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RESUMO 

 

A presente revisão da literatura discorre sobre o tema do desamparo na subjetividade 

contemporânea, com o intuito de contextualizá-lo na sociedade pós-moderna. Em primeiro lugar, 

procurou-se abordar características da sociedade atual, destacando-se falhas no narcisismo, 

contribuinte do processo de esvaziamento subjetivo deste cenário; em seguida, enunciou-se o 

processo de padecimento provocado pelo desamparo; e, por fim, apresentaram-se contribuições 

da psicanálise com o intuito de buscar soluções para a problemática do desamparo. Por 

conseguinte, pôde-se averiguar que as transformações ocorridas, após a modernidade, 

contribuíram para que aumentasse o impacto do desamparo no ser humano contemporâneo, 

fatores como a queda de Deus, o avanço tecnológico e científico e a fragilização da Lei, bem 

como a perda das referências estáveis do final do século XIX, promoveram um aumento de 

insegurança e desamparo ao sujeito contemporâneo. Concluiu-se que os laços sociais 

enfraqueceram e, nesse processo, esvaziou-se a alteridade dos sujeitos. Na cultura do narcisismo, 

o indivíduo percebe-se impossibilitado de fazer uma interlocução com os demais; é por meio da 

mediação que o sujeito poderá ter condições de evocar o mundo das representações para construir 

os caminhos de vida, resgatando o caráter humano.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo trata dos desdobramentos do desamparo, tem por objetivo principal 

estudar o tema do desamparo na atualidade, assim como contextualizar a sociedade 

contemporânea em relação à temática, investigar possíveis causas do desamparo na 

contemporaneidade; e, por fim, busca averiguar psicanaliticamente aspectos que permitam pensar 

as contribuições direcionadas aos sujeitos desamparados e a relação efetiva da vida psíquica dos 

mesmos (MACEDO, 2014). 

Esta pesquisa teórica tem seu viés focado no estudo do desamparo contemporâneo, para 

isso é efetuado um percurso sócio histórico da pós-modernidade com enfoque no sistema 

capitalista e na mudança das relações afetivas por conta deste contexto. Esse cenário vem 

manifestando uma série de psicopatologias nos indivíduos que se registram na ação; por 

exemplo, por meio da agressividade, e no corpo a partir da somatização (BIRMAN, 2003). 

Dentre essa série de manifestações, será dado foco ao desamparo como contribuinte do 

esvaziamento da subjetividade contemporânea. Considerando-se o contexto social atual, pode-se 

averiguar que os indivíduos sentem-se desamparados. Há um modelo de mediação social 

perverso que contribui para que os sujeitos vivam a buscar objetos para preencher seus vazios 

psíquicos. Diante da evolução tecnológica e científica dos tempos atuais, encontramos um 

indivíduo assumindo novas modalidades de adoecimento psíquico, gerado pela própria 

estruturação do sistema social contemporâneo. Os excessos da demanda da sociedade pós-

moderna evidenciam o desamparo emocional das subjetividades, há vários fatores 

correlacionados a este tema, no entanto, salienta-se o narcisismo contemporâneo. 

 

[...] o sujeito é regulado pela performatividade mediante a qual compõe os gestos 

voltados para a sedução do outro. Este é apenas um objeto predatório para o gozo 

daquele e para o enaltecimento do eu. As individualidades se transformam, pois, 

tendencialmente, em objetos descartáveis, como qualquer objeto vendido nos 

supermercados e cantado em prosa e verso pela retórica à publicidade. Pode-se 

depreender disso, com facilidade, que, neste contexto, a alteridade e a intersubjetividade 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.01.2017 

 

Elis Regina da Costa, Magda Medianeira de Mello 3 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

são modalidades de existência que tendem ao silêncio e ao esvaziamento. (BIRMAN, 

1998, s/p.). 

 

Dessa forma, os sujeitos do narcisismo se negam a fazer um apelo ao outro, uma 

interlocução na experiência do sofrimento. Os indivíduos pós-modernos precisam aparentar estar 

sempre bem e não reconhecem suas insuficiências. Por vezes, sem poder contar com o outro 

humano, sua dor psíquica tende a perpetuar. As transformações ocorridas após a modernidade 

evidenciam na fragilização das referências, o sujeito pós-moderno usufrui de liberdade, mas 

sente-se perdido e inseguro, andando nos caminhos do desamparo. 

