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RESUMO
O objetivo central deste estudo é apresentar, no âmbito da psicologia com
bases na fenomenologia e na filosofia da existência, uma prática clínica frente
à indecisão com relação à escolha da atividade profissional. Para isso,
iniciamos nossa análise nos interrogando sobre a aproximação da psicologia
com a filosofia, sobretudo sobre o surgimento da filosofia moderna e suas
aproximações na criação da psicologia moderna. Acreditamos que a psicologia
moderna nasce sintonizada aos acontecimentos de sua época, encontrando na
filosofia os fundamentos com os quais elabora suas teorias e práticas.
Percebemos que a psicologia moderna toma como elemento central de sua
postulação teórica a construção de um sujeito detentor de uma estrutura
psíquica e, assim, estabelece suas hipostasias sobre o eu, sobre a interioridade.
Deste modo, cabe a psicologia moderna um bom manejo dos construtos
interiores, tais como personalidade, aptidão, vocação a fim de legitimar a sua
atuação. Depois deste momento, passamos para uma leitura crítica sobre as
relações de trabalho e a escolha profissional. Discutimos, também, sobre o
método fenomenológico hermenêutico de Martin Heidegger, caminho este que
norteou o desenvolvimento do nosso trabalho. Buscamos com este método as
condições de possibilidade para esta outra modalidade de atuação frente à
indecisão profissional, não mais pautada nos postulados da psicologia moderna,
que denominamos de Análise da Escolha profissional. Antes de entrarmos
propriamente na proposta da Análise da Escolha Profissional nos entregamos
um pouco mais na discussão sobre o horizonte contemporâneo, neste
discutimos um pouco sobre a era da técnica e o esquecimento do ser, para isto
utilizamos, também, da obra literária de Irène Némirovsky, Senhor das Almas.
Por fim, de posse das discussões realizadas, passamos a investigar nossa
proposta para a Análise da Escolha Profissional. Nesta não há mais a figura do
orientador que é capaz de descobrir a vocação do orientando, mas sim a figura
do analista que juntamente com o analisando irá tecer e destecer caminhos
possíveis nos quais os analisandos desvelam suas possibilidades.

Palavras-chave: Psicologia fenomenológico-existencial; escolha; profissão.
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1
INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo pensar em uma proposta para a
psicologia no que tange a escolha profissional, tendo como fundamentação a
perspectiva fenomenológico-existencial. Esta outra possibilidade chamamos de
Análise da Escolha Profissional. Com isso, temos então a substituição do termo
“orientação” por “análise” e do termo “vocação” por “escolha”.
A terminologia “orientação vocacional”, comumente utilizada em psicologia,
designa o trabalho do psicólogo frente àquele que se encontra indeciso quanto
à escolha profissional. “Orientação” traz a ideia de direcionamento, e “vocação”
nos remete à ideia de psiquismo. Logo, na orientação vocacional, o profissional,
ao conhecer a estrutura psíquica do orientando, pode conduzi-lo na conquista
de sua escolha mais autêntica. Contudo, o que muda ao trocarmos a nomenclatura para Análise da Escolha Profissional? Para compreendermos esta mudança precisamos, primeiramente, esclarecer o que significa análise e escolha
em uma fenomenologia hermenêutica. Compreendemos análise tal como tomada por Heidegger (2001) em seu significado originário, que se refere ao tecer e destecer de uma trama, e escolha como a margem de manobras em um
horizonte histórico de possibilidades. Escolha, assim, substitui o termo vocação
e não é mais vista como um chamado interno, mas como algo do caráter de
indeterminação que constitui o homem.
Nesta proposta, não caberá mais a utilização da terminologia orientador,
mas sim de analista, uma vez que caberá a este acompanhar o analisando no
tecer e no destecer de seu projetar-se, de suas escolhas e que, no início e na
maioria das vezes, encontra-se totalmente imerso no impessoal, restringindo o
espaço de possibilidades para que uma outra escolha possa acontecer. A questão que se apresenta ao analista e que funda a busca de orientação, é a dúvida
ou a busca da certeza. Seguir a mobilidade desse fenômeno significa deixar
que ele se apresente por si mesmo, em lugar de tentar acessá-lo a partir de
pressuposições teóricas sobre o que é “duvidar” e sobre como se estrutura o
psiquismo daquele que duvida. Em uma postura fenomenológico-existencial,
buscamos por meio do discurso do analisando acompanhar as suas dúvidas,
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indecisões e questões sobre a escolha da profissão. Por meio de uma atenção
focada no discurso do analisando, caminhamos com ele em sua explicitação,
buscando destecer os sentidos previamente dados que porventura estejam restringindo as suas possibilidades de escolha profissional.
Sendo assim, a proposta da Análise da Escolha Profissional não parte da
pressuposição da existência de um sujeito detentor de um psiquismo, no qual
encontramos a sua vocação, mas sim de uma visão de homem como Dasein
(sein: ser; da: aí, mundo, ou seja, ser-aí). Heidegger apresenta o termo ser-aí
indicando uma indissociabilidade radical do ser com o seu mundo. Temos, então, a substituição do termo sujeito por ser-aí, partindo do princípio deste como
abertura, “poder-ser”, indeterminação. Assim, cuidado (Sorge) corresponde a
uma unidade existencial-ontológica do ser-aí, sempre se referindo a outro ente,
seja ao modo de ser simplesmente dado ou ao modo de ser do ser-aí. Tanto
ser-aí quanto cuidado são terminologias utilizadas para sair da ideia de um fechamento de uma subjetividade enclausurada, saindo assim de uma visão dualista de homem. Logo, um psicólogo que atua com os fundamentos fenomenológico-existenciais propõe-se ir à existência, tal como ela acontece no espaço
de realização do existir, que diz respeito às possibilidades daquele que existe.
Iniciaremos a nossa discussão pensando sobre alguns acontecimentos
históricos e filosóficos, especialmente, da chamada época moderna, que de
algum modo se mostram presentes na criação da psicologia moderna1, sobretudo, focando a temática da escolha profissional. Tomaremos este percurso por
acreditar que um modo de pensamento se torna possível em meio a um horizonte mais amplo, que além de possibilitar a sua aparição, acaba por viabilizar
outras possibilidades de análises em alteridade ao pensamento hegemônico,
em um determinado espaço e tempo. Tal como Semeraro (2011) afirma que a
filosofia não surge de modo isolado, assim percebemos também ocorrer com a
psicologia:
Toda filosofia, de fato, não é aleatória, não surge do nada nem de alguma
mente solitária, por mais genial que possa ser. É sempre fruto de indagações
que os seres humanos fazem sobre a realidade em que vivem e das
1

