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RESUMO 

 

 

Este trabalho advém do esforço em relacionar o conceito e as características da 

pós-modernidade aos desafios do psicólogo e da psicologia clínica na atualidade. 

Pós-modernidade é o período originado a partir do século XX que delineia 

características inéditas acerca do homem e de sua subjetividade. As particularidades 

do homem pós-moderno são: o prazer pelo consumo, ideal de bem-estar perene, 

relações líquidas, imediatismo, flexibilidade, mutabilidade, ânsia por inovação e 

diversidade, sinônimos equivalentes à Fast-Food.  A pós-modernidade concebe 

felicidade como atributo de saúde e tristeza como sintoma de patologia. O que 

repercute na tendência à analgesia medicamentosa como solução “rápida e 

eficiente” para livrar-se de situações geradoras de tensão. Isso retira do sujeito a 

possibilidade de elaborar o sofrimento de forma idiossincrática e criativa e o torna 

cada vez mais intolerante ao processo de sofrer. Nas relações pós-modernas 

predominam as atitudes do tipo EU-ISSO que pressupõe a objetivação, ou “uso” de 

uma das partes e não permite o encontro autêntico de alteridades. O psicólogo é 

desafiado a despir-se de técnicas ou pressupostos sobre o outro para oferecer-se 

como um convite ao encontro autêntico de alteridades do tipo EU-TU. Dessa forma é 

possível apreender as demandas que emergem na psicoterapia clínica, nunca 

desconectadas do social. E devolvemos ao sujeito a possibilidade de descobrir 

saídas criativas frente ao sofrimento, saídas que não são receitadas em bulas e nem 

compradas em farmácias.  

 

Palavras-chave: Pós-modernidade; Psicoterapia; Psicologia Clínica; 

Relacionamentos; Tecnologia da informação e Comunicação (TIC’s). 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work stems from the effort to relate the concept and characteristics of 

postmodernity to the challenges of psychology and clinical psychology today. 

Postmodernity is the period originating from the twentieth century that delineates 

characteristics unheard of about man and his subjectivity. The particularities of 

postmodern man are: pleasure for consumption, ideal of perennial well-being, liquid 

relations, immediacy, flexibility, mutability, eagerness for innovation and diversity, 

synonyms equivalent to Fast Food. Postmodernity conceives happiness as an 

attribute of health and sadness as a symptom of pathology. This has repercussions 

on the trend towards drug analgesia as a "fast and efficient" solution to get rid of 

stressful situations. This removes from the subject the possibility of elaborating the 

suffering in an idiosyncratic and creative way and makes it increasingly intolerant of 

the suffering process. In postmodern relations, EU-ISSO-like attitudes predominate, 

which presuppose the objectification or "use" of one of the parties and does not allow 

the authentic encounter of otherness. The psychologist is challenged to disrobe 

techniques or assumptions about the other to offer himself as an invitation to the 

authentic encounter of otherness of the EU-TU type. In this way it is possible to 

apprehend the demands that emerge in clinical psychotherapy, never disconnected 

from the social. And we give back to the subject the possibility of discovering creative 

solutions to the suffering, which are not prescribed in the package insert or bought in 

pharmacies. 

 

Keywords: Postmodernity; Psychotherapy; Clinical psychology; Relationships; 

Technology of Information y communication (TIC’s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Este trabajo adviene del esfuerzo en relacionar el concepto y las características de 

la posmodernidad a los desafíos del psicólogo y de la psicología clínica en la 

actualidad. El posmodernismo es el período que tuviera origen en el siglo XX y 

introduce nuevas características a el hombre y su subjetividad. Las particularidades 

del hombre postmoderno son: el placer por el consumo, lo ideal de bienestar 

perenne, inmediatez, flexibilidad, capacidad de cambio, ansias de innovación y la 

diversidad, sinónimos equivalentes a el Fast-Food. La posmodernidad concibe la 

felicidad como atributo de la salud y la tristeza como síntoma patológico. Lo que 

hace emerger la tendencia a la analgesia medicamentosa como solución "rápida y 

eficaz" para deshacerse de situaciones de estrés. Esto elimina del sujeto la 

posibilidad de desarrollar el sufrimiento de manera idiosincrásica y creativa, y hace 

que sea cada vez más intolerante al proceso de sufrimiento. En las relaciones 

posmodernas predominan actitudes como la YO-ISO y se supone que la 

objetivación, o la "utilización" de la otra parte y no permite el verdadero encuentro de 

la alteridad. El psicólogo es desafiado a desnudarse de técnicas o suposiciones 

acerca de la otra persona y a ofrecerse como una invitación al encuentro auténtico 

de la alteridad del tipo de YO-TU. De este modo es posible captar las demandas que 

surgen en la psicoterapia clínica, nunca desconectas  del social. Y devolvemos al 

otro la capacidad de encontrar salidas creativas frente al sufrimiento, salidas que no 

estén establecidas en los prospectos y no se compra en las farmacias. 

 

Palabras-clave: postmodernidad; psicoterapia; Psicología Clínica; relaciones; 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC’s) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 2- Eduardo Eloy (sem título, 1990) 

 

Pós-modernidade designa a situação sócio-cultural predominante no 

capitalismo do século XX e delineia a diferenciação do período moderno. Sociólogos 

que analisam esse conceito, como Zygmunt Bauman, Terry Eagleton, Gilles 

Lipovetsky e Jean François Lyotard se diferenciam quanto às definições do termo. 

No entanto, convergem para a argumentação de que a pós-modernidade traça uma 

gama de características inéditas que atravessam a sociedade e as subjetividades. A 

saber: a flexibilidade, agilidade, eficiência, volatilidade, mutabilidade, pelo 

afrouxamento dos vínculos de contato, consumismo e o just-in-time. 
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No presente trabalho utilizamos o termo “fast-food” como sinônimo de pós-

modernidade. Isso se justifica pela própria coincidência originária de ambos. Fast-

food é um fenômeno que marca o início de uma era voltada para a agilidade, 

rapidez, eficiência, prazer imediato e outras. Ao exigir novos e diversos tipos de 

alimentação, o indivíduo sintetiza novos padrões culturais e sociais e demarca novos 

valores que são indícios do surgimento da era pós-moderna. O fast-food responde 

às novas demandas com perfeição, sua intenção é substituir o tempo delongado da 

alimentação gourmet. A não espera, instantaneidade, ou a rapidez denotam 

características dessa sociedade que emerge: a fluidez (ou liquidez) é condição sine 

qua non da existência. 

Na contemporaneidade somos marcados por novos paradigmas, cada vez 

mais distantes da modernidade. No entanto, a psicologia se constitui como ciência 

na modernidade e traz marcas deste período que constantemente precisam ser 

refletidas e atualizadas, para atendemos com mais recursos as demandas do sujeito 

contemporâneo.  

O sujeito sob qual se erigiu a psicologia moderna era representacional, 

universal, quantificável, um protótipo que se permitia conhecer e generalizar suas 

características. A pós-modernidade inaugura a possibilidade de existência de 

diversos tipos de sujeitos e devolve à psicologia a necessidade de lidar com uma 

quantidade infinita de formas de ser e estar no mundo.  

Pressupomos que “o homem é um ser com o outro” (BUBER, 1974) e está 

imerso numa cultura que interfere em todas as esferas da sua vida (LARAIA, 2001). 

Portanto, entendemos que o cliente, ao buscar ajuda psicológica, ainda que 

apresente uma demanda individual, suas razões e motivos também estão 

relacionadas ao meio social, cultural e histórico em que vive. Isso desafia o 

psicólogo clínico a lidar com uma gama diversificada de desdobramentos e 

implicações do social sentidas a nível “micro”. Um profissional comprometido e 

implicado na escuta do outro, precisa ampliar seu olhar para também compreender 

os atravessamos sócio-culturais a que somos submetidos.  

O primeiro desdobramento pós-moderno a nível subjetivo que destacamos é o 

regime temporal acelerado e paradoxo: somos a sociedade do fast-food e entra em 

alta a minuciosidade letárgica do gourmet nos convocando à experimentação 

qualitativa. A pós-modernidade e a fluidez com que as coisas se apresentam faz 



17 

 

 

com que nada seja fixo por muito tempo e tudo o que é estável precisa ser 

repensado, desconstruído, reconstruído e assim, tudo se torna maleável, flexível, 

“líquido”. Nenhuma resposta é válida por muito tempo e as verdades também se 

transformam. Dessa forma, o sujeito é convocado a acostumar-se com o devir, a 

criar e recriar respostas e soluções o tempo todo. Veremos que a falta de solidez 

pode ser visto como um entrave à própria fluidez da vida e que nem todas as 

subjetividades lidam com facilidade com os imediatismos pós-modernos. 

O segundo desdobramento subjetivo que destacamos é a dificuldade em 

elaborar sofrimentos. Vivemos uma sociedade da primazia do bem estar e da 

felicidade e negligenciamos a dor, ou qualquer tipo mal estar. O mundo da boa 

performance e da eficiência não dispõe tempo necessário para a letargia do 

vivenciar e elaborar dores e sofrimentos. Felicidade é sinônimo de saúde (OMS, 

1992, p.x)  e o sofrimento e patologizado. Sentir dor nada mais é do que insucesso 

no projeto pessoal de realização de vida. Sabendo dos paradigmas atuais, convocar 

o sujeito a um encontro autêntico com o sofrimento e com as problemáticas atuais é 

um desafio constante dos psicólogos. 

A terceira implicação pós-moderna na subjetividade é a dificuldade em 

estabelecer relações sólidas do tipo EU-TU na era da liquidez. A relação terapêutica 

é enviesada pela naturalização da atitude EU-ISSO, que se sobressai na sociedade 

pós-moderna. A viabilização de encontros autênticos e verdadeiros é um desafio 

numa era em que predomina as relações virtualizadas e objetiváveis, agregadas e 

descartadas com um “clique”. 

A partir das implicações subjetivas da pós-modernidade, refletimos acerca do 

lugar que o psicólogo clínico tem ocupado frente às demandas que lhe são dirigidas.  

O psicólogo, para alguns, é visto como o profissional que pode responder e 

solucionar tudo o que a vida sugere de dúvida e de incerteza. A conjuntura da pós-

modernidade, favoreceu a idealização de um perfil profissional de psicólogo clínico 

que fosse capaz de responder, solucionar e resolver os “problemas” que surgiram 

com essa nova era. O psicólogo emergia como o profissional capaz de ajustar aquilo 

que a sociedade desajustava e onde se concentravam as respostas voláteis do 

mundo e talvez nós, de alguma forma, tenhamos ocupado esse lugar. 

Veremos que legitimar o lugar de quem responde e soluciona nos coloca na 

posição de especialista. Apostamos na ideia de que o lugar de especialista impede 
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um encontro com alteridade e favorece a reprodução de modelos tradicionais 

dominantes sem indagações ético-políticas. Aposto na necessidade do psicólogo 

destituir-se do lugar de especialista que “sabe sobre o outro” e assumir o lugar de 

“não saber sobre o outro” que implica em compreender as singularidades do outro, 

entendendo a alteridade como princípio fundamental do encontro. É somente não 

pressupondo nada sobre o outro que é possível afetar-se pelo estranho, pelo 

diferente, por aquilo que ainda não está representado, acolhendo a alteridade e a 

produção da diferença.  

Em suma, este trabalho apresenta um esforço de “estranhamento” do 

“familiar” (DAMATTA, 1981). O mesmo exercício realizado por autores que centram 

seus estudos em objetos de seu cotidiano. Estamos imersos na pós-modernidade, 

nela somos constituídos e a constituímos. A atividade de me distanciar, ou estranhar 

aquilo que me atravessa foi meu principal desafio. Em outros momentos, precisei 

usar “lentes” próprias para enxergar uma realidade sem cair no erro de sobreposição 

de teorias importadas e não “relativizadas”. (LARAIA, 2001). 