O sujeito, enquanto ser social pode manifestar sintomas advindos do momento sócio-

histórico ao qual pertence. Deste modo, a reflexão sobre o tema do desamparo visa a entender a 

subjetividade atual, tendo a Psicanálise como aporte para pensar a saúde nos tempos difíceis da 

contemporaneidade. A emergência de transformações sociais leva a busca de contribuições no 

sentido oposto ao esvaziamento subjetivo.  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONTEMPORANEIDADE 

 

A globalização trouxe o avanço tecnológico que, da mesma forma que facilitou a vida dos 

indivíduos, também contribuiu para o enfraquecimento dos laços. Os sujeitos deste tempo trocam 

os vínculos de interação pessoal por publicações da sua intimidade nas redes sociais, sendo esta 

apenas uma das consequências da liquidez dos tempos modernos. As pessoas se transformaram 

em mercadorias, para os indivíduos conseguirem obter os prêmios sociais que ambicionam, é 

necessário que remodelem a si mesmos como produtos, para assim serem capazes de obter 

atenção e atrair a demanda e fregueses, desse modo, mantendo-se sempre os seres do espetáculo 

narcísico (BAUMAN, 2008). 

A maioria das pessoas, sem se questionar, adere com facilidade a este novo estilo de vida. 

A mídia favorece a sociedade de consumo, suas propagandas sedutoras convencem os cidadãos 

que realmente necessitam dos produtos que lhe são apresentados. Desse modo, para não se 

sentirem excluídos, tentam entrar na lógica de consumo a todo custo mesmo que, para isso, 

precisem utilizar de atos ilícitos, ou danificar a própria saúde em busca de ideais sem 

possibilidade de conquista. 

A atualidade reflete a vida líquida, em que a efemeridade vai além das coisas e atravessa as 

relações sociais dos indivíduos, cujas incertezas, convertem-se no mal-estar da atualidade. O 

homem contemporâneo sofre por estar inserido num mundo veloz o qual não pode acompanhar. 
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Necessita compreender os efeitos subjetivos provocados pela sociedade de consumo (BAUMAN, 

2007). 

A desigualdade na pós-modernidade evidencia significativamente essas diferenças. Os 

indivíduos se inclinam a práticas destrutivas.  Freud (1930-2011), situado na modernidade,  

discorre sobre a privatização dos bens, cita que se fossem comuns a todos, muitos males seriam 

evitados.  Refere-se à desigualdade entre os homens como causa de tirania e mal-estar, também 

deixa um paradoxo, quando cita que a própria natureza fez os homens desiguais, tanto física e 

intelectualmente, dessa forma, causando injustiças. Nessa obra, Freud aponta a repressão e a 

sublimação dos instintos, bem como sua canalização para o mundo do trabalho como as 

principais causas das doenças psíquicas da modernidade. Já no contexto pós-moderno, 

salientamos que a subjetividade sofre pelo excesso de liberdade, o que será ressaltado no decorrer 

do artigo. 

Por outro lado, em “O futuro de uma ilusão”, retrata a coerção como alternativa de manter a 

sociedade segura, já que em todos os homens existem tendências destrutivas, antissociais e 

anticulturais, é necessário que, de alguma forma, tente-se manter a ordem. Somente num modelo 

de civilização em que o sujeito, a partir da influência e dos exemplos de seus líderes, que as 

massas poderiam ser induzidas a efetuar seu trabalho e a suportar as renúncias necessárias à 

existência (FREUD, 1927-1996).   

Em contrapartida, grande parte das lideranças políticas vigentes, que institucionalizam as 

leis de organização social, tem tomado atitudes perversas em relação aos cidadãos quando os 

fazem de joguete do giro de capital. Nosso país, em especial, vive um momento de crise, os 

líderes burlam leis, descuidam do acesso aos direitos básicos dos cidadãos, desviam verbas para 

seu próprio deleite, sem o mínimo senso comunitário e de compaixão para com o próximo. Se 

estes, que deveriam dar o exemplo, corrompem as regras, os indivíduos perdem a motivação para 

segui-las, plenos de revolta, alimentam a desordem social. 

Outro grande mal que prejudica a satisfação dos indivíduos ocidentais desde a Idade Média 

é o Cristianismo, pois instaurou um superego rígido àqueles que seguiram sua doutrina, 

implicando sentimento de culpa diante da necessidade instintual de gozo colocada em grande 

parte como fruto do pecado, cuja penitência da realização de certos desejos seria uma punição 

perpétua no inferno. Essa foi uma maneira interessante de coerção, em que o indivíduo não 

precisa de pessoas que o limitem e controlem, visto que a culpa instaurada no seu superego trata 

de cumprir este papel. O sujeito reprimido em excesso tende a entrar em conflito, manifestando 

seu mal-estar na somatização, no ato, ou transformando em sofrimento psíquico. 

O Cristianismo, no seu ápice, trouxe segurança em relação à finitude humana, quando dita 

que aquele que viver sob seus preceitos morais continuará a existir ao lado de Deus no paraíso 
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corroborado pela Revolução Industrial no século XIX, a medicalização do social e a 

normatização médica e moral (BIRMAN, 2007, s/p). 

