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8 A angústia no sujeito pós-moderno

A angústia talvez seja um dos pontos cegos nas discussões acerca da 
psicopatologia e mesmo dos comportamentos ditos sociais em nosso tem-
po. A razão desta obliteração está obviamente longe de ser resultado de 
uma ausência de teoria, pois essas discussões abundam desde os estudos 
mais sérios e aprofundados na clínica até os manuais de autoajuda. De 
outro lado, parece ser ela, também, o substrato metamorfoseado de uma 
parte significativa (se não a maior) dos diagnósticos atuais, bem como dos 
“novos sintomas” encontrados diariamente.

Camuflada sob novos diagnósticos, aos poucos, parece perder o esta-
tuto constitutivo encontrado na Psicanálise para transformar-se em objeto 
(no sentido mais comum da palavra), manipulável e manufaturável. Esta 
mudança, ao que parece, dá conta de uma guinada fundamental de per-
cepção do fenômeno, na medida em que é deslocada da relação sujeito/
mundo para outra cujo impasse só pode ser resolvido via bioquímica, que 
apresenta ciclicamente novos métodos infalíveis de controle sempre passí-
veis de serem substituídos por outros mais “modernos” e infalíveis.

O nó górdio da questão pode ser visto, entre outras coisas, na divul-
gada ideia de “identificação reflexiva”, que em sua estrutura eliminaria o 
que para a Psicanálise é o fator fundante do processo de identificação: 
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o trauma. O trauma aqui está significado como a reatualização de um 
evento desde sempre acontecido, do qual falam os etnólogos e que funda 
a passagem no homem da natureza à cultura, do qual a angústia é o by-
product, o saldo que para a Psicanálise sobrevive e sobreviverá sempre que 
o sujeito estiver acuado no impasse de uma escolha.

Neste sentido, talvez se possa pensar de que forma os processos de iden-
tificação do sujeito neste momento histórico – denominado pós-moderno 
– fazem ou não relação com a angústia. É certo que as questões relaciona-
das com a identificação fora dos moldes históricos da família patriarcal não 
começaram no chamado neoliberalismo, no entanto, pode-se pensar até 
que ponto as novas ideias sobre identificação não encontraram no modus 
político vigente no ocidente um campo fértil para sua propagação.

Do que foi dito, especificamente, e que se pretende discutir neste 
texto é essa identificação reflexiva, ideia senão hegemônica, ao menos de 
grande penetração mundial especialmente na sociologia, e suas relações 
com o sistema patriarcal, ao qual em menor ou maior grau a Psicanálise 
frequentemente é contabilizada. Neste sentido, uma das maneiras de olhar 
a questão da angústia em relação à identificação parece ser pelo viés da 
lei, podendo pensá-la como permeando as relações entre função paterna, 
identificação e trauma.

O que neste sujeito pós-moderno “reflexivo” aparentemente seria a so-
lução da angústia – a fusão eu/mundo e a evitação do trauma – encontra 
retorno como uma angústia maior, na medida em que, ao não atravessar a 
separação fundante do sujeito moderno, o indivíduo, este se depara com 
o beco sem saída do anonimato. O que soa contraditório, como será dis-
cutido mais adiante nas teorias como a da Sociedade de risco, é que se 
pretende que este sujeito pós-moderno que não passaria pelo processo 
de individuação, qual seja, as questões culturais implicadas no que Freud 
chamou complexo de Édipo, seja “consciente e responsável” pelas suas 
escolhas da mesma forma que o sujeito moderno.

O que frequentemente é mais visto nos meios de comunicação de 
massa (MCM) e que de forma um tanto banal é “debatido”, especialmen-
te na televisão, parece ser o chamado narcisismo. Reduzido ao egoísmo, 
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a discussão ganha uma falsa dimensão em que quase sempre se chega a 
uma espécie de conclusão moral repetida ad nauseam, que o problema 
contemporâneo é da ordem de um autointeresse que se funda na ausência 
de valores tradicionais como a família, a religião etc. Ou seja, o narcisismo 
é tratado como uma “opção consciente” que pode ser revertida a partir de 
escolhas fundadas na tradição ou de alguma outra forma de iluminação.