Meu grau de proximidade com o objeto de pesquisa torna o desafio de 

“estranhamento” ainda mais difícil. Meu compromisso nessa pesquisa foi me 

posicionar eticamente no rigor científico, entendendo, como Gilberto Velho, que 

 

O pesquisador está inserido numa sociedade hierarquizada, com 

poderes estabelecidos ou seja interesses políticos desiguais, relações 

desiguais, divisão de classes e, além disso, como homem, tem suas 

emoções e sentimentos (subjetividade), e todas essas coisas 

permeiam o fazer científico, sendo impossível desprezá-las, logo não 

existe imparcialidade ou neutralidade. (VELHO, 1978, p. 15) 

 

Isso significa que a realidade é sempre filtrada pelo ponto de vista do 

pesquisador, isso não implica o fim do rigor científico, mas, nos mostra a importância 

de conceber a objetividade mais ou menos ideológica e sempre interpretativa. Esse 

movimento de relativizar e ter noções de distância e objetividade, torna o 

pesquisador mais modesto e o permite observar o familiar sem ser inviabilizado pela 

imparcialidade e neutralidade (VELHO, 1978). 

O primeiro capítulo deste trabalho visa relatar aspectos estruturais da 

pesquisa, apresentando os objetivos, justificativas e fundamentação teórica e 
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metodológica da pesquisa. O segundo capítulo caracteriza as noções de 

psicoterapia, psicologia clínica, pós-modernidade e subjetividade para situar o leitor 

na compreensão do autor acerca variáveis, afinando, assim, o diálogo entre ambos. 

O terceiro capítulo visa apresentar a epistemologia da psicologia e sua 

incidência na modernidade, afim de que o leitor saiba identificar marcas modernas 

na psicologia contemporânea. O quarto capítulo pretende nos introduzir ao debate 

da sociologia sobre a “pós-modernidade”, apresentando diferentes nomenclaturas e 

definições para o mesmo fenômeno e expondo as críticas que permeiam o conceito.  

O quinto capítulo é a introdução da argumentação em torno da relação 

psicoterapia e psicólogo versus pós modernidade. Pretendemos apresentar como se 

dá o diálogo do psicólogo com a temporalidade a partir das demandas clínicas e das 

“exigências” trazidas pelos clientes. Apresentamos a relação das demandas clínicas 

atuais com o contexto temporal social da pós modernidade, englobando aspectos 

característicos dessa nova era e sua reverberação em novos dilemas sentidos no 

campo individual. 

O sexto capítulo fala das características pós-modernas no estabelecimento de 

relacionamentos. Aborda o desafio profissional na construção de um encontro que 

seja do nível EU-TU. O sétimo capítulo aborda especificamente a postura do 

psicólogo frente aos papéis que contemporaneidade o coloca. É possível respondê-

las tornando-se o profissional que possui respostas, o especialista, ou, responde-las 

sendo o profissional que não sabe as respostas, mas que favorece a descoberta 

criativa de possibilidades, que não se limitam a um caminho ou a uma resposta 

pronta.  

A intenção é que ao final deste estudo, sejamos capazes de argumentar e 

discutir a relação da psicologia clínica individual com os dilemas da sociedade pós-

moderna, elencando o que a pós-modernidade trouxe de novidades ao cenário da 

psicologia clínica e ao papel do psicólogo clínico no Brasil. Pretendemos oferecer 

subsídios para que o psicólogo compreenda a similaridade de alguns discursos e 

demandas clínicas que advém da confluência do social e do individual, sem perder 

de vista aspectos que correspondem às especificidades individuais. 

Esse trabalho se demonstra relevante por contribuir para o exercício 

profissional do psicólogo, no auxílio dos indivíduos ao encontro de suas próprias 

respostas para as questões lhes acometem, favorecendo a criação de modos 
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singulares existência, a partir das relações que estabelecem com as coisas, com as 

pessoas, com o mundo.  

A cada capítulo compartilho obras de artistas contemporâneos que se 

relacionam, de alguma maneira, às temáticas levantadas nesta monografia. 

Convido-lhes a atribuir significados às obras e permitir serem afetados por elas. Meu 

convite é que você se permita ser afetado pelas reflexões que apresento nesta 

pesquisa. Que ao longo da leitura seja possível encontrar-lhe em algum aspecto e 

que seja um bom encontro. Que minhas palavras, carregadas de afecções possam 

afetar-te de alguma maneira.  
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2. CARACTERIZANDO AS VARIÁVEIS: PSICOTERAPIA, PSICOLOGIA CLÍNICA 

E SUBJETIVIDADE: 

 

A psicologia Clínica é uma das modalidades de atuação do psicólogo e a que 

retém o maior número de profissionais. De acordo com Bastos e Gomide (1989, p. 9) 

na década de 80, 60% dos profissionais de psicologia atuavam na clínica, conforme 

mostra a tabela 2.  

 

 

Tabela 1: Bastos e Gomide (1989, p.9). 

 

No que diz respeito à atuação profissional, de acordo com o Conselho Federal 

de Psicologia (1992), em síntese, o psicólogo clínico: 

 

Atua na área específica da saúde, colaborando para a compreensão 

dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou 

curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional em instituições 

formais e informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento 

psicológico, e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, 

através de diferentes abordagens teóricas. (p.1) 

 

Dessa forma, podemos inferir que o que chamamos de psicologia clínica não 

se restringe ao que é feito em consultório individual, como acredita o senso comum. 

Já a psicoterapia é uma modalidade terapêutica da psicologia clínica e também uma 

das possibilidades de intervenção, mas não única. É diretamente influenciada e 
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dependente do viés teórico do psicólogo e também varia de acordo com as 

demandas dos clientes. 

A psicoterapia pressupõe uma concepção de sujeito, que se distingue nas 

diferentes linhas teóricas e abordagens clínicas. Se nos situamos na pós-

modernidade demarcamos características deste período que regem a vida deste 

sujeito, que são diferentes da modernidade, por exemplo, de forma que para 

compreender a subjetividade do homem pós-moderno, é preciso compreender a 

própria pós-modernidade. Assim, nos esclarece Ferreira (2005) e Stundfeld (2000): 

 

A subjetividade compreendida como particularidades do sujeito tecidas em 

sua relação com o mundo está permeada pelo contexto bio-politico-

econômico-cultural-tecnológico. (STUNDFELD, 2000, p.253) 

 

A subjetividade da pós-modernidade tem especificidade que a distingue de 

outras épocas. Mas, essa subjetividade marcada pelo contexto pós-moderno não é 

passivamente influenciada: ela molda o contexto social e o transforma, e 

paralelamente é transformada por ele. Nesse sentido,  

 

A subjetividade responde a esse contexto social ao mesmo tempo em que o 

molda, portanto, para compreender como ela está configurada é essencial a 

compreensão de dimensões do funcionamento social (...). (FERREIRA, 2005, 

p. 131) 

 

Este trabalho tem influências do pensamento fenomenológico-existencial, por 

isso, nos convém, apresentar a visão de homem que pressupõe essa abordagem. A 

fenomenologia-existencial parte da concepção de homem indeterminado, não 

dicotômico, não generalizável, aberto às diversas possibilidades de ser e estar no 

mundo. Nesse sentido, nos deixa claro, Heidegger: 

 

O existir humano nunca é um objeto dado em algum lugar, muito menos 

encapsulado em si mesmo. A existência significa apenas a abertura originária 

de sentido no qual podem vir à luz os entes enquanto tais. (Heidegger, 2001 

p. 33) 
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A subjetividade da qual falamos nessa pesquisa não corresponde à imagem 

do sujeito moderno. O sujeito da modernidade era representacional, universal, 

quantificável, um protótipo que se permitia conhecer e generalizar suas 

características. A pós-modernidade inaugura a possibilidade de existência de 

diversos tipos de sujeitos e devolve à psicologia a necessidade de lidar com uma 

quantidade infinita de formas de ser e estar no mundo.  

Nessa concepção não cabe o pensamento dicotômico da modernidade. Sobre 

a superação da dicotomia mente e corpo, Neubern (2014) afirma que, 

 

Se o corpo é imbuído de história, cultura, em suma, de subjetividade, a 

constituição subjetiva de uma pessoa não consiste em entidade etérea, mas 

encarnada num corpo. (p.842) 

 

Qualquer herança dicotômica, seja mente x corpo, seja indivíduo x sociedade, 

interno x externo, cria barreiras para uma compreensão abrangente das temáticas 

clínicas atuais. É preciso conceber um indivíduo como alteridade, inteiro, 

encarnando no corpo a produção de sentido e significações subjetivas. E 

entendendo o corpo como espaço de vivências onde habitam as potencialidades de 

reinvenção e recriação do sujeito e do território. 
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3. PSICOLOGIA E AS MARCAS DE SUA CONSTITUÇÃO MODERNA:  

 

 

Figura 3: Luís Paulo Baravelli (Primeira Figura, 1982). 

 

A psicologia nasceu em meados do século XIX, na modernidade e em um 

cenário marcado pelos ideais positivistas de Augusto Comte. Para o positivismo 

importava a descoberta de leis universais, em oposição a qualquer resquício dos 

ideais metafísicos. O que delineava a verdade das pesquisas e do conhecimento era 

a total retirada da subjetividade da investigação, isso era feito por meio do controle 

experimental, da padronização, da instrumentalização e do método.  

 A psicologia, por mais que tenha nascido das produções filosóficas, para 

assumir o caráter de ciência deveria se adequar aos padrões positivistas das 
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ciências naturais. Para tanto, passa a receber as influências diretas da Fisiologia, 

matemática, física, etc.  

Nesse sentido, vale destacar as importantes contribuições do cientista Gustav 

T. Fechner, que se dedicou ao estudo do método experimental na psicologia e 

concebeu uma nova ciência, a psicofísica. 

O propósito da psicofísica era estabelecer uma fórmula ou uma função 

matemática que estabelecesse a relação quantitativa da realidade psíquica e da 

realidade objetiva. Os estudos de Fechner visavam superar o impasse do dualismo 

cartesiano e romper com o pessimismo kantiano de que a psicologia nunca se 

tornaria ciência. 

Após muitos anos de trabalho, Fechner apresenta uma fórmula que prometia 

equacionar estímulo físico e sensação mental (sensação x percepção). A equação 

da psicofísica esbarrou em um novo impasse: a realidade psíquica é imediata e, 

portanto, não pode ser equacionada no método experimental, assim, a investigação 

de processos psicológicos mais complexos estava comprometida. 

O médico e fisiologista Wilhelm Wundt (1832-1920) foi um dos principais 

responsáveis pela criação do projeto de uma psicologia científica ultrapassando os 

impasses de Fechner. Para Wundt, assim como para Fechner, a psicologia era uma 

ciência da consciência e seu objeto o estudo a experiência imediata, Wundt, no 

entanto promete superar o impasse anterior com a introdução do método da 

introspecção, garantindo o rigor científico e o controle das variáveis (SUNDFELD, 

2000, p.251). 

A psicologia de Wundt se utiliza da introspecção para interrogar a experiência 

imediata (a consciência). Nesse sentido, Figueiredo e Santi (1997) esclarecem que, 

 

A psicologia de Wundt não usa o método experimental, mas os métodos 

comparativos da antropologia e da filologia, e seu objetivo é a investigação dos 

processos de síntese, porque para Wundt a experiência imediata não é nem uma 

coisa desorganizada nem uma mera combinação mecânica de elementos: a 

"experiência imediata" seria o resultado de processos de síntese criativa, em que a 

subjetividade se manifestaria como vontade, como capacidade de criação (p.13). 

 

Os estudos de Wundt provocaram importantes desdobramentos na produção 

de estudos em psicologia e culminou na criação de novas escolas de pensamento, 

efervescendo o campo de debates em torno do projeto de uma psicologia científica.  
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Franz Brentano emerge como um dos principais críticos da psicologia 

fisiológica e do método introspectivo. Foi o responsável pela criação da psicologia do 

ato, partindo da ideia de que os “fenômenos mentais são orientados para fora, ou 

seja, são atos que implicam em objetos exteriores” (STUNDFELD, 2000, p.252). 