Desse modo, constituiu-se o biopoder, estabelecido no campo da biopolítica em que a 

qualidade de vida da população foi transformada na fonte maior da riqueza das nações. A partir 

do método científico, foi-se utilizando o saber para conquistar o poder sobre as coisas e os 

homens. Psicanálise surge, instituindo as causas subjetivas da loucura e dos transtornos mentais, 

seus fundamentos deram base à Psiquiatria, que, mais tarde, para regular sua metodologia 

científica, retornou o foco à avaliação neurobiológica, dessa forma, alimentando a indústria dos 

psicofármacos prescritos pelos psiquiatras na medicalização dos sintomas. De certo modo, 

generalizando-os ao classificá-los com diferentes nomenclaturas que rotulam os portadores de 

transtornos psíquicos, fortalecendo o estigma de doença mental também àqueles que têm 

dificuldade de adaptação às condições que o próprio estilo de vida contemporâneo demanda. 

Nesse sentido, as classificações justificam e determinam a subjetividade não é avaliada nem 

validada. 

No entanto, inicia-se uma árdua e trabalhosa tarefa àqueles que ainda persistem na busca de 

sentido, que não se conformam com as classificações normativas instituídas na pós-modernidade 

e buscam algo mais, àqueles que se permitem a reflexão e a análise podem encontrar respostas 

mais produtivas. Nesse sentido, “Poder suportar agora a presença efetiva da guerra, sem recair na 

sedução fácil da normalização constitui, enfim, o desafio maior da aventura psicanalítica, e 

alguns certamente sucumbem nas bordas trágicas desse fio da navalha”. (BIRMAN, 2007, s/p.). 

As transformações ocorridas após a modernidade alteraram muito a forma de 

funcionamento psíquico dos indivíduos. Com a queda de Deus após a ascensão da ciência, o ser 

humano perdeu sua referência de como viver a vida. Assim, também a cultura e as tradições 

foram se perdendo ao longo do tempo e o senso comunitário cedeu lugar ao individualismo. O 

excesso de valoração do consumo colocou em segundo plano as questões subjetivas. Os sujeitos, 

precisando assumir a responsabilidade da própria vida sem referenciais, sem amparo de suas 

questões emocionais, sentem-se inseguros, desnorteados, plenos de liberdade e sem saber o que 

fazer, por consequência desses fatores, o desamparo emerge nesse cenário. 

 

NARCISISMO E SEUS ENLACES NA CULTURA CONTEMPORÂNEA  

 

Os sujeitos narcisistas acreditam que os demais são meras extensões de si mesmos e servem 

para garantir a possibilidade de seu gozo. Essa é uma forma de perversão, uma atitude 

psicológica oriunda de uma fase do desenvolvimento, ora colocada entre o autoerotismo e o 

aloerotismo, ora recuado na vida uterina, ora colocado originalmente no id, ora no ego, como 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.01.2017 

 

Elis Regina da Costa, Magda Medianeira de Mello 6 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

fonte de suprimento ou reservatório original da libido. O mito de Narciso refere às consequências 

que a cegueira do encerramento em si mesmo pode trazer ao indivíduo (UBINHA; CASSORLA, 

2003). 

O narcisismo surge a partir das fantasias inconscientes dos pais que desejam que o filho 

conquiste o ideal de perfeição narcisista ao qual tiveram que renunciar pelas circunstâncias 

árduas da vida. No narcisismo primário, que auxilia na constituição do ser humano como fase 

natural do desenvolvimento, o sujeito gradualmente percebe que a sua imagem não lhe pertence, 

mas sim, é reflexo do olhar do Outro, a mãe que lhe investe a libido. Dessa forma, o bebê torna-

se o falo para o Outro e seu gozo é conseguir satisfazer o que falta no Outro. Ao contrário de 

Narciso da mitologia grega, na fase narcisista inicial o sujeito vai se desenvolvendo, saindo do 

estado de simbiose com a mãe, constatando que precisa agradá-la para continuar sendo investido 

em libido. Desse modo, percebe que quem lhe constitui como sujeito é o Outro, reduzindo com o 

desenvolvimento suas características narcísicas, iniciando o processo de diferenciação (KEHL, 

2007). 

As características individuais do sujeito manifestam-se no grande grupo, tornando, desse 

modo, o narcisismo uma característica da sociedade atual, cujos laços com a lei afrouxam-se dia 

a dia. Iniciou, nos anos 70, uma necessidade dos americanos de constante validação externa para 

se sentirem vivos, dessa forma, utilizando-se de vários recursos para manterem essa aprovação. 

Dessa data em diante, podemos observar que essa característica narcísica aumentou na sociedade, 

refletindo, assim, no esvaziamento da subjetividade contemporânea (LASH, 1983). 