Como bem defendeu Cristopher Lasch há algum tempo, em O mí-
nimo eu, e hoje discutem os debatedores do pós-moderno, como Slavoj 
Zizek, o problema do narcisismo diz respeito a algo bem mais sério 
que isto. Diferentemente ao que se tornou comum pensar, no narcisista 
como o alguém autocentrado que não faz relação com as coisas que o 
rodeiam, o que a Psicanálise ensinou é o oposto: que se trata de um eu, 
inseguro de seus limites, que oscila ora em buscar construir o mundo à 
sua imagem, ora fundir-se de modo indiferenciado ao mundo. O pro-
blema encontrado com frequência e que se manifesta na sintomatologia 
pós-moderna, especialmente naquilo que é tornado pelos MCM de 
domínio público, são, por exemplo, a relação ambígua entre violência 
e ironia; o fascínio pelas situações extremas como “modelos” para a 
vida cotidiana; a possibilidade do aparecimento de entidades mundiais 
capazes de provocar catástrofes etc.; pode dizer muito sobre o caráter 
inconsciente deste aparente monolítico sujeito narcísico e sua relação 
com a angústia.

O chamado “declínio da metáfora paterna” coloca em discussão, de 
outro lado, o paradoxo de que quanto mais os sujeitos são livres das amar-
ras da tradição para “reflexivamente construírem sua identidade” mais 
têm que suportar o contraponto do anonimato. A ideia de uma crescente 
“angústia do anonimato” parece indicar para algumas contradições em re-
lação ao discurso vulgar no ocidente da liberdade suportada pela “escolha 
do sujeito fora das amarras da tradição ou da natureza”. De outro modo, 
como seria possível pensar por que, então, se podemos “ser quem quiser-
mos”, existir no mundo ocidental uma corrida desenfreada em busca de se 
tornar uma celebridade? Não seria possível pensar isso como sintoma da 
indiferenciação do anonimato?
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Identificação: de Freud a Lacan 

Para entender porque a questão identificatória pode estar na área de 
alcance da angústia é preciso lembrar como ela aparece na trajetória da 
Psicanálise. Em um primeiro momento, Freud, em Inibições, sintomas e 
ansiedade (1925), depara-se em seus estudos com a angústia como,

[…] uma reação à perda sentida do objeto e lembramo-nos de imedia-
to do fato de que também a ansiedade de castração constitui o medo 
de sermos separados de um objeto altamente valioso, e de que a mais 
antiga ansiedade – a ‘ansiedade primeva’ do nascimento – ocorre por 
ocasião de uma separação da mãe (Freud, 1925, p. 161).

Um pouco mais a frente, Freud modifica a ênfase na perda do objeto na 
criança para localizá-la na tensão relacionada com o perigo do desamparo:

Mas a reflexão de um momento nos leva além dessa questão da per-
da de objeto. […] A situação, portanto, que ela (a criança) considera 
como um ‘perigo’ e contra a qual deseja ser protegida é a de não satis-
fação, de uma crescente tensão devida à necessidade, contra a qual ela 
é inerme. […] A situação de não satisfação na qual as quantidades de 
estímulo se elevam […] deve, para a criança, ser análoga à experiência 
de nascer (Idem). 

É deste ponto que Lacan toma as ideias de Freud, no ponto em que a 
angústia é tratada “[…] como um fenômeno automático e um sinal de sal-
vação, […] um produto do desamparo mental da criança, o que é um símile 
natural de seu desamparo biológico” (Freud, 1925, p. 162), para defender 
sua afirmação básica de que a angústia é o resultado do surgimento da falta 
sob uma forma positiva. Sempre falando em nome de Freud, Lacan nos leva 
a uma outra dimensão ao afirmar que a angústia estaria ligada ao fato de que 
toda demanda teria algo enganador, a preservar o lugar do desejo, obturado 
por essa demanda que escamoteia o objeto a, causa do desejo; “esse objeto a, 
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é dele que se trata em todo lugar onde Freud fala do objeto quando se trata 
de angústia” (Lacan, 1962, p. 47).

Lacan fala de sua concepção, que faz diferença em relação ao texto de 
Freud de 1925, em que a ênfase está sustentada na separação do sujeito 
com o objeto, seja ele a mãe, o pênis, o amor dos pais etc. O que Lacan faz 
em nome de Freud é estabelecer uma concepção de objeto, como algo que 
causa angústia não pela possibilidade de faltar, mas de invadir: é assim 
que ele pode explicar porque é a proximidade do objeto e não a sua ausên-
cia a causa da angústia. Neste sentido, Lacan inverte o exemplo de Freud 
ao afirmar que a criança pode jogar com a alternância presença/ausência, 
já que a causa de sua angústia é exatamente contrária: a presença total da 
mãe que nunca falta e que, portanto, nunca faz desejo, a falta da falta. 