 A consciência para Brentano é a capacidade ou atributo de se debruçar sobre 

a experiência que aparece a nós, produzindo significados sobre ela. Ao voltar-se 

para um fato a consciência não se revela como pura ou neutra, é sempre uma 

“consciência de”, tem uma finalidade e por isso é intencional. Brentano apresenta 

um método descritivo e se pauta na experiência do sujeito cognoscente, sem o qual 

não há sentido nas significações.  

A principal tese de Brentano é a importância da descrição fenomenológica e o 

nativismo da percepção. A consciência é sinônimo dos atos psíquicos pelos quais o 

sujeito dá significado aos objetos do seu mundo relacional. A partir dessa 

representação ideacional interna, chamada intencional, o sujeito dirige, sua conduta 

adaptativa.  

O método de centrar-se na descrição imediata dos fenômenos das 

experiências vividas foi fundamental para a constituição da fenomenologia de 

Edmund Husserl. Para Husserl, a compreensão dos significados se dá na realidade 

de onde emergem os fenômenos a partir da epoché, que é a suspensão a realidade 

ingênua dos sentidos, sem negá-los, apenas colocando-os “entre parênteses”. O 

exercício da epoché nos permite retornar ao fenômeno e apreendê-lo em sua 

essência, tal qual ele aparece. 

A fenomenologia traz importantes contribuições à psicologia clínica e serve de 

base epistemológica da psicologia da Gestalt. A premissa da Gestalt é que o todo 

sempre excede a soma das partes, isso significa que nossa experiência perceptiva é 

estruturada e é a totalidade que confere sentido e significado. O objeto da psicologia 

da Gestalt é a mente e o método é o fenomenológico, que visa a descrição dos 

dados que chegam à consciência. 

Como é possível perceber, a história da consolidação científica da psicologia 

foi marcada pela diversidade de postulados, o que desencadeou o surgimento de 

distintas abordagens teóricas das quais dispomos hoje.  

Na história da psicologia, a busca pelo status científico, tratou de eliminar a 

variável subjetiva para evidenciar os fenômenos observáveis. (STUNDFELD, 2000, 
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p. 252). A psicologia emergiu como ciência na modernidade, período que, como 

vimos, enfatizava a razão e com ela a possibilidade de atuar na natureza e na 

sociedade. Preconizava-se ainda, o ideal de verdade pela comprovação de 

hipóteses. Segundo Nicolaci-da-Costa (2004) as palavras-chave da modernidade 

são:  

 

Ordem, progresso, verdade, razão, objetividade, emancipação universal, 

sistemas únicos de leitura da realidade, grandes narrativas, teorias 

universalistas, fundamentos definitivos de explicação, fronteiras, barreiras, 

longo prazo, hierarquia, instituições sólidas, poder central, claras distinções 

entre público e privado etc. (p.83) 

 

Os ideais da modernidade e suas concepções de homem e mundo 

atravessam todas as esferas sociais: marcam a cultura, estabelecem valores éticos 

e políticos, influenciam as concepções de religião e ser supremo e incidem na 

produção de conhecimento, pesquisas e investigações científicas. (STUNDFELD, 

2004, p.253).  

A psicologia é marcada pelos ideais modernos. O modelo tradicional 

dominante nas ciências Humanas está vinculado às proposições dicotômicas da 

modernidade: o da essência e o da aparência, mente e corpo, realidade física e 

realidade subjetiva e essas dicotomias tem a ver com a própria epistemologia da 

psicologia, como nos esclarece Neubern, 

 

Tal processo histórico e epistemológico de construção da psicologia moderna 

implica na produção de relações comumente hierarquizadas e rígidas, com o 

privilégio de um polo em detrimento do outro. a concepção de psique torna-se 

gradativamente separada em diferentes dicotomias coo histórico-atual, 

universal-singular, essência-existência, determinismo-livre-arbítrio, interno-

externo consciente-inconsciente, individual-social, corpo-alma (NEUBERN, 

2003, p.83) 

 

O modelo ideal de verdade pressupõe essências invariáveis, que dizem 

respeito a qualquer coisa, são imutáveis e favorecem a cristalização do 

conhecimento e por consequência a identificação dos “erros” que são os desvios do 

ideal e, portanto, devem ser corrigidos. O essencialismo moderno marca a psicologia 
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ao supor a existência de respostas verdadeiras de cura ou solução dos problemas 

do outro.  

É contraditório que as práticas psi ainda tenham resquícios de um modelo 

tradicional de ciência. Vivemos em um meio acadêmico que sempre nos convoca a 

refletir, estamos frequentemente reunidos em congressos, simpósios, seminários 

para o exercício da reflexão, no entanto, contraditoriamente, o que demonstra estar 

naturalizado em nossas práticas são resquícios temporalidade ultrapassada. Talvez 

isso se deva ao fato de que refletir é sair de uma zona confortável e implicar-se em 

uma postura autocrítica acerca das práticas psi. Na verdade, de nada adianta as 

teorizações se não conseguirmos colocar em prática a postura crítica com que 

escrevemos textos e artigos. 

É necessário romper com os modelos tradicionais que visam a 

homogeneização e idealizam a neutralidade do profissional. Precisamos afirmar que 

o território da vida e da sociedade são produções históricas que se constroem e 

reconstroem a todo instante e se opõe aos saberes inflexíveis e cristalizados do 

essencialismo. 

O mundo pós moderno apresenta um sujeito multifacetado, e que desafia às 

noções clássicas de sujeito e a fragmentação herdada da modernidade. Superar as 

dicotomias que o período anterior deixou é um desafio da psicologia pós-moderna. 

É indiscutível que a psicologia tenha nascido na modernidade. Até aqui nos 

importou destacar marcas modernas no surgimento da psicologia. Isso evidencia o 

fato de que precisamos refletir sobre as práticas legitimadas historicamente para 

mantermos a constante atualização das técnicas, a partir das características 

subjetivas atuais. No bloco seguinte veremos o quanto as características do homem 

pós-moderno se distanciam da modernidade e apontaremos os dilemas que 

emergem nessa nova dinâmica social no contexto da psicologia clínica.  
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4. PÓS-MODERNIDADE, HIPERMODERNIDADE, CONTEMPORANEIDADE: A 

ERA DO FAST-FOOD.  

 

 

Figura 4: Camila Lagoeiro, (Espetáculo da Vida Pós-Moderna - Em busca de Sentidos, 

2009). 

 

Este capítulo pretende nos introduzir ao debate da sociologia sobre a “pós-

modernidade”, explicitando sua origem, suas características e seus desdobramentos 

nas construções individuais. É vasta e extensa a bibliografia sobre pós-

modernidade. O termo se tornou recorrente a partir de meados do século XX, 

embora cada autor lhe atribua sentidos e características diferenciadas.  

Segundo o polonês Zygmunt Bauman, o mais importante popularizador do 

termo, pós-modernidade é o período posterior à Segunda Guerra Mundial e se 

distingue da modernidade por delinear características inéditas nas relações do 

homem com o mundo, com as pessoas e com as coisas. As principais 

características do homem pós-moderno é a flexibilidade, maleabilidade e 
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multiformidade. Bauman é quem atribui à pós-modernidade a nomenclatura de 

“modernidade líquida”, por enfatizar a decadência dos padrões sólidos.  

Gilles Lipovetsky, um autor contemporâneo Francês, chama de 

hipermodernidade a intensificação das características principais da pós-

modernidade, a saber: o individualismo, narcisismo, consumismo, hedonismo e a 

fragmentação do tempo e do espaço.  

Eagleton caracteriza a pós-modernidade como a linha de pensamento que 

questiona as noções de verdade, razão, identidade, objetividade. O mundo, nesse 

ponto de vista, é o campo do imprevisível, do instável, do contigente. (EAGLETON, 

1996, p. 7). 

Como o próprio termo denota, pós-modernidade é caracterizada por uma 

série de mudanças conjunturais posteriores à idade moderna, segundo o Francês 

Jean-François Lyotard o termo “pós moderno” designa “o estado da cultura após as 

transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das 

artes a partir do final do século XIX” (LYOTARD, 1997).  

Pós-modernidade, enfim, marca o distanciamento da modernidade por meio 

da ascenção de atitudes inéditas frente ao trabalho, às relações pessoais e a si 

próprio. É importante destacar que não há uma ruptura definitiva com os valores da 

modernidade. Lyotard (1997) demonstra que nem a modernidade, nem a pós 

modernidade são identificadas como entidades subsequentes, ou circunscritas, onde 

uma aparece depois da outra. Não é possível dizer com precisão quando se dá o 

início da pós-modernidade, assim como não podemos dizer qual é o fim da 

modernidade. A modernidade e a pós-modernidade subsistem, mas, de modo 

díspar, onde uma sempre predomina mais que a outra.  

A modernidade, em geral, é associada principalmente à revolução industrial e 

aos ideais iluministas e foi pensada segundo dois princípios fundamentais: a 

liberdade e a igualdade, que resultariam num indivíduo autônomo. Depositou grande 

expectativa na razão e na ciência como possibilidades de progresso ilimitado. No 

entanto, na era das Luzes, a autonomização do indivíduo permanecia hipotética por 

conta da rigidez do poder estatal, da disciplina e do controle hierárquico dos corpos 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 16). 

Segundo Furtado e Szapiro (2015, p.169) a sociedade foi levada a acreditar 

que a razão poderia aumentar a qualidade de vida, por proporcionar previsibilidade, 



31 

 

 

segurança e felicidade. A II Guerra mundial, Auschwitz, Hiroshima as crises 

econômicas e ecológicas mudaram as perspectivas e esperanças na razão. Nesse 

sentido,  

 

Entrou em época o desencanto e a descrença (...) trazendo consigo a 

desconfiança sobre os efeitos do progresso, até então considerado com 

otimismo e esperança. (FURTADO e SZAPIRO, 2015, p. 169) 

 

O século XX e as catástrofes que o sucederam, romperam com todas as 

expectativas do período passado ao fazer uso da razão e da ciência como 

instrumentos de dominação. Contudo, não podemos negar que o século das luzes, 

deixou como herança, muitas possibilidades no campo da ciência e da tecnologia, 

assim, na pós-modernidade a cibernética emergiu como novo campo de bem estar.  

Na pós modernidade, o capitalismo e o mercados sutilmente tomaram o lugar 

das antigas e autoritárias formas de dominação. O capitalismo da década de 60 

introduz em todas as camadas sociais “a aspiração pelo consumo”. A busca 

incansável pelo consumo de novidades, de futilidades e a introdução do bem-estar 

como alvo, resultam no que hoje podemos chamar de “ideologia individualista 

hedonista1”. 

A possibilidade de “poder ser” e “poder comprar” o que quiser, marca o 

momento em que emancipação do sujeito, idealizada no século das Luzes, é 

concretizada. Segundo Bauman (1998) o indivíduo na sociedade pós moderna surge 

como um consumidor, diferente do período anterior, onde era o produtor. 

Contudo, a possibilidade de individualidade, autonomia e liberdade não 

inaugura um mundo ideal, livre de conflito social e dominação. A pós-modernidade 

estabelece novos mecanismos de controle social, abandonando a austeridade da 

disciplina moderna e aderindo à imposição por meio da comunicação.  

Lipovetsky chama o indivíduo que emerge da pós-modernidade como 

“Narciso”: um indivíduo cool, flexível, hedonista e libertário. (LIPOVETSKY, p. 25). 

Um indivíduo que rompe com as ideologias e normas tradicionais, cultua o presente 

e o prazer supremo.  A pós modernidade, então, está associada aos ideais de uma 

                                                     
1
 Termo comumente empregado em sentido moral para designar cada doutrina segundo a qual o prazer é o único 

ou principal bem da existência e sua busca, a finalidade ideal da conduta 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a887 2015 Editora Melhorament Michaelis Dicionário Brasileiro da 

Língua Portuguesa 
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nova fase do capitalismo, repleta de transformações sociais também impulsionadas 

pela globalização.   