 

O PROCESSO DE PADECIMENTO E DESAMPARO 

 

O sentimento de desamparo remete a um estado do lactente que depende inteiramente do 

Outro para satisfação de suas necessidades, discorre de uma situação de perigo inevitável vivido 

pelo ser humano pela sua imaturidade neonatal. É considerado protótipo da situação traumática, 

geradora de angústia, em que o sujeito não é capaz de dominar as excitações e é imerso por elas 

(MACEDO, 2014). 

O desamparo pode ser descrito pela: “Oposição entre as exigências da força pulsional e suas 

possibilidades psíquicas de satisfação”. (BIRMAN, 2000, p. 227). Essa assimetria é condição 

inaceitável para o sujeito, por isso, estabelece uma relação de conflito infinita.  

Com o advento da Pós-Modernidade, a estrutura familiar modificou-se, a educação dos 

filhos está sendo terceirizada e as funções maternas fundamentais para a constituição do sujeito 

apresentam falhas significativas. É fundamental avaliar a importância das trocas simbólicas, das 
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palavras e representações. Faz-se necessário que seja registrada a ligação do corpo com a mente a 

partir das trocas simbólicas para que o corpo seja representado a partir do psiquismo, o qual 

poderá agir sobre o corpo (DOLTO, 1984/1992). 

A falha nesses registros simbólicos, oriundos das relações primordiais da criança, pode 

trazer alterações na imagem inconsciente do corpo. A bulimia, a anorexia e as adições podem 

estar relacionadas a divergências desses registros, falhas e faltas que são preenchidas pelas 

distorções de patologias (CAMPOS, 2006). 

Também é relevante destacar o declínio da função paterna na Pós-Modernidade, tornando-

se fundamental no registro do psiquismo humano no processo de simbolização. A função paterna 

é o representante da lei que interdita o acesso onipotente da criança. No complexo de Édipo, a 

entrada do pai interdita a energia pulsional do sujeito, necessária para que o narcisismo ceda 

lugar à castração simbólica. Todavia, o fracasso da função paterna não possibilita uma diferença, 

um reconhecimento de incompletude, isso dificulta que o sujeito crie o que lhe falta, porque, para 

ele, nada lhe falta. Nessas condições de registro da função paterna frágil, o indivíduo tem 

dificuldade de aceitar a lei e seus representantes, pela falta ou fragilidade de seus registros. Por 

conseguinte, é evidente que a dificuldade em aceitar e cumprir as leis é um fato observado cada 

vez com mais frequência na sociedade contemporânea (FOLBERG; MAGGI, 2002). 

Outra questão importante é a falta de referenciais na atualidade, quando outrora os padrões 

sociais eram rígidos; na contemporaneidade, o sujeito livre encontra-se perdido na vastidão de 

opções.  As tradições, a cultura, a religião e a lei paterna foram perdendo suas forças ao passar do 

tempo, os indivíduos conquistaram independência, autonomia e liberdade, mas seus referenciais 

enfraqueceram e não sustentam seu desamparo.  

A cultura do narcisismo dificultou a possibilidade de nomeação do mal-estar na atualidade, 

o sujeito pós-moderno tem grandes dificuldades em colocar suas angústias em palavras e fazer 

um apelo ao Outro. Portanto, na impossibilidade dessa interlocução, as aflições da subjetividade 

contemporânea têm assumido um caráter somático, sendo registrado no corpo. Com efeito, as 

desordens psicossomáticas tornaram-se frequentes no cotidiano atual, levando os indivíduos à 

busca incessante de alívio em terapias alternativas e no abuso de medicamentos para poder dar 

conta dos registros no corpo. No entanto, a origem deste mal tem sido ignorada, quando a cultura 

da saúde enfatiza seu efeito final e não sua causa psíquica (BIRMAN, 1998). 

A imagem do corpo se estrutura pelo investimento libidinal. Todo desejo ou tendência 

libidinal altera a constituição da imagem corporal. Desse modo, o contato com o Outro e seu 

olhar é muito importante no processo de construção e atualização da imagem do corpo, esta, 

sendo inconsciente, torna-se consciente, quando associada à linguagem. Na atualidade, a 

realidade corporal é tomada como paradigma de admiração moral e garantia de bem-estar. Nesse 
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contexto, a imagem do corpo é usada para sustentar o interesse do Outro e a ideia de perfeição 

física encontra no avanço científico uma possibilidade de se materializar, auxiliando a busca 

frenética do corpo ideal, imaginário, portanto, inalcançável. Todavia, a imagem do corpo, na 

atualidade, passa a servir como suporte da própria identidade (CAMPOS, 2006). 