A fonte de angústia é o fato de a criança ser objeto que recobre a falta 
– lugar do falo materno – e, portanto, herdeiro na cadeia significante do 
desejo do Outro: o que o Outro quer de mim? A questão do desejo do Outro, 
do “Que queres de mim?”, leva à relação entre lei e desejo que se encontra 
ocultada pelo complexo de Édipo: “[…] é que o desejo e a lei, que pare-
cem opor-se numa relação de antítese, não são senão uma única e mesma 
barreira , para barrar-nos o acesso à Coisa. […] É por isso que Freud relacio-
na a este opaco, inapreensível desejo do pai, a origem da Lei” (Lacan, 1963, 
p. 90). 

É neste momento, em que falta a norma – o que “faz” a falta –, que 
o sujeito se depara com a angústia, pois que se aproxima do que Freud 
chamou aquilo que é familiar e estranho ao mesmo tempo, o unheimlich. 

A confusão do lugar da lei com o lugar do pai no social serviu de base 
para uma profusão de estudos, especialmente a ego psychology americana 
e o movimento feminista (o que inclui as feministas freudianas), que não 
raro trataram a questão da lei não como inconsciente, mas como algo po-
sitivado nas relações sociais na família, no casamento etc.

Lacan tentou ao longo de seus seminários desfazer essa confusão, expli-
cando que na função paterna não se trata de saber o que o pai é “na família”, 
mas saber o que ele é no complexo de Édipo, qual seja, uma metáfora, 
um significante que surge no lugar de outro significante. O significante 
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que o pai substitui é o significante materno, no sentido de que barra a 
relação mãe/falo (criança), proporcionando, assim, uma saída no Édipo 
ao oferecer uma identificação simbólica ao menino/menina, evitando a 
via imaginária.

Quando Lacan diz que a angústia não se trata da ausência de objeto, 
mas o contrário, da proximidade do objeto causa do desejo, ele faz refe-
rência precisa ao complexo de Édipo, no sentido que é lá onde se pode 
entender que objeto causa de angústia se trata. Assim, explica ele, o que 
o pai em sua função simbólica faz de fato não é “impedir” o contato da 
criança com o objeto de gozo, isto é, a Coisa materna: ao contrário, o que 
ele faz é sustentar a ilusão de que esta intervenção impediu o impossível 
livre acesso ao objeto incestuoso.

Em Totem e Tabu, Freud diz que o assassinato do pai teria promovido a 
volta do pai-morto como Nome, ou seja, como suporte da lei. Neste senti-
do, a função paterna protege o sujeito na medida em que sustenta a ilusão 
de que alguém, no caso o pai, foi quem “impediu” o gozo total do sujeito. 
O que se vê hoje, com o declínio da função paterna, é o retorno das figuras 
que funcionam de acordo com o “pai primordial” de Totem e Tabu, o pai 
totalitário que tudo pode, ou seja, diz Zizek (2000a, p. 315): 

Quando a ‘pacificadora’ autoridade simbólica é suspensa, o único 
modo de evitar o debilitante beco-sem-saída do desejo, esta inerente 
possibilidade, é localizar a causa desta inacessibilidade (ao gozo) em 
uma figura despótica que sustenta o primordial jouisseur: nós não po-
demos gozar porque ele se apropriou de todo o gozo…

Identificação reflexiva no pós-moderno

Pensar nestes termos implicaria um confronto com as ideias expressas na 
teoria da “Sociedade de Risco” formulada por Giddens e Beck. Para eles a 
vida não é, ou pelo menos não deveria ser, vivida em submissão à natureza 
ou à tradição, qual seja, não existiria um código ou ordem simbólica (o 
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grande Outro) que servisse de orientação, de modo que nossos impulsos 
ou orientação sexual deveriam ser resultado de escolhas, uma “reflexivi-
zação” como um autoconhecimento capaz de um “refazer” constante do 
sujeito.