Há de se considerar que o debate sobre a pós modernidade emerge há mais 

de 70 anos atrás e, por conta da flexibilidade e da inovação na construção de 

identidades, o indivíduo e a sociedade que conhecemos hoje já apresentam 

características novas àquelas descritas há décadas atrás. Lipovetsky (2004) 

questiona se ainda na atualidade estamos submetidos ao modelo de individualismo 

Narciso e se a fase pós-moderna continua a mesma nos dias atuais.  

Sinais nos indicam que se intensificaram todas as características do período 

pós-moderno, o que faz Lipovetsky (2004) afirmar que entramos na era do hiper: 

hipermodernidade, hiperconsumo e hipernarcisismo. Não rompemos com a pós-

modernidade, senão, a intensificamos. Neste trabalho usaremos comumente a 

expressão pós-modernidade por ser o fenômeno que engloba em si, as 

características da hipermodernidade. 

 Segundo Lipovetsky (2004, p. 26) o indivíduo hipernarcisista agrega à 

autonomia e liberdade, maturidade e responsabilidade, mesclados aos ideais de 

flexibilidade, competitividade e sucesso profissional e não só ideais libertários e 

hedonistas do narciso pós moderno. A lógica do consumo está calcada em critérios 

individuais, hedonistas e emocionais, importa menos o status e mais o prazer que o 

consumo proporciona. 

O produto do imperialismo do consumo é a própria criminalidade, que denota 

a discrepância entre os que são seduzidos pelo mercado e podem bancar seus 

luxos e os que são seduzidos, mas, impossibilitados de sustentarem o ímpeto 

consumista. Não há uma norma de vida imposta pela sociedade pós moderna, a não 

ser a de que é preciso apoderar-se cada vez mais. 

Agregar responsabilidade e maturidade é um paradoxo num mundo onde a 

quebra de normas, de regras e da ética é evidente. É comum o hipernarciso 

responsável e maduro dirigir alcoolizado, falar no celular enquanto dirige, fumar em 

ambientes fechados, alterar livros contábeis, roubar dinheiro público, não devolver o 

troco a mais e jogar lixo no chão.  

 

Os indivíduos hipermodernos são ao mesmo tempo mais informados e mais 

desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos ideológicos e mais 
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tributários das modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais críticos e mais 

superficiais, mais céticos e menos profundos. (LIPOVESTKY, 2004, p. 27) 

 

  O indivíduo hipermoderno não é mais aquele que busca emancipação, pelo 

contrário, vive sob tensão, angústia e ansiedade. É atordoado pelo futuro incerto, 

pelos problemas internacionais, nacionais e locais, pela lógica competitiva 

exacerbada, pelo desenvolvimento desenfreado das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e pela precarização e falta de emprego. A busca hedonista é 

acompanhada pelo medo em qualquer idade. 

 Na hipermodernidade, as grandes certezas ideológicas explodem, privilegia-

se a flexibilidade de construções e desconstruções de teorias, normas, regras. A 

volatilidade das opiniões e a instabilidade desencadeiam um processo mais amplo 

de tolerância às pequenas versões individuais e singularidades subjetivas 

(Lipovetsky, 2004, p. 32).    

A leveza do “ser” da pós-modernidade trouxe infinitas possibilidades, com 

isso, a definição de êxito é definida e redefinida e percebida de distintas maneiras. 

Projeto de vida é um carro chefe difícil de sustentar e construir, porque o caminho é 

obscuro, não se sabe onde chegar. (BAUMAN, 1998) 

A flexibilidade da vontade humana: os valores, a religião, direitos e deveres, 

profissões, as idealizações são tão voláteis quanto à mudança de lua. Nesse 

sentido, a construção de uma realização de vida e a construção sólida de valores é 

sempre desconstruída, reconstruída, dilacerada. A identidade flexível da qual 

falamos, se refere a coisas e a pessoas. 

 

O mundo construído de objetos duráveis foi substituído pelo de produtos 

disponíveis projetados para imediata obsolencia. Num mundo como esse, as 

identidades podem ser adotadas e descartadas como umatroca de roupa. O 

horror da nova situação é que todo diligente trabalho de construção pode 

mostrar-se inútil, (BAUMAN, p.113) 

 

Nas relações sociais e familiares, o pós-modernismo contribui para 

afrouxamento dos vínculos de contato. A lógica do consumo parece caracterizar o 

ideal de predação no relacionamento com o mundo, com outros seres e com os 

objetos. A ética não desaparece, mas, é vivenciada de outra maneira: não é mais 
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um dever obrigatório, é uma escolha individual opcional, adaptada aos novos 

valores.  

Não entramos no mérito de atribuir valorações positivas ou negativas a atual 

era. Nos interessa destacar as problematizações acerca de suas principais 

características, que nos soam tão familiar, já que não estamos falando de uma pós-

modernidade passada, mas de uma pós-modernidade que está acontecendo e da 

qual constituímos e somos constituídos.  

Tendo feito todas essas ponderações sobre o pós moderno, é possível 

entender que não há nada mais emblemático para caracterizar a 

contemporaneidade que as redes de fast-food. O que está em jogo não é mais a 

busca pela verdade como foi na modernidade, interessa a busca pelo desempenho 

ótimo, a melhor performance, a eficiência (FURTADO e SZAPIRO, 2015, p.173). 

As criações mais bem sucedidas acompanham simultaneamente à produção 

de novas demandas sociais. As redes de fast-food surgiram por volta dos anos 60 e 

se encaixaram perfeitamente às novas demandas do indivíduo pós-moderno: 

efemeridade, agilidade, eficiência, diversidade, inovação, satisfação e prazer. Por 

isso, neste trabalho usamos o termo “fast-food” como substitutivo, ou sinônimo da 

palavra pós-modernidade.  

Poderíamos extrair centenas questões para dialogar e discutirmos dentro do 

tema “contemporaneidade”. No entanto, com fins a delimitar nosso objetivo, 

resgataremos, nas principais obras sobre pós-modernidade, o debate sobre 

identidade, cultura pós-moderna e imediatismo, relacionando-os aos desafios que 

remetem ao psicólogo clínico e à psicoterapia na contemporaneidade. 
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4.1. PSICÓLOGO E PSICOTERAPIA NA ERA DO FAST FOOD:  

 

 

Figura 5: Eduardo Eloy (sem título, 1990) 

 

Não é novidade que os clientes de psicoterapia sempre demandam certa 

agilidade e rapidez para visualização dos resultados, “cura” ou “resolução” de seus 

problemas. O tempo indeterminado para o fim causa angústia e o tempo necessário 

para percepção dos efeitos é sempre tido como “atraso”. Na era do Fast-Food 

esperar é perder tempo. Não é difícil chegar à conclusão de que somos uma 

geração intolerante à espera: filas, entregas pelo correio, planejamento antecipado, 

comidas delivery são pequenas amostras de situações geradoras de tensão.  
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Na clínica psicoterápica não é diferente. É comum o cliente retornar na 

segunda sessão reclamando dos poucos efeitos da sessão anterior. Nesse sentido, 

o psicólogo pode se sentir pouco eficiente e tentar aderir a demanda de agilidade ou 

tentar compreender e problematizar os significados da busca por eficiência e rapidez 

que de certa forma atravessam a sociedade atual.  

Não estamos negligenciando o fato de que existem psicoterapias de curta 

duração, métodos que preconizam a agilidade e que trabalham com resultados 

rápidos, que sobretudo atendem à demanda atual. No entanto, não é o foco deste 

trabalho ensinar tais métodos, muito menos coloca-los em pauta. Interessa-nos 

fornecer ao psicólogo material para compreensão da demanda por agilidade e 

rapidez que atravessa a sociedade e invade o setting terapêutico.  

A geração do fast food, do bem estar e do equilíbrio é de igual modo 

intolerante à dor e ao sofrimento. Qualquer modus operandi que experimenta a dor 

quer se livrar dela no segundo seguinte. A demanda por agilidade, rapidez e 

eficiência no campo de psicoterapia, incide, por último, na medicalização e no ideal 

de analgesia. 

Se você é psicólogo, deve se recordar de diversos atendimentos nos quais 

lhe foi solicitado remédios para analgesia da dor. Deve se recordar também de 

muitos outros que lhe apresentavam uma lista enorme de medicamentos que 

cumprem o papel do resultado imediato. Neste trabalho não está em pauta a real 

necessidade ou não, do uso do medicamento. Pretendemos refletir como a 

medicalização está a serviço das demandas contemporâneas.  

Em que se fundamenta a intolerância à dor e a necessidade de agilizar o 

tratamento? Como o cliente lida com as questões introduzidas pela pós 

modernidade? Como o psicólogo e a psicoterapia devem se portar frente a essas 

demandas? São questões que pretendemos responder a seguir. 

 



37 

 

 

4.1.1. REGIME PARADOXAL DO TEMPO NA PÓS-MODERNIDADE: URGÊNCIA 

E INSTABILIDADE X QUALIDADE E EFICIÊNCIA.  

 

No universo da pressa, 

Dizem que o vínculo humano é substituído pela rapidez; 

A qualidade de vida pela eficiência; 

A fruição livre de normas e de cobranças pelo frenesi. 

Foram-se a ociosidade, a contemplação, o relaxamento voluptuoso 

O que importa é a auto superação, a vida em fluxo nervoso 

Os prazeres abstratos da onipotência proporcionados pelas 

INTENSIDADES ACELERARAS. 

        Lipovetsky, 2004, p.80 

 

O esgotamento da modernidade e a ânsia em evolução, fez com que o futuro 

pós-moderno fosse idealizado com certo vislumbre. No princípio da pós-

modernidade, vivenciamos um longo período de estabilidade (pelo menos para a 

maior parte da população): empregos vitalícios, bons salários, incentivos 

profissionais. No entanto, o “estado de bem estar”, que objetivava reparar os danos 

da corrida do capital, não foi sustentável por muito tempo. Cada cidadão teve que 

arcar, por conta própria, os danos da corrida do capital. (SENNETT, 2012/1943) 

A instabilidade é condição sine que non de existência na contemporaneidade 

e atravessa todos os meios sociais e individuais do homem pós moderno, a começar 

por sua própria identidade. Segundo Bauman (1998), isso se deve ao fato de que o 

capitalismo tira a rigidez das castas e liberta o indivíduo para se tornar o que quiser. 

Na sociedade pré-moderna, as castas definiam papéis bem estabelecidos e a 

estrutura de classe era fechada e identidade definida no nascimento (colocar alguém 

que fale de castas). 

Castas já não definem a identidade do homem pós-moderno. Nesse sentido, 

a busca por identidade e a liberdade em encontrá-la é uma demanda emergente da 

sociedade pós-moderna. A construção da identidade é um desafio pessoal, no 

entanto, recusa-se solidificações, logo, a condição de “construção” é perene. 

Compromissos a longo prazo são estabelecidos com precaução. Só se sabe do 

futuro aquilo que brevemente vai acontecendo no aqui e agora.   
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A liberdade de escolha e as múltiplas opções causam certos conflitos internos 

e externos. A instabilidade do próprio “ser” gera insegurança.  

 

A questão da identidade é impedi-la de ser muito firme, aderindo demais ao 

corpo (...) o eixo da estratégia de vida pós moderna não é fazer a identidade 

deter-se, mas, evitar que se fixe. (BAUMAN, 1998, p.114) 

 

Somos levados a crer que podemos ser o que quisermos, como quisermos, 

onde quisermos. No entanto, sabemos que a liberdade que se prega é condicionada 

a diversos fatores que não tem a ver somente com as deliberações individuais. 

Ainda que existam opções, cada indivíduo pode “ser” aquilo que suas possibilidades 

lhe permitem. Com isso emerge a angústia existencial provocada pela insegurança e 

a incerteza, agravadas pela sensação temporal imediatista onde as relações 

familiares, sociais e profissionais ganham novas características, a saber, frágeis e 

flexíveis.  