O pressuposto de sujeito vem da filosofia moderna, iniciada em Descartes. Chamaremos de psicologia
moderna aquela que também possui este mesmo pressuposto, ou seja, a de sujeito com uma estrutura e
dinâmica psíquica que ocupa um espaço da interioridade e que posiciona mundo.
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respostas que procuram dar aos problemas prementes postos pelo mundo
circundante. (SEMERARO, 2011, p. 24).

No presente trabalho, consideramos, então, que a história acontece em
uma cooriginariedade homem e mundo e que a existência jamais pode ser
abarcada por delimitações cronológicas entre outras. Sendo assim, pensamos
que a psicologia moderna nasce sintonizada aos acontecimentos de sua época,
porém, não se trata de estabelecer uma ordenação causal, mas de uma
diversidade de acontecimentos que, de algum modo, abre espaço para outras
possibilidades de conhecimentos.
No primeiro capítulo, nossa tarefa será a de investigar os alicerces onde a
psicologia moderna encontra os fundamentos com os quais elabora suas
teorias e práticas. Como ocorre a construção de um sujeito detentor de uma
interioridade psíquica, de uma identidade, personalidade, as quais os
especialistas “psis” são capazes de acessar e, consequentemente, orientar
sobre o mais adequado para cada pessoa no que tange a sua escolha
profissional. O sujeito, uma vez se estruturando em uma dinâmica psíquica,
constitui-se como objeto, que em sua objetividade pode ser conhecido, abrindo
então a possibilidade de ser colocado em certa categoria capaz de comportar
uma identidade.
Neste primeiro momento, nosso foco será reconstruir o pensamento
moderno e a estruturação da psicologia moderna, especialmente no que tange
a escolha profissional. Assim, buscaremos esclarecer em linhas gerais algumas
questões, tais como: De onde vem o pensamento moderno; como se deu o
desenvolvimento da filosofia moderna, a construção do sujeito, a dicotomia
homem-mundo, e as suas implicações na fundamentação da psicologia
moderna; como a psicologia moderna pensou a escolha profissional. Não
pretendemos esgotar, nesse trabalho, esta ampla discussão, mas buscaremos
tratar de alguns elementos que nos ajudem a responder as problematizações
aqui propostas.
Na análise realizada no primeiro capítulo veremos que o pensamento
moderno renasce do pensamento greco-latino, da Antiguidade Clássica, tendo
início entre a idade média e a idade moderna por meio dos seguintes
movimentos: humanismo renascentista, reforma protestante e a revolução
científica. O elemento comum entre estes movimentos é a valorização do
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homem. Mostraremos, ainda, que, a partir do século XVI, desenvolvem-se duas
escolas filosóficas, que tiveram grande influência no aparecimento da
psicologia como ciência no final do século XIX e início do século XX: o
empirismo inglês e o racionalismo alemão. A primeira tem como ponto de
gênese a experiência, enquanto a segunda, a razão. Toda esta discussão
inicial tem o intuito de apontar para os parâmetros do pensamento moderno e
esclarecer como a psicologia, em meio a este contexto, acaba construindo as
suas teorias sobre o eu. Finalizaremos este capítulo vendo um histórico sobre o
surgimento da orientação Vocacional e/ou Profissional pautada em uma
perspectiva moderna.
No segundo capítulo, buscamos fazer uma leitura crítica sobre as
relações de trabalho e a escolha profissional, desconstruindo valores
previamente dados. Discutimos a transição da idade média para a época