Assim, a ideia fundamental quanto à identificação encontrada na teo-
ria da Sociedade de Risco diz respeito à possibilidade de o sujeito realizar 
suas escolhas a partir de parâmetros próprios. A regulação desta auto-
gênese, para Giddens (1993, p. 103), em A transformação da intimidade, 
estaria fundada numa espécie de “fala interna”:

O desenvolvimento da atenção reflexiva implica, como ponto de par-
tida básico, o reconhecimento da escolha. […] A conversa consigo 
mesmo é uma reprogramação, uma maneira de se considerar até que 
ponto as rotinas estabelecidas podem ser modificadas ou, se possível, 
descartadas.

O “risco intrínseco” reconhecido pelos autores neste processo de esco-
lha inclui a possibilidade, por exemplo, de não se ter certeza absoluta dos 
efeitos dos alimentos genéticos sobre o corpo humano ou sobre as conse-
quências da pesquisa genética. A sugestão, no entanto, é que não se tenha 
nem uma atitude intransigente, tampouco atitudes condescendentes, pois 
se trata do “saber da ciência”. 

O democratismo é inegavelmente sedutor, afinal, quem não quer “ser” 
o que gostaria? Por que aceitar a “escolha forçada” da entrada no simbó-
lico, aquele lugar desde sempre pronto à espera do indivíduo, se pode ele 
escolher um outro lugar no mundo? 

Liberdade e angústia

A Psicanálise, ciência do erro e mensageira histórica das más notícias, está 
sempre atenta à outra reflexividade, a inconsciente, e às consequências da 
desintegração das estruturas tradicionais. Diz Zizek (2000a, p. 338):
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Eu sustento responsabilidades por decisões das quais eu fui forçado a 
fazer sem conhecimento próprio da situação. A liberdade de decisão 
desfrutada pelo sujeito na ‘sociedade de risco’ não é a liberdade de 
alguém que pode escolher livremente seu destino, mas uma liberdade 
‘provocadora de ansiedade’ de alguém que é constantemente compeli-
do a tomar decisões sem estar consciente das conseqüências.

A implicação desta reflexividade, ou dito de outro modo, esta ausência 
de um saber fundado em qualquer tradição ou natureza, coloca, para o 
sujeito, que cada vez mais e mais as escolhas são suas, mas da perspectiva 
de uma outra reflexividade.

O pensamento globalmente massificante do “politicamente correto” 
talvez diga algo sobre a “ampla possibilidade de escolha” do sujeito pós-
moderno. A angústia resultante da diferença entre as pulsões humanas e o 
“politicamente correto” se evidencia, por exemplo, na pressão para o gozo 
no consumo e na impossibilidade de se gozar tudo que aparentemente 
o mundo oferta, ou, ainda, na sensação de não ser “perfeito” ao gozar. 
Os resultados podem ser vistos nos novos diagnósticos – especialmente 
da psiquiatria com base nas neurociências – que convocam o sujeito a 
explicar porque ele falha no gozo.

Reduzida aos seus efeitos bioquímicos a angústia perde, entre outras 
coisas, a possibilidade positiva de motor primário das mudanças sociais. 
Afinal, se você pode ser o que quiser (pois todas as possibilidades estão 
dadas) e não consegue, o problema só pode ser seu…

Se até mesmo para os geneticistas o trauma escapa às certezas da ge-
nética é porque – mais do que representar o encontro do homem com a 
imprevisibilidade do meio ambiente – ele aponta para a proposição de 
que a identidade humana resulta da interação entre a herança genética 
e a influência do meio ambiente. A ruptura traumática na vida do ho-
mem, contrariamente aos outros animais, não é um evento isolado. Ela 
diz respeito a um encontro universal, cuja “intrusão inicia o processo de 
tornar-se humano” (Zizek, 2001, p. 6) e cuja simbolização não está escrita 
no genoma humano. Da perspectiva da ciência, a decifração do código 
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genético é a nova chance de tentar eliminar a angústia causada pelo seu 
unheimlich paranoico, a subjetividade.

A angústia de um ser biologicamente gregário, nascido prematuro e 
dependente, inserido contraditoriamente num mundo que cobra a in-
dividualidade das suas escolhas e a obrigação de gozar a mais que seu 
semelhante, talvez possa dizer algo sobre uma violência, que por vezes 
escapa do sintoma no corpo para perder-se caoticamente no social.