Muitos clientes nos apresentam o conflito na definição de sua própria 

existência. A tensão em ter que nomear e delinear sua existência é paradoxal, 

porque na contemporaneidade o essencial é ser flexível e instável, estagnar-se é ser 

consumido pelo avanço da evolução.  

Mas, não é novidade que a pós-modernidade seja paradoxal, afinal, somos a 

sociedade do fast food e entra em alta a minuciosidade letárgica do gourmet, 

queremos qualidade e eficiência, mas, prezamos pela agilidade e rapidez. Somos 

livres, mas, cada vez mais dominados pela lógica do consumo. Sobre o paradoxo 

que vivemos, Lipovetosky afirma que,  

 

De um lado, um tempo comprimido “eficiente”, abstrato: de outro, um tempo 

de foco no qualitativo. (...) Assim, é que a sociedade ultra-moderna se 

apresenta como uma cultura desunificada e paradoxal (LIPOVETSKY,  

 

Não importa a que custo, na era do consumo o importante é ser descartável e 

movimentar o capitalismo, assim como analisa Bauman (1998) 

 

O mundo construído de objetos duráveis foi substituído pelo de produtos 

disponíveis projetados para imediata obsolescência. Num mundo como esse, 
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as identidades podem ser adotadas e descartadas como uma troca de roupa. 

(Bauman, 1998, p.113) 

 

Na pós-modernidade não é só a identidade que é flexível e maleável: os 

objetos, as relações, os empregos também o são. Tudo o que é ofertado nas mídias 

é criado para obsolescência. Nada é durável para que o consumo de novidades 

acelere o ciclo capitalista. O que nutre o consumismo é em parte a angustia 

existencial e o prazer da mudança, e intensificação e reinvenção do cotidiano. 

 

É preciso ver o hiperconsumo como uma cura de rejuvenescimento que re 

reinicia eternamente. Dessa maneira, o que nos define não é o “presente 

perpétuo” (...), mas antes um desejo de perpétua renovação do eu e do 

presente. (LIPOVETSKY, 2004, p. 80) 

 

Lyotard (apud LIPOVESTIKY, 2004, p.59) denota na pós-modernidade o 

predomínio da temporalidade presentista: a intensificação do presente esvaiu a 

esperança do porvir e trouxe para o aqui e agora as perspectivas da existência. 

Dessa forma,  

 

Nasce toda uma cultura hedonista (...) que incita à satisfação imediata das 

necessidades, estimula a urgência dos prazeres, enaltece o florescimento 

pessoal, coloca no pedestal o paraíso do bem estar, do conforto e do lazer, 

consumir sem esperar, viajar, divertir-se, não renunciar nada. (Lipovetsky, 

2004, p.61) 

 

Bauman (1998), ao refletir sobre a temporalidade na pós modernidade, 

caracteriza um estado de “destemporalização da vida”. Até a modernidade a 

estrutura de tempo era rígida, sólida, durável, e controlava o caráter volátil do ser 

humano (BAUMAN, 1998, P.110). Na pós-modernidade, a instabilidade e a urgência 

com que as coisas são tratadas constrói a cultura do “tudo já” (LIPOVETSKY, 2004, 

p.62), que é uma contração do tempo numa lógica imediatista. 

Olhando ao nosso redor observamos o quanto somos criados para intolerar a 

demora, a espera, a dor e a rigidez. A tecnologia caminha para extirpar a espera. 

Novos remédios são criados para agirem instantaneamente no organismo. Os 
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veículos mais modernos têm a capacidade de nos levar mais rápido a longas 

distâncias. Os smartphones mais caros inovam em agilidade e nos permite conexão 

em tempo real com pessoas do mundo inteiro. Bancos, lojas e empresas investem 

no uso dos atendimentos online, para evitar as filas do atendimento presencial.  

 

Por toda a parte, as palavras chave das organizações são: flexibilidade, 

rentabilidade, just in time, concorrência temporal, atraso-zero – tantas 

orientações que são testemunho de uma modernização exacerbada que 

contrai o tempo numa lógica urgentista. (LIPOVETSKY, 2004, p.63) 

 

O just in time que acometeu as indústrias é transposto a todas as esferas da 

vida, a rentabilidade, o lucro e a produtividade exigem urgência, no mundo onde 

“tempo é dinheiro”, perder tempo é prejuízo.   

Como vemos, o aceleramento da vida é um fenômeno tipicamente pós-

moderno. A informática, a globalização e as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) favorecem a “sensação de simultaneidade e imediatez”. A 

lentidão e a espera são desajustes incômodos que atrasam o fluxo da urgência e 

instantaneidade.  

A instantaneidade talvez tenha criado um mundo de rotina, de prazos a serem 

cumpridos, o próprio o objetivo hedonista da pós-modernidade é inviabilizado pela 

pressa. No mundo do hiper, não se discutem os meios, o importante é a eficiência 

do desempenho. 

Estamos satisfeitos, felizes e jubilosos com a evolução da pós-modernidade? 

como essas mudanças macro são sentidas a nível micro? Falamos anteriormente 

que a pós modernidade era vislumbrada como a possibilidade de inovação. O clima 

de esperança futurística da pós modernidade, marcado pelos ideais hedonistas, pela 

intensificação do presente, deu lugar “a uma exigência generalizada de proteção” 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 64). Em tempos hipermodernos2 a temporalidade 

presentista da despreocupação com o futuro é acrescida de insegurança e incerteza. 

Evidentemente, não é confortável lidar com a instabilidade em muitos aspectos da 

vida, sendo assim, na hipermodernidade, a temporalidade presentista é substituída 

pelo desencanto do futuro inseguro.  

                                                     
2
 Ver capítulo 2 
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O ideal hedonista se mescla às preocupações com a fatura do cartão, o 

pagamento ou não do 13º salário, a possibilidade sempre eminente do desemprego, 

a desvalorização dos diplomas profissionais e a degradação geral da qualidade de 

vida. A flexibilidade dita as regras em todos os domínios sociais e torna o futuro 

incerto e problemático.  

É preciso proteger-se do duvidoso povir. A segurança individual entra em 

cena na hipermodernidade como prioridade. Lipovestsky (2004, p. 73) nos mostra 

que na hipermodernidade “a moral do aqui-agora, cedeu lugar ao culto da saúde, à 

ideologia de prevenção, à medicalização da existência”.  

A analgesia é o ideal de bem estar, sentir dor nos remete à insegurança do 

existir e do porvir e nos coloca diante de temores que a sociedade trata de evitar, 

nesse sentido, a indústria farmacêutica é o grande auxiliar no processo de conquista 

da felicidade e do bem-estar. (SZAPIRO E FURTADO, 2015, p. 179). 

O caminho para a felicidade, bem estar, equilíbrio e saúde está descritos nas 

bulas e receituários médicos. A tendência à medicalização é uma equação 

contemporânea para livrar-se do sofrimento. O remédio fornece prazer, alívio, ou 

bem-estar instantâneo, mascarando os fenômenos pós-modernos, as pressões 

sociais, a instabilidade e a insegurança.  

Além de atender à demanda da eficiência e perpetuar situações de bem-estar, 

a medicalização, segundo Furtado e Szapiro (ibid) funciona como um “amortecedor 

de preocupações”. A medicação atende às demandas imediatas, mas, não sem 

consequências. A analgesia nos torna ainda mais incapazes de experienciar e 

encarar sofrimentos, nos retirando a possibilidade de responder ao mal estar com 

formas criativas e autênticas de superação e elaboração3 da realidade dolorosa.  

Em outras palavras, a analgesia nos encaminha para dessensibilização, onde 

somos condicionados para não vivenciarmos as experiências mais complexas da 

vida e superá-las. No mundo do bem estar e do bom desempenho, é um desafio ser 

capaz de lidar com o sofrimento sem ser condicionado a uma felicidade comprada.  

 De outro modo, outra problemática pertinente é que ao vivenciarmos o 

sofrimento temos a tendência a buscarmos a boa performance, ou a melhor técnica 

para lidar com o mal estar e aí caímos novamente nas armadilhas da busca por uma 

felicidade que se reduz ao bem estar e equilíbrio perene.  

                                                     
3
 Entendemos como elaboração psíquica, atravessamento ou enfrentamento o ato de se defrontar com uma tensão 

interna ou externa e convocar mecanismos para assimilação da realidade conflituosa. 
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Essas questões frequentemente são conhecidas da psicologia, as diversas 

abordagens teórico-práticas lidam com essas demandas de maneira distinta. Vale 

destacar que nas últimas décadas, segundo Castel (1987) cresceu o número de 

psicoterapias comportamentais. Tal fato é relevante para nossa reflexão. 

 As terapias comportamentos são muito difundidas e procuradas por focaram 

na eficácia e na objetividade dos resultados. Geralmente atendem demandas de 

vários tipos: fobias diversas, síndrome do pânico, ansiedade, comportamentos 

compulsivos, orientação vocacional e muitos outros.  

Esse tipo de abordagem está em alta na pós-modernidade, talvez por que se 

preocupa em atender com objetividade às demandas “urgentes”, sem intervir em 

questões mais profundas acerca da existência. Segundo Furtardo e Szapiro (2015, 

p.178) esse tipo de terapia visa o cuidado do problema e não do sujeito do 

problema, retomando à dicotomia corpo x mente. 

O panorama macro da pós-modernidade nos fornece muitos recursos para 

ampliar o nosso olhar das demandas clínicas individuais. Além disso, nos permite 

uma compreensão mais sensível acerca das dificuldades de enfrentamento das 

problemáticas atuais, por parte dos clientes. A seguir ilustraremos um caso clínico 

sob a ótica pós-moderna, demonstrando o quanto se relaciona com o já apresentado 

das características subjetivas e implicações individuais.  
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4.1.2. PSICÓLOGO E O ENCONTRO COM AS PROBLEMÁTICAS ATUAIS: 

 

 

Figura 6: Camila Lagoeiro (Acho que não precisamos mais pensar' - Série “sobre as 

emoções humanas”, 2010). 

 

  Podemos olhar para as problemáticas atuais de forma unilateral, apenas 

como demandas individuais, resultados de conflitos internos e seguir a psicoterapia 

tentando viabilizar que o cliente consiga elaborar suas questões, permitindo-se o 

atravessamento, ou tomando consciência de suas escolhas.  

 Sim, é um caminho possível, mas, não sem ressalvas. Compreender o 

contexto bio-politico-econômico-social do qual nosso cliente constitui e é constituído, 

favorece um acompanhamento terapêutico mais implicado. Como já vimos, a 

subjetividade de um sujeito é influenciada pelo contexto social na mesma medida em 

que o influencia, sendo assim, as demandas que recebemos estão localizadas numa 

temporalidade específica e não são desconexas.  

O psicoterapeuta deve se preocupar em contextualizar as vivências subjetivas 

para ampliar recursos e olhares sobre as demandas que emergem no campo 



44 

 

 

individual. Todavia, é muito difícil precisar os impactos subjetivos da pós-

modernidade, além da diversidade de afecções possíveis, as implicações individuais 

são pouco precisáveis ou quantificáveis e muitas vezes não são ditas.  

Não existem muitas pesquisas nesse sentido. Portanto, elucidaremos sob o 

ponto de vista pós-moderno, uma demanda clínica de um atendimento realizado por 

mim no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal Fluminense em 

Volta Redonda, no período de 2015 a 20164, com orientação da Prof.ª Dr.ª Priscila 

Alves Pires.  

Para fins de análise desta pesquisa, não nos interessa dados descritivos 

acerca do atendimento realizado, vamos nos restringir à apresentação das 

demandas e informações gerais sobre os clientes. As demandas abaixo advêm de 

várias sessões de terapia e resumem as questões trazidas pelos clientes.  

(1) Nome fictício: Adriana, sexo feminino; idade: 50/60 anos; demandas: luto 

não elaborado, desemprego, instabilidade financeira, crises de ansiedade, 

fibromialgia. 