A mãe fornece a letra que constitui a construção do psiquismo do bebê, essa inscrição 

psíquica ocorre pela via de um laço. “O psiquismo materno opera como um aparelho psíquico 

inicialmente protético para o funcionamento corporal do bebê, que passa a ter sua economia de 

gozo atrelada ao saber materno” (JERUSALINKY, 2009, p. 05). É fundamental que se preste 

atenção à qualidade das inscrições psíquicas das crianças, pois é ela quem mostrará a forma de 

vida do adulto e as condições que dispõe para lidar com as frustrações e o desamparo. O excesso 

de investimento no externo, relativo aos objetos esvazia a subjetividade atual. O desamparo 

devido à ausência de acolhimento das questões internas do sujeito pelo Outro, também provindo 

da individualização demandada pela sociedade de consumo e pela fraqueza dos laços afetivos 

entre os indivíduos, registra psicopatologias oriundas deste esvaziamento (BIRMAN, 1999). 

O desamparo é uma vivência dos estados de angústia que, para Freud, é um dos resultados 

possíveis de serem obtidos pela transformação da libido liberada com o recalque. Sendo assim, a 

angústia, o fruto do recalque, que, mais tarde, passou a considerar o ego como sede da angústia e, 

a partir desta concepção, considerou que, quando a pessoa se defronta com situações de perigo, 

libera intencionalmente a angústia sinal. O desamparo estaria ligado à falta de garantias do 

sujeito sobre seu existir e sobre seu futuro; dessa forma, obrigado a uma renúncia pulsional como 

condição para viver em sociedade na Modernidade. No entanto, o sujeito pós-moderno sofre mais 

em função da insegurança do que pela renúncia, usufrui de maior liberdade para gozar seus 

desejos; porém, encontra-se desorientado sem referenciais sólidos como existiam na 

Modernidade. 

O homem pós-moderno teria a marca do desamparo em função de três traços principais que 

iniciaram na Modernidade: “a passagem do holismo para o antropocentrismo, o autocentramento 

do sujeito no eu e na consciência e a substituição do discurso teológico pelo discurso da ciência”. 

(CAMPOS, 2012, s/p.). 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA CLÍNICA PSICANALÍTICA NO CONTEXTO DO 

DESAMPARO 
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Existe um paradoxo entre os seres do espetáculo narcisista da Pós-Modernidade com a 

representação da loucura iniciada no século XVI, quando se caracterizava o sujeito fora de si. No 

entanto, o indivíduo pós-moderno, diferente do fora de si da concepção de alienação mental, está 

agora identificado com a exterioridade da performance teatral, pois é na qualidade de sua 

imagem que demonstrará o autocentramento de sua subjetividade. 

Nesse contexto, a subjetividade contemporânea precisa responder adequadamente às 

exigências da sociedade capitalista; entretanto, alguns encontram dificuldades para entrar nesse 

sistema de forma a produzir lucro e enaltecimento da própria imagem.  Àqueles que não 

acompanham os valores da sociedade atual resta o adoecimento psíquico e a alquimia dos 

psicofármacos, como forma de lidar com o fracasso de não poder pertencer ao espetáculo. 

No contexto contemporâneo, a Psicanálise propõe uma retomada teórico-clínica para 

responder aos desafios da atualidade, assim a subjetividade na clínica pós-moderna diferencia-se 

do passado, tendo enfoque no desamparo, é necessário que novas abordagens sejam efetivadas na 

Psicanálise (GREEN, 2009). 

O processo civilizatório, o mal-estar decorrente da impossibilidade de satisfação pulsional 

colaboraram para o desamparo do sujeito moderno; e o cidadão, sustentado na ética da lei 

paterna, cedeu lugar ao consumidor na Modernidade, sendo reafirmada na contemporaneidade a 

ética do consumo. “Houve um apagamento da alteridade e a diferença vai dando lugar à 

igualdade e a cena social determina que ser equivale a ter”. (MACEDO, 2012, s/p.). 

Na atualidade, predominam as formações de ego baseadas em idealizações que negam a 

impotência, a castração e a passagem do tempo, ou seja, características que negam o nosso 

desamparo da condição humana. Desse modo, o contexto atual apresenta o fortalecimento do 

individualismo e do movimento narcísico, decorrente da crescente fragilidade dos vínculos 

sociais e afetivos. A cultura pode ser um fator patogênico, quando produz uma dissimetria entre 

as exigências sociais e os meios adequados para cumpri-las. Há, na clínica psicanalítica atual, 

uma nova modalidade de subjetividade que manifesta dor psíquica mais pela exigência de prazer 

do que pela restrição como era na Modernidade. Assim, assumindo o caráter de patologias do 

vazio, tendo como possibilidade a intervenção psicanalítica focada na angústia (MACEDO, 

2012). 

A mesma autora acrescenta que o outro deve estabelecer uma possibilidade de recuperar a 

representação inconsciente, vinculando-a ao afeto correspondente, e, ao mesmo tempo, 

permitindo a criação de uma nova inscrição geradora de uma nova subjetividade. Solidão e 

desamparo devem encontrar possibilidade de simbolização e sustentação frente à sensação de 

ausência e de vazio.  
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Desse modo, é possível que a subjetividade contemporânea analise seu esvaziamento e 

tenha condições de lidar com as faltas, assim assumindo seu caráter humano e deficitário. 