moderna e as implicações disto nas relações de trabalho e na psicologia.
Vimos como as relações de trabalho, muitas vezes, são marcadas por relações
de hostilidade, pela alienação do trabalhador frente a sua relação de trabalho.
E, muitas vezes, a entrega sacrificial ao trabalho aparece como única
possibilidade. Colocamos em discussão algumas considerações pautadas nos
pensamentos de Husserl, Dilthey e Heidegger, no que diz respeito ao método
que utilizamos, e assim tentamos desconstruir a pretensão universalizante das
bases conceituais da psicologia moderna visando, aos poucos, vislumbrar outra
possibilidade de construção de um caminho de alteridade em relação a esta.
Para sustentar a prática da Análise da Escolha Profissional, tomamos como
método dessa proposta a fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger. A
fenomenologia indica que o caminho a seguir deve ser dado pela própria
mobilidade estrutural do fenômeno, que, nesse caso, é a escolha profissional. A
fenomenologia orienta que na busca do sentido das coisas devemos dirigir-nos
às próprias coisas. Hermenêutica diz respeito à atenção que se deve ter com
relação às determinações históricas que se dão em diferentes épocas. Assim,
em uma perspectiva fenomenológico-existencial, pretende-se não interpretar a
priori aquilo que se apresenta, mas sim seguir a mobilidade do fenômeno na
medida em que ele se apresenta. Por fim, nos entregamos um pouco mais na
discussão sobre o horizonte contemporâneo, neste discutimos um pouco sobre
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a era da técnica e o esquecimento do ser, para isto utilizamos também a obra
literária de Irène Némirovsky, Senhor das Almas.
No terceiro capítulo, nos arriscaremos a apresentar, de modo sucinto,
nossa proposta sobre a possibilidade de uma atuação na psicologia. Nesta,
homem e mundo não são pensados em dicotomia, e sim em sua cooriginariedade embasada na perspectiva fenomenológico-existencial em psicologia, em
uma tentativa de suspender as pressuposições de uma subjetividade e uma
essencialidade com relação ao psiquismo. Deste modo, neste capítulo pretendemos construir uma Análise da Escolha Profissional em uma perspectiva fenomenológico-existencial. Para isso, utilizamos a proposta que Heidegger elabora no desenvolvimento de suas temáticas, primeiro reconstrói,mostrando o
que tradicionalmente foi discutido sobre a temática em questão, em seguida
desconstrói esta temática abordada, e, por fim, constrói mostrando o seu modo
de pensar a questão, sendo este os indicadores formais que utilizamos para a
construção do trabalho da Análise da Escolha Profissional.
Para que a atitude fenomenológica se dê no processo de Análise da Escolha Profissional, primeiramente, devemos desconsiderar qualquer posicionamento teórico e determinações do fenômeno. Assim, ao nos desviarmos da
promessa de que o psicólogo pode orientar no sentido de um caminho certo
quando encontra a vocação daquele que a desconhece, pensamos que não há
como saber a princípio acerca do caminho certo. Sempre estará em jogo a
possibilidade de que aquele que outrora escolheu possa se arrepender. Por
este motivo é que vamos proceder a uma análise e não a uma orientação.
Acreditamos que a relevância do presente trabalho consiste justamente na tentativa de pensar em uma possibilidade de atuação em psicologia, mais especificamente, na escolha profissional, apta a dialogar com a filosofia da existência
e tomar, para tanto, o caminho da fenomenologia hermenêutica.