Adriana chegou ao consultório dizendo que o que lhe trazia era uma dor muito 

grande: luto pela recente perda de um ente querido muito próximo.  

A fibromialgia, descoberta muito antes da psicoterapia, se agravara depois do 

luto. No período do tratamento Adriana ficou desempregada e passou a vivenciar 

crises de ansiedade, caracterizadas pela falta de sono, desmotivação e falta de 

ânimo. 

A primeira consideração a ser feita sobre esse caso é a forma como os 

indivíduos da sociedade pós-moderna lidam com a dor - ou, como não lidam. 

Vivemos uma sociedade da primazia do bem estar e da felicidade. E isso não é de 

tudo um problema. O problema não é queremos a felicidade ou o bem estar e sim 

negligenciarmos a dor, ou qualquer tipo mal estar.  

O mundo da boa performance e da eficiência não dispõe tempo necessário 

para a letargia do vivenciar e elaborar dores e sofrimentos. Funda-se a ideia da 

sociedade sem limites à realização e ao gozo e “na exaltação do bem estar absoluto, 

como condição fundamental” de existência. (FURTADO E SZAPIRO, 2015, p.175).  

Na modernidade o progresso era sinônimo de felicidade e qualidade e vida. 

Entretanto, na pós-modernidade a felicidade é uma conquista decorrente de ação 

                                                     
4
 Mais informações sobre  
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individual e está associada ao projeto individual de vida, onde cada sujeito é 

responsável por planejar e desenvolver seu plano pessoal de realizações e isso 

implica em mudanças significativas na subjetividade. Szapiro e Furtado ao 

estudarem o mal estar na pós-modernidade, declaram: 

 

Os discursos sobre bem estar como objetivo da vida tornaram-se meta 

primordial nas sociedades atuais, e a felicidade é hoje colocada como uma 

das condições indispensáveis para sua concretização. (FURTADO E 

SZAPIRO, 2015, p.176) 

 

A felicidade não é só objetivo final da realização, é uma das condições à 

saúde. Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e 

enfermidades”. Ou seja,  

 

Vivemos um verdadeiro hiperativo da felicidade, que nos incita todo momento 

a buscarmos a plena satisfação e a eliminação da experiência da dor. 

(FURTADO E SZAPIRO, 2015, p. 176) 

 

A felicidade contemporânea e a autorrealização repousa-se nos ideais de 

consumo e na tecnologia. Assistimos à propaganda pós-moderna centrada na 

autoconfiança, na flexibilidade, eficiência, bom humor. Não há espaço para dor. Não 

há tolerância para o sofrimento.  

Além do bem estar ser um hiperativo de vida, o sofrimento é patologizado. 

Sentir dor nada mais é do que insucesso no projeto pessoal de realização de vida. 

Voltando à ilustração desse capítulo temos uma mulher que se depara com o 

sofrimento do luto sem sozinha conseguir elaborá-lo e, então, procura um psicólogo 

sem saber ao certo os resultados que a terapia possa alcançar, apenas querendo 

“livrar-se” daquilo que a comete de forma dominante: a dor.  

Algumas terapias, dentre elas àquelas de curta duração, podem favorecer o 

“livrar-se” da dor de forma eficiente e objetiva. Nesse caso, a cliente em questão 

teria alcançado seu objetivo, no entanto, o terapeuta teria tirado dela a possibilidade 

de vivenciar a experiência negativa e acionar mecanismos criativos de 

enfrentamento e superação. Nesse sentido, estaria corroborando a tendência 
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“masoquista” da busca pelo bem estar perene, pela boa técnica, pela saber lidar 

eficiente com o mal estar, sempre visando a boa performance.  

Como psicóloga e entendedora do contexto pós-moderno e na 

impossibilidade de alcançar bem estar perene, aposto na terapia que convoca o 

outro a enfrentar a dor, permitindo-se o atravessamento e inventando mecanismos 

criativos de onde emerge uma existência consciente, permeada pela dor, mas, não 

dominada por ela. Mecanismos estes que não são dados apriori e dos quais nem o 

terapeuta tem conhecimento antes de serem enunciados pelo cliente.  

Além do desafio de encarar a dor, outras intermitências contemporâneas 

emergem nesse caso reforçando o clima de insegurança e sofrimento: Adriana foi 

demitida e se depara com um mercado de trabalho fechado para pessoas de sua 

idade. Sobre isso, Sennett (2012/1943) afirma que a sociedade capitalista atual vive 

uma era de instabilidade: os empregos vitalícios deixam de existir, entra em cena o 

trabalho à curto prazo. Segundo o autor a incerteza outrora era associada às 

guerras, fome e outros, na sociedade atual a incerteza e a insegurança “existem 

sem qualquer desastre histórico” (p.32), e a instabilidade pretende ser a situação 

normal.  

Sabendo dos paradigmas atuais, convocar o sujeito a um encontro autêntico 

com o sofrimento e com as problemáticas atuais é um desafio.  A tendência 

contemporânea, como vimos, é a medicalização da tristeza, da ansiedade, do medo, 

da insegurança e da instabilidade. Ora, se vivemos numa sociedade perpassada por 

esses valores, hipoteticamente todos somos sujeitos vulneráveis à medicalização. 

Resistir à compra receituada do enfretamento é um posicionamento ético-

político do qual se ocupa o psicólogo. Segundo Furtado e Szapiro (2015). 

 

A medicalização da tristeza ou do luto retira do sujeito o tempo necessário 

para o trabalho de elaboração que torna possível lidar com o sofrimento como 

parte da vida e, ao mesmo tempo, poder construir novas referencias, até 

mesmo outras normas de vida. (FURTADO E SZAPIRO, 2015, p.185) 

 

A ilustração acima demonstra como nós psicólogos somos acometidos por 

questões que perpassam o social e, apesar de emergirem de um sujeito 

aparentemente individual, não podem nos restringir a um olhar individualizante. Do 

contrário a eficiência do tratamento teria característica superficial e objetiva.   
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Adriana se implicou no processo terapêutico e no enfrentamento de suas 

questões. Ela empoderou-se na capacidade de se reinventar e descobrir novas 

formas de subsistir com a dor, sem fantasiar a não existência da mesma, ou se 

fundamentar nos ideias de felicidade pregados socialmente.  

Adriana não “livrou-se” da dor. Atualmente ela continua sofrendo a dor da 

perda de quem amava, a diferença é que ela passou pelo processo atravessamento 

de forma consciente e pôde criar recursos para a elaboração da dor. Felizmente, 

Adriana soube respeitar de forma muito autêntica seu tempo de elaboração e 

reinvenção e tal fato lhe permitiu lidar com o desemprego e outras situações 

perturbadoras de maneira diferenciada, sem negligenciar tristezas, sem forjar 

aparências e sem apressar o desenvolvimento de uma boa “solução”. 

Esse caminho terapêutico não faz as situações ficarem mais fáceis, e nem a 

desaparecerem os sofrimentos, mas, favorece o enfrentamento dos desafios com 

mais autenticidade, criatividade e autonomia. 
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4.1.3. RELAÇÕES DURADOURAS E CONSTRUÇÃO DE LAÇOS NA ERA DA 

LIQUIDEZ  

 

 

Figura 7: Pawel Kuczy (sem título, 2015) 

 

Como falamos inicialmente, para seguirmos as análises seguintes precisamos 

olhar com estranhamento aquilo nos soa tão familiar: os nossos próprios 

relacionamentos. Do contrário não conseguiremos problematizar nossas líquidas 

relações e olharemos com naturalidade qualquer questionamento que aqui for 

levantado. 

Em que o debate sobre construção de laços contribui na problematização da 

clínica terapêutica em psicologia? O homem é um ser de relações e se constrói na 
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relação com o mundo5 e não pode ser reduzido a sua individualidade. (BUBER, 

1974, p. XLV e BOCK, 1997, p. 38). Para Buber, diferentes de filósofos 

antecedentes a ele, o homem é um ser-com-o-outro. Portanto, compreender como o 

homem se relaciona, nos ajuda a compreender o próprio homem.  

As demandas que chegam até nós são atravessadas pela forma como o 

cliente se relaciona com a natureza, com os objetos e com outros seres humanos. 

Na clínica terapêutica calcada pela fenomenologia, nos baseamos nas 

considerações de Martin Buber para compreender a natureza da relação homem x 

mundo/ser.  Dentre as inúmeras possibilidades de ser e estar no mundo, Buber 

destaca duas atitudes distintas reduzidas às palavras-princípio: EU-TU, EU-ISSO. 

A principal problemática desse capítulo é compreender como se dá a relação 

EU-TU de Buber, na modernidade líquida de Bauman. Em suma, estudamos a 

construção de laços autênticos na era da liquidez.  

 

* 

Durante todo esse trabalho nos preocupamos em caracterizar a pós-

modernidade. Já sabemos que as características principais que distinguem a pós-

modernidade da modernidade tem a ver com a intensificação da volatilidade, 

agilidade, eficiência, ganho de competitividade, consumismo exacerbado, ideais 

hedonistas. 

Como vimos, Bauman ao caracterizar a sociedade contemporânea usa o 

termo “modernidade líquida”, para destacar intuitivamente a noção liquidez, fluidez, 

de flexibilidade, incerteza e insegurança. 

 

A fragilidade e descartabilidade dos meios, a indeterminação e a 

plasticidade das identidades, e acima de tudo a nova permanência da 

transitoriedade são todas elas tendências constitutivas da fase 

"líquida" da modernidade. (BAUMAN, 1998, p. 76) 

 

A fragilidade da qual fala Bauman não tem a ver consigo mesmo e sim com a 

construção de vínculos. Nesse sentido, é a era da liquidez e sua lógica presentista, 

                                                     
5
 Mundo é totalidade de significados, como também disse Heiddegger. Não é um conceito geográfico, não é 

lugar. Mundo é o conjunto de coisas com as quais estamos familiarizados e que fazem sentido a nós. 
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do consumo hedonista, do gozo e artificialidade que desbancam fixidez e as 

características ético-morais da época anterior, denominada pelo autor como 

modernidade sólida.  

As relações humanas “padecem” dos mesmos sinais da era da liquidez. Por 

toda parte vemos pessoas se relacionando a partir da lógica capitalista de consumo. 

Pessoas são como produtos dispostos em prateleiras de supermercado, 

descartáveis e obsoletas como tal. O prazo de validade inviabiliza utilização 

prolongada. Nesse sentido, Bauman (2004) afirma: 

 

E assim é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto 

pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, 

resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantias 

de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a arte de 

amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja 

verdadeira) de construir a “experiência amorosa” à semelhança de outras 

mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo todas essas características e 

prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforço. 

(BAUMAN, 2004, p.18) 

 

 Ainda que coexistam formas autênticas na construção de laços, elas são cada 

vez menos viabilizadas pelas ideologias sociais pós-modernas e pelo progresso 

tecnológico. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) emergem como 

intensificadoras das relações líquidas e fragilizadas. O contato e a troca são 

domínios dimensionados pela potencialidade de uma tela e da conexão em rede. No 

entanto, diálogos virtuais não presumem conexões sólidas frente-a-frente. 

  Somos capazes de nos conectarmos a uma rede de 5000 mil amigos e 

descartá-los com um clique, sem lamúrias, sem constrangimentos, sem prejuízos. 

No mundo da instabilidade é preciso “deixar que a fila ande”. Nesse sentido, 

Bauman nos esclarece que no mundo virtual: 

 

Os contatos exigem menos tempo e esforço para serem estabelecidos, e 

também para serem rompidos.  Ela pode ser encerrada, real e 

metaforicamente, sem nada mais que o apertar de um botão. (BAUMAN, 

2004, p. 39) 
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É fato que com a tecnologização das relações estamos conectados o tempo 

todo com o maior número de pessoas possíveis, a qualquer hora e em qualquer 

lugar. Isso significa que realmente não estamos sozinhos? Ao englobar a 

tecnologização da vida e das relações, Bauman nos alerta para o perigo 

virtualização do contato, que afeta nossa capacidade de amar, seja o amor 

direcionado ao próximo, nosso parceiro ou a nós mesmos. Isso porque, 

 

O advento da proximidade virtual torna as conexões humanas 

simultaneamente mais freqüentes e mais banais, mais intensas e mais 

breves. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para 

poderem condensar-se em laços. (BAUMAN, 2004, p.79) 

 

Nesse sentido, cinco mil amigos virtuais nos fariam mais solitários e 

desaprendidos da arte de se relacionar e construir laços autênticos do que em 

qualquer outra época.  

