuais diagnósticos presta-se para classificar descritivamente o sofrimento do 

sujeito contemporâneo. Por meio do preenchimento de critérios determinados pela sintomatologia 

do paciente, chega-se a um (ou mais) diagnóstico, o qual precisa ser urgentemente combatido 

através de protocolos e medicamentos.  

O sociólogo Zygmunt Bauman classifica o momento histórico atual de “modernidade 

líquida”. O autor afirma que, assim como os líquidos são instáveis, as relações e os objetos também 

são, isto é, mudam de forma rapidamente, impedidos de se solidificarem (Bauman, 2015). Desta 

forma, a exigência da felicidade constante alterou os modos de viver, e paradoxalmente, trouxe 

tipos de adoecimento específicos. Sobre este aspecto, Bauman (2011) destaca que o conceito de 

doença passou por uma importante mudança de sentido semântico ao longo da história. Se 

anteriormente “doença” era associada estritamente a um padecimento físico, psíquico ou ainda 

social; o autor afirma que atualmente este mesmo substantivo é compreendido como uma 

“condição médica”. Este sutil arranjo no sentido do termo apresenta a doença como uma condição 

que depende da ação médica. Considerando a Medicina popularmente definida como a principal 

alternativa ao extermínio da doença, é natural que o médico passe a ser o profissional de maior 

destaque quando o sujeito percebe em si mesmo uma redução em seu bem-estar.  

Todavia, cabe ressaltar que o bem-estar não está reduzido às condições orgânicas do sujeito, 

de forma que as patologias predominantes atualmente estão associadas à falta de palavra e 

expressadas por via de ato. Assim, quando o vazio do sujeito gera uma dor psíquica inaceitável 

para a sociedade, buscam-se formas rápidas e eficazes para aliviar seus sintomas (Roudinesco, 

2010). Neste cenário, os medicamentos são vendidos com a finalidade de anestesiar a dor e evitar 

o pensar sobre o si mesmo, de forma que o sujeito acredita que sempre existe uma solução externa. 

Assim, o sofrimento psíquico do sujeito não é diferenciado do dos outros, ao passo em que 

se trata todos os sujeitos como seres anônimos, que recebem a mesma gama de medicamentos, não 

importando qual forem seus sintomas (Roudinesco, 2014). Sobre o potencial de os psicotrópicos 

sedarem a angústia produzida pelo mal-estar na civilização, Birman (1997) comenta que este tipo 

de droga se oferece ao sujeito como um fetiche capaz de tamponar sua condição de desamparo. 

Dessa maneira, há o alívio da dor e do sofrimento, ao passo que o sujeito se abstém do trabalho 

psíquico da simbolização e da perda. 
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A PRODUÇÃO DE SOFRIMENTOS NO COTIDIANO 

 

Ao lado dessa expansão biológica por recobrir os espaços de compreensão e manejo diante 

da dor psíquica, concomitantemente se tornam cada vez mais velozes os critérios diagnósticos de 

transtornos mentais. Nesse sentido, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM) presta-se para classificar a dor de um sujeito, desconsiderando sua implicação, 

responsabilidade e subjetividade na complexa formação de sintomas. Isso torna questionável e 

duvidosa a validade e confiabilidade diagnósticas do manual, na medida em que exclui do cenário 

o sujeito, o inconsciente e a sexualidade e incrementa particularidades do comportamento 

(Esperanza, 2011).  

É possível observar a valorização dos aspectos comportamentais, a partir da constatação de 

que em 1952 constavam no DSM-I 106 categorias diagnósticas e em 2013 o manual apresentou 

mais de 400 possibilidades de classificação. Chama a atenção que a construção de tais categorias 

foi realizada “pela conjugação interna de três instâncias institucionais que convergem para o 

mesmo objetivo: os laboratórios de pesquisa avançada em psiquiatria, as instâncias governamentais 

de saúde do governo norte-americano e os laboratórios farmacêuticos” (Birman, 2014, p.33).  

Nesta perspectiva, muitas pessoas encaixam-se em uma ou mais possibilidades de 

diagnóstico, sendo caracterizadas por possuidoras de um transtorno mental, fato este que explica o 

surgimento constante de tratamentos imediatistas em detrimento daqueles que se propõe a 

compreensão do sintoma e da subjetividade do sujeito. A violência presente nas classificações 

diagnósticas estende-se de tal maneira que passa a configurar não somente um alvo de críticas de 

psicólogos e pesquisadores, mas também os meios de comunicação estão se ocupando deste tema. 