6
1. RECONSTRUINDO O PROJETO MODERNO DA FILOSOFIA À
PSICOLOGIA
No presente capítulo pretendemos reconstruir o modo como a psicologia
surge em um projeto moderno, que mantém em suas bases a dicotomia sujeito
e objeto, com a qual fundamenta as suas teorias e práticas. Com o intuito de
melhor compreender a reconstrução da psicologia moderna, precisaremos nos
debruçar sobre os seus fundamentos epistemológicos, para que, assim,
possamos compreender a importância que teve a dicotomia homem e mundo e
os seus reflexos nas práticas “psi”. Tal dicotomia pressupõe a ideia de sujeito e
mundo como aspectos distintos, possuindo cada um diferentes determinações.
Assim, o social acaba sendo pensado distintamente do individual e as
possíveis articulações parecem ser meros frutos do que diz a ciência em seus
estudos empíricos, onde a observação atenta e o método adequado são
capazes de comprovar. Saímos da existência e aprendemos a construir
postulados psicológicos para explicar a interioridade de um sujeito e as suas
relações sociais.
Nosso esforço neste capítulo será, então, o de reconstruir o modo como
alguns autores pensaram a filosofia moderna bem como apontaram as suas
articulações com a psicologia moderna.

Nesta discussão colocamos em

destaque alguns elementos que constituíram a filosofia da subjetividade, em
meio a algumas de suas afetações históricas, e serviram de base para a
fundamentação da psicologia moderna e as suas práticas. Buscaremos
levantar algumas questões que envolvem a reconstrução do pensamento
moderno e as suas implicações na psicologia, para assim, criar um espaço de
discussão. Sendo assim, julgamos relevante que ao final deste capítulo
possamos trazer algumas considerações sobre o modo como a psicologia
moderna acaba por se desenvolver em meio à concepção dicotômica homem e
mundo, podendo de tal modo alcançar o sujeito naquilo que há de mais objetivo
no espaço da interioridade.
Buscaremos compreender o modo como a psicologia moderna acaba por
adquirir seus fundamentos dialogando com a filosofia moderna. Procuraremos
compreender em que medida os pressupostos filosóficos abriram um espaço
para pensar o homem em dicotomia com o mundo. Assim, questionaremos:
como criamos uma ciência com estatuto de verdade pautado na objetividade
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matemática e na observação empírica? Como se deu a valorização do homem
como o centro? A criação do sujeito em dicotomia com o objeto, sendo este
dotado de uma interioridade que o constitui – o psiquismo? São estas algumas
perguntas que nortearão nossos esclarecimentos.
Em Hegel (apud MARCONDES, 2005), na obra Lições de história da
filosofia, observamos uma periodização comumente utilizada até hoje, a saber,
a divisão da história da filosofia em três períodos distintos, cada um possuindo
características específicas e integrantes de um mesmo processo: o antigo, o
medieval e a “filosofia dos tempos modernos”- foco de nossa análise.
Etimologicamente, “moderno”, advérbio latino de modo, significa “agora
mesmo”, “neste instante”, “no momento”, designa o que nos é contemporâneo,
opondo-se ao que é anterior, traçando uma linha entre dois períodos. Duas
noções apresentam-se diretamente relacionadas ao moderno: a ideia do
progresso, no qual o novo é considerado melhor que o antigo; e a valorização
do indivíduo ou da subjetividade, lugar da certeza, da verdade, origem dos
valores, em oposição à tradição.
O período moderno possui uma longa duração, iniciando no século XV,
com a Europa em crise, até parte do século XX. Conforme discute Semeraro
(2011), trata-se de um período marcado por novidades incessantes e a
valorização das realidades humanas e terrenas. Há uma aceleração de
descobertas científicas, transformações econômicas e políticas. Como
veremos, as explicações teocêntricas que por muito tempo dominaram os
modos de pensar o mundo e a vida humana não convenciam mais. Com o
“Novo mundo” descobriam-se novas espécies de plantas e animais, jazidas de
ouro, de prata, estoques de madeira, minérios, alimentos e especiarias. No
renascimento vemos o alargamento das fronteiras do mundo conhecido, por
meio das viagens ultramarinas, resultado do aperfeiçoamento das técnicas e
instrumentos de navegação. Inicia-se um movimento de globalização que