A tecnologia virtual viabiliza ainda a criação de máscaras sociais, pessoais e 

relacionais que forjam, sob sorrisos e abraços, a lógica do bem-estar pleno e da 

felicidade duradoura, como vimos no capítulo anterior. O objetivo de mascarar-se é 

não revelar as instabilidades e desavenças que relacionamento autêntico pode 

passar, porque na época da performance, importa a boa aparência. A era dos fakes 

instaura novos adendos à subjetividade e possibilidade na relação consigo mesmo. 

Ora, tendo apresentado todas essas considerações, é possível indagar-lhes 

como anda a relação EU-TU na era da liquidez. Para tanto, vamos apresentar a 

contribuição de Buber no relacionamento inter-humano. 

Martin Buber nasceu na Polônia, era Judeu e discípulo de Heiddegger e 

dedicou a sua filosofia à questão do encontro na relação humana. Compreender o 

sentido da palavra em Buber é fundamental, por que para ele a palavra não tem só o 

sentido de signo verbal: ela é portadora de “ser”. A palavra introduz o homem na 

existência. Proferir uma palavra é ter uma atitude efetiva, eficaz e atualizadora do 

ser-homem. Sou o que eu falo, sou o que as minhas palavras dizem. Então palavra 

é um ato intencional pelo qual o homem se situa no mundo.  

O ser está nas palavras e entre as inúmeras possibilidades de ser e estar no 

mundo, Buber destaca duas atitudes distintas simplificadas às palavras-princípio: 

EU-TU, EU-ISSO. Ambas se distinguem quanto ao lugar do EU. A relação EU-TU se 
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baseia no encontro de alteridades, onde EU se constitui como totalidade, que 

permite afetar-se pelo outro, no mesmo passo que o afeta numa relação de 

reciprocidade. É a esfera ontológica que condiciona toda relação dialógica inter-

humana.  

Já a relação EU-ISSO pressupõe a objetividade e coloca o EU como sujeito 

egóico. É uma relação que visa a experiência e utilização.  O ISSO ocupa o lugar de 

“objeto” ou “coisa” e, portanto, se apresenta distante e desconectado do EU.  

Vale destacar que ambas as posições (TU-ISSO) podem ser aplicadas a 

sujeitos ou objetos. Quem determina o lugar do outro é o EU. Tudo pode se 

apresentar a nós como TU ou e como ISSO. Por isso, as duas atitudes denunciam 

dois modos do homem se ligar a outro ser. A significação do outro “ser” é dada pela 

intenção da palavra TU ou ISSO. É no homem que o significado do ente se revela. 

Logo, a consciência é doadora de sentido, que nasce no encontro do homem com 

aquilo com que ele se defronta.  

O ISSO marca um relacionamento objetivante enquanto o TU marca um 

relacionamento dialógico. O ideal da relação humana se apresenta no EU-TU, com a 

ressalva de que não podemos basear todos os comportamentos sempre nessa 

atitude, é preciso abrir-se para o EU-ISSO para experenciar, para utilizar e 

conhecer, destacamos a emblemática frase de Buber: “Se o homem não pode viver 

sem o ISSO, não se pode esquecer que aquele que vive só com o isso não é 

homem” (BUBER, 1974, p. 52). Não há encontro no EU-ISSO, porque a outra coisa 

é pra nós um objeto e não um ser aberto à reciprocidade e proximidade. Nesse 

sentido, Buber nos esclarece que, 

 

Existem dois modos de presença. (...) No encontro dialógico acontece uma 

recíproca presentificação do EU e do TU. No relacionamento EU-ISSO, se o 

isso está presente ao EU não podemos dizer que o EU está na presença do 

ISSO. A alteridade essencial se instaura somente na relação EU-TU; no 

relaciomaneto EU-ISSO o outro não é encontrado como outro em sua 

alteridade (BUBER, 1974, p. 52). 

 

A partir das análises dos relacionamentos atuais feitas por Bauman em 

Modernidade Líquida e Amor Líquido (2004) podemos inferir que a sociedade pós-

moderna vive fundamentalmente no nível do EU-ISSO. Os relacionamentos ganham 



53 

 

 

status de negócio, há de se calcular prejuízos e benefícios e as vantagens de 

estabelecer novas e variadas parcerias.  

Bauman (2004) nomeia os relacionamentos pós-modernos como 

“relacionamentos de bolso” e isso se aplica aos relacionamentos conjugais, 

profissionais, familiares, etc. E as caracteriza da seguinte forma: 

 

Uma relação de bolso bem sucedida, diz Jarvie, é doce e de curta 

duração. Podemos supor que seja doce porque tem curta duração, e 

que sua doçura se abrigue precisamente naquela reconfortante 

consciência de que você não precisa sair do seu caminho nem se 

desdobrar para mantê-la intacta por um tempo maior. De fato, você 

não precisa fazer nada para aproveitá-la. Uma "relação de bolso" é a 

encarnação da instantaneidade e da disponibilidade (BAUMAN, 2004, 

p.10). 

 

 A internet e a possibilidade de se conectar com o mundo inauguram formas 

inéditas de encontro. Não negligenciamos o fato de existiram possibilidade de se 

estabelecer o EU-TU na relação virtual, contudo, não é essa atitude que predomina. 

Alves (2009) ao problematizar o encontro na contemporaneidade revela que fluxo 

contínuo do vinculamento e desvinculamento das redes sociais e dos aplicativos de 

comunicação favorecem o não estabelecimento de laços duradouros e encontros 

verdadeiramente autênticos.  

 Em outro nível, as relações face-a-face também são marcadas pelo 

predomínio da atitude EU-ISSO. Na pressa, na agilidade, no fast-food não dispomos 

tempo necessário para encontros verdadeiros que demandam investimento. 

Vivemos o mundo do “mais amor, por favor” e, paradoxalmente, só crescem as 

denúncias de intolerância, preconceito, violência.  

A clínica terapêutica é atravessada pela dificuldade em estabelecer relações 

EU-TU. Como vimos, a sociedade e todos os mecanismos tecnológicos favorecem, 

desde pequenos, que criemos relações EU-ISSO com objetos e com pessoas. Por 

isso, na relação terapêutica o encontro EU-TU é um desafio. Convocamos nosso 

cliente a se desviar da lógica naturalizada de relacionamentos EU-ISSO e o 

chamamos para um encontro autentico de alteridades.  
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Nesse sentido, “se por acaso nos encontramos, é lindo. Se não, nada há a 

fazer” (PERLS, 1997). Parece uma frase pessimista, mas, precisamos nos 

conscientizar de quem nem todo encontro será autêntico e nem todo cliente desejará 

estabelecer conosco uma relação EU-TU.  

Para viabilizar um encontro autentico, o psicólogo precisa oferecer-se como 

totalidade e como presença, esperando o mesmo da outra parte. Sem atitude EU-

TU, a terapia é inviabilizada, por que só há dois sujeitos na relação EU-TU, já que na 

relação EU-ISSO o outro é objetivado, “coisificado”, não se torna, portanto, sujeito. 
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5. E O QUE ISSO TEM A VER COMIGO? IMPLICAÇÕES À POSTURA DO 

PSICÓLOGO CLÍNICO DA PÓS-MODERNIDADE 

 

 

Figura 8: Camila Lagoeiro (Espetáculo da Vida Pós-Moderna - Em busca de Sentidos, 

2009). 

 

A pós-modernidade gera implicações na postura profissional do psicólogo 

clínico. Como agir frente a demandas contemporâneas? Qual postura o psicólogo 

deve assumir para lidar com o frenesi pós-moderno? Ele é o especialista que pode 

responder aos problemas alheios? É o profissional que têm respostas às 

instabilidades do mundo? É importante refletirmos sobre o nosso papel, legitimarmos 

ou não a postura de especialistas da psicologia.  

Segundo o dicionário de português, especialista é “quem se dedica a uma 

ciência ou uma arte, quem se especializou em determinada área ou sabe muito 

sobre determinada coisa”. Acrescento a essa definição a ideia de que o especialista 

em psicologia é o profissional que legitima e ocupa o lugar do saber-poder 

(COIMBRA e LEITÃO, 2003). É aquele que tem respostas competentes e é eficaz na 
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reprodução passiva de métodos, procedimentos técnicas. É desse significado de 

especialista que partiremos para embasar as reflexões suscitadas nesse artigo. 

Problematizando as implicações do lugar de especialista ocupado por 

psicólogos, apresento 3 pontos de reflexão ou questionamento: 1) o especialismo é 

a reprodução do modelo tradicional de ciência; 2) o especialismo marca a 

impossibilidade do encontro com o outro; 3) a postura de especialista inviabiliza a 

entrada no campo da invenção, da criação e da transformação.  

A experiência clínica no estágio básico curricular me forneceu argumentos 

necessários para enfatizar a importância da ruptura da postura profissional de 

especialista. O estágio é espaço favorável à experimentação, à criação e também à 

reflexão, porque nos coloca de encontro com inquietações e angústias que nos 

convocam a repensar o instituído nas práticas da psicologia e assumir com 

satisfação e clareza a postura ética do não saber.  

Nosso primeiro ponto de questionamento fala sobre a reprodução dos 

modelos tradicionais de ciência por meio do especialismo. O modelo tradicional 

dominante nas ciências Humanas está vinculado às proposições metafísicas 

predominantes no Ocidente e herdadas de Platão, que propunham a existência de 

dois mundos: o da essência e o da aparência, onde na essência habitam as 

verdades, os modelos ideais, universais e imutáveis e na aparência habitam as 

imperfeições, os erros, as tentativas de imitação mal sucedidas dos modelos ideais 

(ANDRADE e MORATO, 2004).  

Como destacamos, a essência pressupõe modelos ideais de mundo, de 

objeto e dos outros que são imutáveis e que favorecem a cristalização do 

conhecimento e por consequência a identificação dos “erros” que extrapolam o ideal 

e portanto devem ser corrigidos. O especialismo é um traço do ideal metafísico por 

situar-se no campo das verdades onde o profissional tem as respostas que 

emergem como solução aos problemas do outro.  

É contraditório que as práticas psi ainda tenham resquícios de um modelo 

tradicional de ciência. Vivemos em um meio acadêmico que sempre nos convoca a 

refletir, estamos frequentemente reunidos em congressos, simpósios, seminários 

para o exercício da reflexão, no entanto, contraditoriamente, o que demonstra estar 

naturalizado em nossas práticas é a reprodução. Talvez isso se deva ao fato de que 

refletir é sair de uma zona confortável e implicar-se em uma postura autocrítica 
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acerca das práticas psi. Na verdade, de nada adianta as teorizações se não 

conseguirmos colocar em prática a postura crítica com que escrevemos textos e 

artigos. 

É necessário romper com os modelos tradicionais que visam a 

homogeneização, a busca de identidade e da neutralidade do profissional. 

Precisamos afirmar que o território da vida e da sociedade são produções históricas 

que se constroem e reconstroem a todo instante e se opõe aos saberes inflexíveis e 

cristalizados do especialista.  

O segundo questionamento é com relação a inviabilidade do encontro que o 

especialista demarca, pois as práticas especialistas não abarcam a diferença, mas 

enfatizam a importância de modelos identificáveis e generalizáveis. O diferente, 

além de ser excluído, ou desconsiderado, necessita se adaptar aos modelos 

identificáveis, necessita ser “corrigido” por que é um desvio do ideal. 