Este tema ocupou também a coluna da jornalista Eliane Brum, autora do texto “Acordei Doente 

Mental” publicado na revista Época, que refere que “a vida tornou-se uma patologia. E tudo o que 

é da vida parece ter virado sintoma de uma doença mental” (Brum, 2013). 

A jornalista refere-se ao DSM-V como “Bíblia Psiquiátrica”, que se encarrega de 

transformar o “normal” em “anormal”, fazendo com que seja quase impossível um sujeito não se 

encaixar em algum dos transtornos do novo manual. É evidente que aliado a essa produção 

desenfreada de transtornos, há um ganho bilionário por parte de outras áreas, como a farmacêutica 

e a psiquiátrica (Brum, 2013).  

Nesta perspectiva, inclusive Allen Frances, que dirigiu durante anos o Manual Diagnóstico e 

Estatístico (DSM), afirmou em uma entrevista para o jornal espanhol El País em 2014, que a 

“ampliação de síndromes e patologias no DSM V vai transformar a atual inflação diagnóstica em 

hiperinflação”. O psiquiatra ainda relata que “criamos um sistema de diagnóstico que transforma 

problemas cotidianos e normais da vida em transtornos mentais” (Frances, 2014, p.5). O ex-diretor 
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refere-se aos fármacos como necessários e muito úteis em transtornos mentais severos, mas afirma 

que estes não ajudam nos problemas cotidianos, e sim causam danos.  

Porém, deve-se esclarecer que tal contexto não é de responsabilidade apenas da psiquiatria, 

das instâncias governamentais de saúde do governo norte-americano e dos laboratórios 

farmacêuticos, visto que o sujeito não é, necessariamente, passivo à cultura. Neste sentido, o sujeito 

contemporâneo também busca por um diagnóstico e por um método de anestesiá-lo imediatamente. 

O ser humano, nos dias atuais, deseja ser desprovido da angústia de viver e também da 

responsabilidade de arcar com ela, encarregando essa missão ao externo (Kehl, 2005). Além disso, 

percebe-se o aprisionamento do sujeito a uma categoria diagnóstica, como se o seu destino 

estivesse predestinado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Atualmente, a sociedade se depara com um cenário em que sentimentos de vazio, tristeza e 

apatia se misturam com demandas de imediatismo, impondo a falta de tempo que parece comandar 

a rotina do sujeito contemporâneo. As transformações advindas dos tempos da informática, da 

comunicação virtual e da internet proporcionaram mudanças sociais e, consequentemente, 

contesta-se que as experiências subjetivas foram alteradas, na medida em que a cultura influencia 

diretamente a constituição do sujeito (Gurfinkel, 2014). Assim, uma vez que o sujeito só existe 

contextualizado em seu mundo, se faz fundamental compreender as transformações observadas na 

sociedade e o modo como o sujeito contemporâneo reage diante das mesmas. 

Nesta perspectiva, a Psicanálise, enquanto ferramenta de compreensão e intervenção, está na 

contramão dos métodos de tratamento que mais circulam no campo da saúde atualmente, na medida 

em que ao oferecer a palavra ao sujeito, considerando a subjetividade e a singularidade de uma 

história, trata da dor psíquica em uma perspectiva interior. Dessa forma, o sujeito, ao mesmo tempo 

em que tem sua autonomia valorizada, deve implicar-se no seu padecimento, de forma que o 

trabalho psicanalítico, em muitas vezes, é longo.  

Diante deste cenário de produção de transtornos mentais, de crescente medicamentalização 

de problemas cotidianos, das demandas culturais e desafios contemporâneos, a Psicanálise se 

depara com as dificuldades dos dias atuais, de modo que se faz necessário andar na contramão das 

demandas individualistas e reducionistas (Dockhorn & Macedo, 2008). O pensamento biologizante 

domina, na tentativa de encontrar as causas dos sofrimentos psíquicos nos funcionamentos 

cerebrais, deixando de lado o inconsciente, o desejo, a sexualidade e a morte (Alonso, 2013). Além 

disso, o sujeito contemporâneo assume uma postura de que não se pode perder tempo com um 

sofrimento, com uma angústia que não tem nome, de modo a buscar formas de aliviar a dor de 
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maneira imediata e eficaz (Hausen, 2014).  É neste cenário que surge o desafio de recuperar o valor 

de uma subjetividade que muitas vezes se encontra preterida nos tempos atuais.  
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