perdura até hoje, por meio da centralização do poder por parte de alguns
países e da subjugação de outros. A resistência dos países subjugados abalou
a crença na centralidade do homem europeu, em sua superioridade histórica e
unicidade de sua religião. Teremos, então, uma crença “comprometida pelas
descobertas da astronomia, que mostrava como a terra não era mais o centro
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do Universo, e pelo desenvolvimento das ciências, que revelavam cada vez
mais que o homem era apenas uma parte da natureza e do Universo ilimitado”.
(SEMERARO, 2011, p. 13). Mas agora o homem ganha um lugar privilegiado e
central.
Alguns autores consideram que, na história do pensamento ocidental, o
mundo moderno adquire contornos mais nítidos a partir do renascimento,
período de transição entre a Idade Média e a Moderna, um momento de
inúmeros conflitos nas esferas filosófica, religiosa, científica, política e
econômica. (TOURINHO, 2009; CHAUÍ, 1984; MARCONDES, 2005).
Tourinho (2009), ao desenvolver os fundamentos epistemológicos da
psicologia, refere-se a três eventos relevantes que podem ser pensados como
integrantes da origem e desenvolvimento da filosofia moderna, sendo eles:
Humanismo Renascentista, Reforma Protestantes e a Revolução Científica.
Pensamos que uma melhor compreensão destes momentos poderá nos
auxiliar na reconstrução do que hoje conhecemos como pensamento moderno.
Trata-se de um processo de transição, já que concepções tradicionais
continuam a vigorar em um período que apresenta a descoberta do Novo
Mundo (1492), o desenvolvimento do mercantilismo como novo modelo
econômico, o surgimento e a consolidação dos estados nacionais (Espanha e
Portugal, Países Baixos, Inglaterra e França), vindo em contraposição ao
modelo econômico e político do feudalismo.
Para Arruda (1976), o Renascimento, emergente nos anos finais da Idade
Média, atinge seu apogeu entre os séculos XV e XVI. A denominação
Renascimento se deu devido à aproximação da Antiguidade Clássica (grecolatina), de onde buscavam sua orientação, retomando as formas e valores
artísticos, filosóficos e políticos. Abre-se, assim, um espaço onde outras
reflexões tornam-se possíveis, inaugurando os tempos modernos. Esse
movimento artístico originou-se por volta de 1450, em Florença, na Itália, que
passava por um período de estabilidade política. Os estudiosos, chamados de
humanistas, tiveram grande importância na difusão das ideias renascentistas,
seja no campo da literatura, filosofia, educação, política, ciência, entre outros, e
puderam desenvolver seus trabalhos, visando ao progresso e a capacidade
humana, por meio da proteção dos mecenas. Os mecenas eram aqueles que
financiavam e protegiam os artistas e, assim, obtinham prestígio. Desse modo,
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interesses sociais, econômicos e políticos unem-se em benefício do
Renascimento, permitindo comércio e arte andar juntos. Só mais tarde, por
ocasião de guerras na Itália, que o Renascimento estende suas fronteiras para
as demais localidades na Europa.
Os renascentistas julgavam viver um período de luz, depois das “trevas”
medievais. Ocorre, então, um retorno à cultura greco-romana, abandonada e
desqualificada durante a Idade Média. De acordo com Arruda (1976), podemos
observar na estruturação das cidades, nos prédios públicos, nas igrejas
renascentistas, nas pinturas e esculturas figuras da mitologia greco-romana, no
lugar das imagens religiosas. O homem passa a ser considerado o centro, em
detrimento do que ocorria na Idade média quando o centro era Deus. Deste
modo, no renascimento busca-se uma ruptura com a tradição feudal,
teocêntrica e imobilista, ou seja, uma sociedade rigidamente dividida entre
clero, nobreza e povo. O fundamento político-religioso das “trevas” medievais
não servia mais, buscava-se então por meio da razão chegar ao conhecimento.
Uma característica marcante do Renascimento foi a ênfase no poder da
razão. Acreditava-se que tudo poderia ser explicado pela razão do homem e
que pela ciência, alcançava-se a comprovação. Assim, os métodos
experimentais, a observação científica, a organização política racional se
apresentam como modos racionais de bem conduzir a verdade. O
racionalismo,