É complexo definir um bom encontro, talvez seja suficiente afirmar que o bom 

encontro se dá pelas afecções positivas que produz a combinação e relação de dois 

corpos distintos (SPINOZA, 2009). Além disso, o bom encontro potencializa a 

capacidade de agir e de pensar, viabilizando a terapia com base na Gestalt que 

objetiva a Awareness, que é o “dar-se conta”, tomar consciência, que vai além da 

percepção ou racionalização das coisas e das situações que permeiam o outro 

(RIBEIRO, 1997).  

O fundamento do encontro é o acolhimento da alteridade. É estar livre para 

deparar-se com o diferente, com o estranho, com algo não familiar e ser afetado. 

Despir-se das técnicas para encontrar-se com o outro é o esperado de um 

profissional comprometido com a escuta e com a ética. Ao contrário do que se 

pensa, despir-se das técnicas e do conhecimento pressuposto do outro não significa 

o exercício de práticas não reconhecidas cientificamente pela psicologia (PALA, 

2012).  Pelo contrário, é a abertura ao diferente que nos possibilita a aprendizado e 

aceitação das múltiplas formas de ser e estar no mundo.  

O lugar do não saber não descaracteriza o conhecimento próprio do ofício de 

psicólogo, apenas não se utiliza desse “saber” para pressupor nenhum 

conhecimento do outro, que sempre emerge como singular e diferente. Sendo o 

outro alteridade, só posso alcançá-lo em sua completude se estiver disponível para 

encontra-lo despido de qualquer pressuposto, sem tentativa de investigação que 
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busca definições e diagnósticos, a única identidade do outro que o psicólogo pode 

aceitar é a diferença. Do contrário, pode-se efetivar o que Spinoza chamou de mal 

encontro, que além de produzir afecções negativas, reduz a capacidade de ação e 

reflexão. 

O terceiro e último ponto de questionamento proposto nesse artigo fala sobre 

a impossibilidade da transformação, da criação e da invenção quando assumimos a 

postura de especialistas (NASCIMENTO, MANZINI e BOCCO, 2006). A 

transformação só se dá com a postura crítica e auto reflexiva sobre as práticas psi. 

As certezas que a formação tradicional fornece inviabilizam a descoberta do novo, 

cristalizam o conhecimento e enrijecem a prática. Sair desse lugar seguro é um 

desafio, abdicar-se das certezas para aprender com o que é novo é a única 

possibilidade de criar e inventar novas formas de agir, com base no reconhecimento 

das variadas formas e possibilidades de vida.   

Somente dessa maneira se considera a vida, a sociedade e o outro como 

movimento, como mutação, como multiplicidade, sem tentativa enquadrar a 

diferença na racionalização de uma nova verdade, apenar aceitando-a como tal. 

Nesse sentido o conhecimento e o saber e as verdades também perdem a 

característica enrijecida e assumem a postura de movimento, que como tal é 

temporário e provisório. O psicólogo deixa de ser aquele especialista que sabe sobre 

o outro e assume a postura de inventor/agenciador (COIMBRA e LEITÃO, 2003) que 

permite-se aprender com o outro, encarando a vida e a sociedade como um eterno 

devir. 

Ainda que tenhamos aprendido teoricamente, por mais de 3 anos, em 

diferentes disciplinas, o quão perigoso é a busca de especialismo, não tínhamos 

percebido o quanto é natural a reprodução dos modelos tradicionais que tanto 

questionamos. O estágio é propício à descoberta do lugar que ocupamos e 

queremos ocupar, isso porque a prática a ser realizada não está definida a priori, 

está sempre se modificando, se construindo, se efetivando em cada ato.  

As inquietações e angústias que perpassam a excitação de uma experiência 

nova e diferente nos faz buscar a segurança e o conforto que as práticas 

especialistas fornecem, afinal, está marcado na ciência que o saber e o conhecer 

técnico garantem a eficácia de qualquer teoria. Contraditoriamente, descobri na 

prática clínica que é o lugar do não saber que garante a eficácia de qualquer teoria. 
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O saber pressupõe o explicar sobre o outro e o não saber pressupõe o aprender 

com o outro.  

O aprendizado que se dá com a prática em psicologia clínica acontece toda 

vez que assumimos cada experiência como singular. A forma de lidar com o luto, por 

exemplo, ainda que seja algo familiar a qualquer pessoa, será sempre diferente 

quando se trata do outro. Se pressupomos que sabemos sobre o luto e suas formas 

de expressão, ofuscaremos nosso olhar e não descobriremos pelo outro, que está à 

nossa frente, novas formas de lidar com o luto. Parece óbvio ler e estudar sobre 

isso, mas na prática permanecemos legitimando a mesma psicologia de décadas 

atrás, aquela que busca a regularidade dos fatos e desconsidera que o homem e a 

sociedade estão sendo e se fazendo e que devemos apreender os fenômenos, 

redundantemente, como eles se mostram a nós, sem buscas de causalidades ou 

tentando seguir uma visão de uma racionalidade mecanicista.  

Pensar em reinventar as práticas psi diante da naturalização da reprodução, 

implica em resistir constantemente às especialização que incidem no uso irreflexivo 

das técnicas, das nomenclaturas, dos diagnósticas que definem a identidade do 

outro, que cristalizam, reduzem e enxergam as situações de forma fragmentada.  

 

O homem é um ser no mundo, agindo ativamente sobre o mundo e 

transformando e recebendo dele também influências, em uma relação 

recíproca. O indivíduo não pode ser concebido isoladamente; estará sempre 

em um contexto onde há um conjunto de forças atuando e sempre o atingindo 

de forma inteira, como um todo. Na medida em que se detém ao que se 

descreve, percebe-se que a realidade é mutável, processual, fluindo 

continuamente em novas situações que nunca se repetem. Não há controle e, 

sim, acompanhamento, “estar junto”, reagindo adequadamente ao que se 

apresenta, na medida em que se apresenta. Atua-se sobre o que está 

consciente, óbvio e passível de compreensão. (RODRIGUES, 2000). 

 

É preciso exercer, assim como no estágio, uma prática sem a priori, que seja 

construída a partir do encontro autêntico com o outro. É necessário exercer 

frequentemente a postura crítica do estranhamento dos paradigmas enrijecidos que 

se tornam verdades que embasam nossa prática. É importante permitir-se inventar, 
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criar, inovar, por que a vida é movimento e multiplicidade e, portanto, não cabe nas 

definições prontas e acabas de uma psicologia especialista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 As problemáticas apresentadas nesse trabalho visaram enriquecer o campo 

de discussões acerca do trabalho do psicólogo, a partir do contexto pós-moderno. A 

psicologia tem como objeto de trabalho o homem, sua subjetividade e tudo o que o 

permeia. Vimos que a subjetividade é contextualizada socialmente, recebe 

influências do meio em que está localizada e, em contrapartida, o constitui. Estamos 

temporalmente situados no que muitos autores chamaram de “Pós-modernidade”, 

neste trabalho expomos autores, teorias e definições sobre esse fenômeno.  

 Pós-modernidade é o período iniciado no século XX, principalmente em 

decorrência das grandes guerras e conflitos internacionais, que favoreceram o 

sentimento de desencanto com a ciência e com a razão positivista, anteriormente 

idealizados como possibilidade única de progresso. A pós-modernidade traz 

características inéditas na relação do homem com o mundo, consigo mesmo, com a 

natureza, com os objetos.  

 O homem pós-moderno se caracteriza pela mutabilidade, pela flexibilidade, 

maleabilidade, pelo aceleramento, pela pressa, pela concorrência e competitividade, 

pelo consumismo. A pós-modernidade cultua o ideal hedonista que não abre espaço 

para o desprazer. A felicidade é sinônimo de bem estar, de saúde de qualidade de 

vida e é o ideal da sociedade pós-moderna. No mundo da pressa, do just in time, do 

consumismo, da obsolescência, não sobra tempo para lidar com a dor. Estar em 

movimento pressupõe deparar-se com o mal estar, com o sofrimento, com a dor e 

com a tristeza, nesse sentido, o uso indeliberado de medicamentos atua para 

perpetuar o ideal de analgesia, inibindo o homem da possibilidade de inventar 

saídas criativas para vivenciar e sobreviver às situações de tensão.  

É um desafio convocar o outro a encontrar-se com a dor numa época onde 

felicidade é saúde e o sofrimento é patologizado. De toda forma, nós, psicólogos 

temos tido o prazer de encontrar pessoas que ainda escolhem encarar a dor e o 

sofrimento, sem serem condicionados pela felicidade comprada com remédios. Por 

isso temos o compromisso pessoal e profissional de sermos colaboradores nos 

processos de atravessamento que o outro escolher passar, não podemos nos 

posicionar como aqueles que têm as respostas aos conflitos do outro, precisamos 
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ocupar o lugar de não saber que pressupõe o aprender com o outro, entendendo a 

alteridade como irredutível e como princípio fundamental do encontro.  

Ao contrário do que se pensa, o lugar do “não saber” não significa o exercício 

de práticas não reconhecidas cientificamente pela psicologia (PALA, 2012), muito 

menos isenção de estudos acadêmicos ou a necessidade de aprender técnicas, 

teorias, abordagens. Não saber é o lugar que ocupa aquele que, tendo se 

constituído psicólogo, tendo estudado autores e abordagens, pode olhar para o outro 

sem se esconder atrás de teorias e técnicas, buscando jargões ou diagnósticos. Ele 

simplesmente se oferece como totalidade e dispõe-se ao encontro autentico com o 

outro.  

Não somos os profissionais que receitarão a felicidade numa bula de 

remédios, no entanto, conscientes do que significa a analgesia nos tempos atuais, 

seremos mais sensíveis àqueles que ainda não possuem recursos físicos e 

psíquicos para abdicar-se da medicação. Favoreceremos, no entanto, que o outro 

seja capaz de reajustar-se criativamente, a partir de suas próprias escolhas, tendo 

em vista suas possibilidades de ser e estar no mundo.  

Além disso, outro fenômeno que nos desafia na pós-modernidade é a 

construção de laços. Evidenciam-se as relações virtualizadas que também incidem 

no off-line. Relações onde se pressupõe a objetivação do outro, não o concebendo 

como alteridade. Relações facilmente descartáveis que não tem como primazia o 

encontro autêntico. Buber nomeou as relações objetiváveis como EU-ISSO e as 

relações de alteridades como EU-TU. Na pós-modernidade as relações EU-ISSO 

tem predominância, tornando cada vez mais raros e difíceis os encontros do tipo EU-

TU. As consequências são homens cada vez mais individualizados em suas 

questões, sem priorizar redes autênticas de contato.  

Como vimos, a pós-modernidade lança ao psicólogo muitos desafios e lhe 

convoca a uma postura eticamente implicada e de constante atualização. Olhar o 

indivíduo a partir da pós-modernidade nos dá mais sensibilidade para acolher com 

cuidado e implicação as demandas que emergem. Lidar com um sujeito 

multifacetado, que se difere das noções clássicas de personalidade, imerso num 

mundo acelerado, individualizado, consumista, potencialmente ansioso e 

preocupado, flexível e hedonista é um desafio profissional. Por isso há a 

necessidade constante de repensar, reformular, atualizar, refletir sobre as teorias e 
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técnicas da psicologia moderna que são compatíveis com indivíduo moderno e não 

se aplicam ao homem pós-moderno.   

Sugerimos como caminho viável para resolução das problemáticas 

apresentadas neste trabalho, primeiro, o conhecimento por parte do psicólogo, das 

especificidades do sujeito e do contexto pós-moderno, que é multifacetado e diverso. 

Segundo, uma psicoterapia que pressuponha o encontro do tipo EU-TU, 

favorecendo ao outro a construção de soluções criativas e idiossincráticas para a 

elaboração de suas demandas. Que sejamos capazes de sustentar a possibilidade 

do encontro de saídas criativas à dor e ao mal-estar pós-moderno, não reforçando a 

ideia de que o medicamento é a única saída.  
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