Também é relevante auxiliar o sujeito desamparado, no seu mundo que perdeu o sentido, a 

encontrar mediações e novos caminhos que lhe tragam maior segurança e satisfação em prol da 

busca de razões e motivações para seguir os movimentos da vida com maior serenidade. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O estudo do tema do desamparo permitiu contextualizar a sociedade contemporânea e 

algumas transformações ocorridas após a Modernidade. Com o impacto do desamparo no ser 

humano pós-moderno houve um empobrecimento da experiência humana oriundo da técnica e da 

ciência, que reduzem o tempo da fantasia e do compartilhamento da experiência, tão necessários 

para conferir sentido imaginário aos estímulos da vida. 

Objetivou-se investigar também as causas do desamparo atual, situadas entre vários fatores 

como a queda de Deus, o avanço tecnológico e científico e a fragilização da Lei, bem como a 

perda das referências estáveis do final do século XIX e a crescente liberdade nas escolhas 

contrapuseram-se à antiga coesão entre as representações coletivas da Lei Paterna e as respostas 

dos sujeitos; desse modo, o sujeito sozinho deve dar conta com sua fantasia de construir os 

desígnios do Outro. Salienta-se que vivemos uma época em que o consumo é o organizador do 

laço social e doador de sentido para a vida, o que caracteriza na perda da alteridade neste período 

(KEHL, 2009). 

Identificou-se, neste artigo, um dos principais fatores contribuintes para o desamparo atual 

que é a dificuldade de fazer um apelo ao Outro.  A cultura do narcisismo e o individualismo 

dificultam a interlocução do sofrimento, a linguagem e seu registro metafórico ficam cada vez 

mais empobrecidos na medida em que a dimensão informacional do discurso esvazia sua 

dimensão simbólica (BIRMAN, 2003). 

Nesse sentido, o sujeito com tantas perdas subjetivas é lançado na vida nua e vivencia o 

vazio, que é o correlato do mundo que perdeu o sentido. A perda da alteridade ocorre pela quebra 

da mediação no espaço social, apenas com a presença da mediação haveria condição de 

simbolização. O amesquinhamento oriundo do materialismo consome o significado subjetivo das 

individualidades, é notável a dificuldade do ser humano atual de dar conta da vida. Desse modo, 

muitos sujeitos apresentam-se intoxicados por tranquilizantes e antidepressivos pela incapacidade 

de criar mediações no mundo (BIRMAN, 1999). 
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O indivíduo regulado pelo princípio de prazer vai de encontro à pulsão de morte, a 

Psicanálise trabalha em prol da produção de sujeitos que funcionam segundo certas regularidades 

psíquicas, em que se estabeleça o princípio de realidade na construção de pulsão de vida para 

lidar com o desamparo. Freud denominou que o mal-estar na civilização articula-se em torno da 

oposição das exigências da força pulsional e suas possibilidades psíquicas de satisfação. A pulsão 

é uma força constante inserida na ordem da continuidade e, para satisfazer-se, precisa inscrever-

se na ordem da descontinuidade dos símbolos. No entanto, essa condição é inaceitável para o 

sujeito; todavia, é possível gerir o desamparo a partir da busca de proteção para realizar a 

denegação dessa condição inevitável. Assim, os fanatismos religiosos, as drogas, o masoquismo e 

as ideologias oferecem uma promessa para dar conta do desamparo (BIRMAN, 2000). 

A perda do valor da experiência, modificada na relação com a temporalidade na atualidade, 

que fica entre a aceleração e a depressão, em que tempo é dinheiro e o capitalismo é o senhor do 

tempo, alteraram a noção real em que o tempo é o tecido das nossas vidas. 

O psiquismo tem o trabalho de tentar representar um objeto faltante, este trabalho é sobre 

um vazio e a partir dele é possível buscar nas representações e na ação algo para sanar a falta. É 

natural sentir, às vezes, um vazio aterrorizante, angústia e medo; para dar conta disso, o ser 

humano tem a capacidade de imaginar o que queremos, na perspectiva de que, no futuro, com 

nossas ações, tendemos a conseguir lidar com esse vazio. A ideia de suportar o vazio a partir do 

desencadeamento de representações e fantasias é que faz com que o tempo para o humano seja 

um percurso (KEHL, 2013). 

Outro assunto bastante abordado neste artigo foi o apelo consumista, que tende a colocar 

que o sujeito torna-se especial quando adquire objetos, desvalorizando os verdadeiros valores 

humanos atrelados à individualidade. Nesta, o sujeito tende a excluir o outro, se necessário, para 

o seu narcisismo; desse modo, as propagandas vendem a imagem de um indivíduo que não 

precisa ter limite e que tem seu valor baseado nos objetos que possui (KEHL, 2009). 