característico

do

renascimento,

acaba

por

alavancar

o

denominado progresso científico. Alguns nomes ficaram reconhecidos como
grandes representantes dessa época, tais como: Leonardo da Vinci; Copérnico;
Galileu Galilei. Leonardo da Vinci (1452- 1519) é considerado o precursor e a
figura mais emblemática do renascimento, um homem moderno polivalente
“que se expressa ao mesmo tempo como pintor, desenhista, arquiteto,
naturalista, inventor, escritor e filósofo” (SEMERARO, 2011, p. 17). De fato, por
meio da vida e da obra deste renascentista italiano é possível captar o sentido
do renascimento humanista, pois para ele o homem era o centro de todas as
coisas, sendo o “modelo do mundo”. No decorrer de sua vida, ele empreendeu
diversos projetos, envolvendo-se no estudo da óptica, mecânica, arquitetura,
escultura, cartografia, física, urbanismo e aeronáutica e por isso, acaba sendo
considerado um personagem marcante do renascimento.
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Como vimos, no mundo medieval, o pensamento teocêntrico norteava a
explicação da realidade. Já no renascimento tem-se o antropocentrismo, com
ênfase no humanismo. Para os humanistas renascentistas o verdadeiro caminho deveria ser criado pelo homem livre, inteligente e racional. Nas reflexões
de Tourinho (2009) e Marcondes (2005), também observamos que o renascimento possui como traço característico o humanismo que coloca o homem como o centro. Tal posicionamento trará grande influência ao pensamento moderno. Segundo Feijoo e Mattar (2009) o termo “humanismo” refere-se a todo
movimento, literário ou especulativo, que exalta o homem, considerando-o centro da construção da realidade, do latim humanitas. Nesse período, o lema do
humanismo buscado no filósofo grego da sofística, Protágoras: “O homem é a
medida de todas as coisas”, evidencia que o período medieval perdia sua hegemonia. Assim, o humanismo rompe com a visão teocêntrica e com a concepção filosófico-teológica medieval, valorizando o interesse pelo homem, como o
centro e aquele que posiciona todas as coisas. A revolução científica e literária
que se deu durante o renascimento foi chamada Humanismo, uma vez que o
homem era aquele que determinaria todas as coisas. Trata-se de uma época
em que:
Mestres em diversos ofícios se cercavam de jovens talentosos que afinavam
a sensibilidade, aguçavam o olhar e a inteligência, desenvolviam novas
percepções em um ambiente onde ao mesmo tempo se fazia pintura,
escultura, arquitetura, se executavam obras encomendadas para a decoração
dos palácios e se desenhavam a beleza e a complexidade das cidades em
expansão, enquanto se liam os clássicos e se tratavam intensos debates
filosófico e políticos. (SEMERARO, 2011, p. 16).

Podemos observar reflexos do movimento humanista renascentista no
movimento da Reforma Protestante. Enquanto o Renascimento foi considerado
um movimento vindo das camadas cultas, que operava um deslocamento de
atenções das realidades transcendentes para o mundo terrestre, a Reforma,
promovida por Lutero, provocava a conscientização, emancipação nas
camadas populares e a instauração de relações democráticas. (SEMERARO,
2011). Em um ponto de vista político-religioso, a Reforma Protestante quebra a
hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana, que com os seus
fundamentos religiosos abalados, abre-se como possibilidade a outras crenças
religiosas. A Reforma Protestante deu origem ao protestantismo moderno,
sendo considerado um movimento político-religioso de passagem do
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feudalismo ao capitalismo moderno. A palavra Reforma, nos fins da Idade
Média, era usada com o significado de purificação interior do crente e de busca
da regeneração da Igreja Católica. Mas os reformadores, que romperam com a
Igreja Católica, passaram a designar o movimento de transformação religiosa
de Reforma. Arruda (1976) acredita que tal como os descobrimentos marítimos
representaram uma revolução econômica e o Renascimento, uma revolução
intelectual e artística, a Reforma correspondeu a uma revolução no terreno
religioso.
Conforme

afirma

Semeraro

(2011),

essa

revolução

teve

como

protagonista, o monge agostiniano e doutor em teologia, Martinho Lutero
(1483-1546) que, em 1510, durante uma viagem a Roma, ao ver a Igreja
Católica mergulhada na dissolução, inicia suas reivindicações em direção à
reforma. O monge indignava-se com a comercialização do sagrado e a
construção de obras faraônicas em meio à pobreza do povo. Lutero também
critica alguns dogmas da Igreja, pois para ele a salvação não se alcança pelas
obras, mas pela fé. Várias eram as diferenças entre os princípios religiosos do
protestantismo e os pregados pela Igreja Católica. Durante as cerimônias
religiosas, no protestantismo, os fiéis participavam cantando, lendo a bíblia,
podendo por meio da fé adquirir uma interpretação pessoal, diferentemente do
que ocorria nas missas da Igreja Católica, onde os fiéis apenas escutavam a
missa rezada em latim. Além disso, no protestantismo acreditava-se no contato
direto de Deus com o fiel, dispensando o clero como intermediador, e desse
modo, a consciência individual passa a ser priorizada. Semeraro, (2011, p. 19)
tece algumas considerações que vêm ao encontro de nossa discussão, propõe
que:
Lutero defende o valor da consciência e da autonomia contra a autoridade
externa, prega a gratuidade da fé contra o racionalismo da escolástica,
promove a comunidade de crentes contra as instituições tradicionais e a
hierarquia eclesiástica.

Segundo Tourinho (2009), por meio do movimento liderado por Martinho
Lutero, cada fiel, a partir da fé, deve buscar dentro de si, em seu interior
(subjetividade), recorrendo a “Luz Natural”, a fonte para interpretar a bíblia.
Deste modo, Lutero contesta a autoridade da igreja Católica, sustentando a

12
tese de que os indivíduos humanos poderiam ter acesso à verdade religiosa
contida na bíblia, e para isso deveria estar tomado pela experiência da fé e
fazer uso de sua consciência individual (“Luz Natural”). A Reforma protestante
encontra-se totalmente inserida no projeto moderno, no qual a ideia de
subjetividade, concebida como “interioridade”, da iluminação, da verdade pela
conscientização ganha voz.
Marcondes (2005), do ponto de vista filosófico, apresenta uma reflexão
que vem ao encontro da discussão apresentada por Tourinho. Ele afirma que a
Reforma pode ser pensada como representante da defesa da liberdade
individual e da consciência como lugar da certeza, em que cada um pode por
meio de sua “luz natural” chegar à verdade no que tange a questões religiosas,
contestando o saber tradicional. Tais posições se desdobrarão para além do
aspecto religioso, sendo cruciais para o pensamento moderno. A ênfase que
Lutero dá a consciência acaba sendo considerada por alguns autores como um
anúncio da filosofia cartesiana e o espírito crítico da modernidade.
Outro importante advento no Mundo Moderno foi a Revolução Científica.
Conforme discute Marcondes (2005), a revolução científica moderna tem como
marco a obra de Nicolau Copérnico (Tratado: Sobre a revolução dos orbes
celestes, 1543), em que defende matematicamente, calculando os movimentos
dos corpos celestes, um modelo do cosmo em que o Sol é o centro (sistema
Heliocêntrico), sendo a Terra mais um astro a girar em torno dele. Rompe
assim com o sistema geocêntrico, formulado por Cláudio Ptolomeu, em que a
terra estaria imóvel no centro do universo. Trata-se de uma ruptura que coloca
em cheque o modo como o homem antigo e medieval percebia a si e ao
mundo.
Para Marcondes (2005) e Tourinho (2009), duas grandes transformações
levarão à revolução científica. Do ponto de vista da cosmologia: a substituição
do modelo geocêntrico pelo heliocêntrico, cuja validade foi demonstrada por
Galileu Galilei; e a substituição de um modelo universo finito, pelo modelo de
um universo infinito, que se inicia com Nicolau de Cusa e Giordano Bruno. Do
ponto de vista da ideia de ciência: valorização da observação sistematizada e
do método experimental, a ciência passa a ser ativa em oposição à
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contemplativa dos antigos; utilização da matemática como linguagem da física,
proposta por Galileu; a ciência ativa rompe com a separação antiga entre a
ciência (episteme), o saber teórico, e a técnica (téchne), o saber aplicado, ao
integrar ciência e técnica, problemas técnicos são levados ao desenvolvimento
cientificamente, assim como hipóteses teóricas são testadas na aplicação
técnica.
Conforme temos discutido, a revolução científica ocorre em um momento
de transformação das formas de conhecimento até então em vigor. Japiassu
(1985) comenta que a ciência moderna veio substituir a antiga oposição
homem/Deus pela oposição sujeito/objeto. A partir de sua elaboração não há
lugar para o homem, nem para a vida. Este autor compreende como “ciência
moderna” a ciência que surgiu com a “Revolução Copernicana” ou com a
“Revolução Galileana” no século XVII, sendo Galileu o autor da chamada
“Revolução Copernicana”. Ele deu continuidade ao trabalho iniciado por
Copérnico, destruindo definitivamente a imagem que se tinha do Cosmos,
substituindo-a pelo esquema de um Universo físico unitário, submetido à
disciplina rigorosa da física matemática. Japiassu (1985) afirma que Galileu,
para conseguir a aceitação da nova ciência matemático-mecânica, teve que
destruir o sistema ptolomaico das esferas celestes e toda a filosofia aristotélica,
que durante dois mil anos constituíra o fundamento das ciências. Conforme
temos discutido, a ciência de Galileu veio destruir o esquema de um Cosmos
organizado hierarquicamente no interior de um espaço fechado e impregnado
de ressonâncias mítico-religiosas. “O esquema da máquina toma o lugar do
Cosmos e fornece ao mecanicismo um pressuposto geral para a investigação
da realidade” (JAPIASSU, 1985, p. 77). Galileu geometriza o universo, ou seja,
identifica o espaço físico ao da geometria euclidiana. Sua tarefa consistiu em
elaborar um conceito de experiência e de teoria fundado na matemática,
instaurando um modelo de saber racional. Japiassu (1985, p. 57) constata:
Sua revolução consiste no momento em que propõe que a matemática deve
definir, no cerne da natureza, os sistemas acessíveis de fenômenos
observáveis. A geometrização do movimento consiste no ingresso direto no
quadro verdadeiro da natureza, do qual nossa experiência sensível constitui
apenas a expressão. Nesse movimento, o concreto não é mais dado no
sistema de representação que se define a partir do senso comum. O concreto
é o abstrato ou a configuração matemática.
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Ainda segundo Japiassu (1985, p. 57), Leonardo da Vinci reconhece que
“nenhuma investigação humana pode ser chamada de verdadeira ciência se
não passa pelas demonstrações matemáticas”. Agora não é mais Deus o
ordenador, mas sim o homem em função da sua inteligência e das normas do
conhecimento racional, novamente ocupando um lugar central. A revolução
científica introduz uma mudança no conteúdo intelectual do conceito de
“natureza”. Esta, no início, é concebida como a obra de um Deus criador.
Porém, quando se começa a isolar da globalidade dos fenômenos, certos
processos