Evidenciam-se, na atualidade, traços de perversão nos sujeitos, em que existe o predador e 

o perdedor, num processo de aniquilamento do Outro. Há uma violência explícita no laço social 

contemporâneo, provinda da denegação da castração, fazendo com que a alteridade perca espaço 

nesse cenário. É importante emancipar o sujeito de sua consistência imaginária regida pela 

medicalização, pelo risco e pela vulnerabilidade para maior efetividade na clínica psicanalítica. 

Em um mundo marcado pela falta da alteridade, pelas tecnologias de normalização e pelo 

discurso técnico-científico, é necessário abordar por vias renovadas que o mundo relacional é o 

que habitamos como sujeitos. Há necessidade de mudar certos padrões na Psicanálise e que se 

construa a clínica com um tipo de relação humana simplificada, cujo objetivo é a conquista pelo 

paciente, de sua autonomia para ser e viver, a partir de si mesmo, adaptando-se ao mundo, mas 

sem perder em demasia a sua espontaneidade (BIRMAN et al., 2014). 
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Concluiu-se que a clínica psicanalítica contemporânea anuncia novas formas de intervenção 

em que se inaugura o universo de representações possíveis em substituição ao ato como forma de 

expressão do sujeito. Pensar estratégias é de fundamental importância, visto que o 

empobrecimento da linguagem anula seu poder de simbolização. Na medida em que seria, pela 

mediação do analista, que a conjugação entre força, os objetos e o mundo das representações será 

possível. Com isso, poder-se-ia delinear destinos estruturantes para o desamparo, assim como 

pela mediação do masoquismo, para que a subjetividade não se petrifique em seu desamparo e 

viva na submissão ao Outro. Para tanto, é necessário que a experiência analítica registre-se no 

campo de uma certa ação, em que por meio da palavra, o sujeito busque caminhos pela sua 

condição desejante, rumo ao alívio do desamparo, desse modo, autorize-se a construir sua 

história. Assim, contextualizar a singularidade do sujeito possibilitará a alteridade e a 

transformação do mortífero em vida. Ligar o desligado é buscar o caminho das representações 

psíquicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desamparo contemporâneo é uma condição natural do ser humano pela sua 

impossibilidade de completude, especialmente nas condições que a sociedade capitalista impõe 

aos cidadãos, de forma que lhe oferece a possibilidade de satisfação nos objetos; desse modo, 

confundindo o sujeito na sua condição de lidar com o vazio. 

O aumento da sensação de desamparo ocorreu após a Modernidade, quando os referenciais 

sólidos se perderam com os novos ideais técnico-científicos. Outro ponto relevante é a falha na 

constituição psíquica e nas representações dos indivíduos provocada pela modificação social, em 

que a educação é terceirizada e as funções maternas e paternas apresentam falhas graves que 

comprometem os recursos internos para dar conta do desamparo. 

O empobrecimento da capacidade interna da subjetividade atual vem anunciando 

dificuldade de lidar com as frustrações intrínsecas à vida, o que nos defronta na clínica 

contemporânea com uma árdua tarefa de resgatar o humano dos indivíduos. Ao mesmo tempo em 

que é evidente que haja muito trabalho, sobretudo, para os novos analistas, é muito prazeroso 

poder participar dessa nova realidade e trabalhar no resgate das questões inerentes à vida, que 

encontram na Psicanálise uma possibilidade de fazer sentido. 

Há muitas questões que são importantes neste tema, dentro deste estudo, pareceu-nos 

relevante uma futura pesquisa com o intuito de construir métodos para tornar acessível a todos os 

seres humanos o conhecimento do desamparo de forma ampliada; de modo que possam 

identificá-lo, assim, capacitem-se em resgatar os laços sociais e a construir novos caminhos no 
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mundo das representações, de forma a aprimorar recursos para lidar com as faltas pertinentes à 

condição humana. 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.01.2017 

 

Elis Regina da Costa, Magda Medianeira de Mello 14 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. 

Trad. Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

BIRMAN, Joel. A biopolítica na genealogia da psicanálise: da salvação à cura. Rev. 

História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 529-548, abr. - jun. 2007. 

 

BIRMAN, Joel. A dádiva e o outro: sobre o conceito de desamparo no discurso Freudiano. 

Physis: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 9 (2): 09-30, 1999. 

 

BIRMAN, Joel. A psicopatologia na pós-modernidade: As alquimias no mal-estar da 

atualidade. In: La Psychanalyse Actuelle: conferência em Paris, 1998. 

 

BIRMAN, Joel. Dor e sofrimento num mundo sem mediação. In: Estados Gerais da 

Psicanálise: II Encontro Mundial, Rio de Janeiro, 2, 2003. 

 

BIRMAN, Joel. Mal-estar na atualidade: A psicanálise e as novas formas de subjetivação. 

7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.  

 

BIRMAN, Joel; KUPPERMANN, Daniel; FULGENCIO, Leopoldo; CUNHA, Eduardo 

Leal. A fabricação do humano: Psicanálise, subjetivação e cultura. São Paulo: Ed. Zagodoni, 

2014.  

 

CAMPOS, Márcia R.B. Distúrbios da imagem do corpo na contemporaneidade. In. 

Anais do II Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e VIII Congresso Brasileiro 

de Psicopatologia Fundamental de 2006. Disponível em: 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.01.2017 

 

Elis Regina da Costa, Magda Medianeira de Mello 15 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

<http://www.fundamentalpsychopathology.org/anais2006/2.4.1.htm>.Acesso em 25 de maio, 

2015.                                

 

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. Métodos 

quantitativos e qualitativos: um resgate teórico. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, 

Blumenau, v.2, n.4, p.01- 13, Sem II. 2008 ISSN 1980-7031; 2008. 

 

DOLTO, Françoise. A imagem inconsciente do corpo. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

 

FOLBERG, Maria Nerstrovski; MAGGI, Noeli Reck. Declínio da função paterna e 

dialética da simbolização. Rev. Estilos da Clínica, Vol. VII,  n. 13, 92-99, 2002. 

 

FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos. 

Trad. Paulo César de Souza, Obras completas, vol. 12, São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 

2010. 

 

FREUD, Sigmund. O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização e outros 

trabalhos (1927-1931). Ed. Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 

Freud, vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: 

Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

 GREEN, André. Orientações para uma psicanálise contemporânea. Rev. Latinoam. 

Psicopat. Fund. São Paulo, vol. 12, n. 1, p. 221-224, mar. 2009. 

 

 JERUSALINSKY, Julieta. A criação da criança: letra e gozo nos primórdios do 

psiquismo; Tese de Doutorado em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.01.2017 

 

Elis Regina da Costa, Magda Medianeira de Mello 16 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Paulo, SP, 2009. Disponível em: 

<http://www.psicopatologiafundamental.org/uploads/files/dissertacoes_e_teses/tese_julieta_jerus

alinsky.pdf>. Acesso em: 26 set. 2015.  

 

KEHL, Maria Rita. Ressentimento. 3. ed. rev. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2007.(Coleção clínica psicanalítica/ dirigida por Flávio Carvalho Ferraz). 

 

KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Ed. 

Boitempo, 2009. 

 

KEHL, Maria Rita. Seminário o tempo e o cão: depressão, temporalidade e sintoma social 

promovido pela II Trupe de Choque, no Caism Philippe Pinel, 2009. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=81G5zNwmpGs&list=PLJKSwMUEwQaJPqbjmQHzB32h

HAzAdiqXY&index=18>. Acesso em: 12 out. 2015. 

 

KEHL, Maria Rita. Seminário aceleração e depressão, 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=gGjPmVTIiCk&index=12&list=PLJKSwMUEwQaJPqbjm

QHzB32hHAzAdiqXY>. Acesso em: 12 out. 2015. 

 

LASH, Christopher. A cultura do narcisismo: A vida americana numa era de esperanças 

em declínio. Trad. Ernani Pavanelli. Rio de Janeiro: Imago, 1983. 

 

MACEDO, Kátia Barbosa. O desamparo do indivíduo na modernidade. ECOS, Rev. 

Estudos Contemporâneos da Subjetividade, Vol. 2, Número 1, 2012. 

 

MACEDO, Kátia Barbosa. O trabalho com o desamparo e o trauma na clínica 

psicanalítica. Rev. Educamazônia- Educação, sociedade e meio ambiente. Ano 7; Vol. XIII, n. 2, 

185-202, 2014. 

 

MONTEIRO, Roberta Araujo. Desamparo e intensidades em ato na adolescência: riscos 

ao devir / Roberta Araujo Monteiro. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

psicologia da PUCRS, Porto Alegre, 2011. Disponível em:  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.01.2017 

 

Elis Regina da Costa, Magda Medianeira de Mello 17 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

<http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/4867/1/000430609-Texto%2BCompleto-

0.pdf>. Acesso em: 26 set. 2015; 

 

ROCHA, Marlene Pereira da. Elementos da teoria Winnicottina na constituição da 

maternidade. Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade 

Católica de SP, 2006. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2959>. Acesso em 25 set. 

2015. 

 

UBINHA, Paulo de Tarso; CASSORLA, Roosevelt M. S. Narciso: polimorfismo das 

versões e das interpretações psicanalíticas do mito. Rev. Estudos Psicológicos. (Campinas), v.20, 

n. 3, p. 69-81, Dez. 2003. <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

166X2003000300006Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 de maio de 2015. 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2003000300006>. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