naturais

para

observá-los,

descrevê-los

matematicamente,

desmontar seus mecanismos, eles vão adquirindo uma percepção das relações
em seu interior. Galileu (apud JAPIASSU, 1985, p. 78) parte da ideia, de que:
as leis da natureza são matemáticas. O real encarna a matemática. Por isso,
não há, em Galileu, distância entre experiência e a teoria; a teoria (a fórmula)
não se aplica aos fenômenos “do fora”, ela exprime sua essência. A natureza
só responde às questões colocadas em linguagem matemática, porque a
natureza é o reino da medida e da ordem.

No século XVII, a natureza deixa de ser incluída entre os deuses
(deificada), como também deixa de ser uma espécie de organismo governado
por um ou vários princípios imanentes. Japiassu (1985) relata que a ciência
moderna já nasce mecanicista, considera a natureza como uma máquina,
como um conjunto de mecanismos cujas leis precisam ser descobertas. Essa
concepção é possível ao ultrapassar as ideias de Platão, de Aristóteles e as
dos atomistas. O mecanicismo, uma filosofia que se explicitou no início do
século XVII, postula que os fenômenos naturais devem ser explicados tendo
por referência a matéria em movimento, vendo a realidade física como um
conjunto de partículas que se agitam e se entrechocam. Deste modo, o mundo,
em seu conjunto, se mostra como uma espécie de sistema mecânico. O mundo
passa a ser comparado a um relógio pelos filósofos. Japiassu (1985, p. 76)
constata, que “a metáfora da máquina constitui o símbolo dessa filosofia: o
sistema do mundo funciona como o sistema de um relógio”. Para uma maior
compreensão do mundo faz-se necessário decifrar as engrenagens de seu
funcionamento. “A metáfora da máquina é utilizada para descrever os
fenômenos da vida” (JAPIASSU, 1985, p. 99). Assim, a natureza torna-se uma
máquina complexa. O esquema fundamental do mecanicismo pode ser
resumido como:
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a realidade física se identifica com um conjunto de partículas que se agitam e
se entrechocam. A metáfora que serve de base a essa filosofia é a máquina:
em seu conjunto, o mundo se apresenta como uma espécie de sistema
mecânico, vale dizer, como uma gigantesca acumulação de partículas agindo
umas sobre as outras, da mesma forma como as engrenagens de um
mecanismo de relógio. (JAPIASSU, 1985, p. 131).

Japiassu (1985, p. 98) acredita que “o problema filosófico do maquinismo
não se coloca em função do papel da máquina na produção, mas em função de
sua influência sobre a vida humana”. Para este autor, a revolução industrial
nasce do mecanicismo, sendo ela considerada um importante fenômeno dos
tempos modernos. Em meio à civilização industrial, o ritmo natural da vida foi
sendo substituído por um ritmo mecânico. Ele afirma que, enquanto na técnica
pré-industrial era uma técnica de adaptação às coisas, na técnica industrial
tem-se a técnica da exploração das coisas ou, ainda, da criação de coisas.
Com a primeira revolução industrial e a era técnica, torna-se possível a
realização das máquinas glorificadas. As máquinas em sua proposta inicial
tinham como objetivo aliviar o sofrimento humano, contudo, é possível observar
que, em alguns casos, não constatamos tal alívio, mas sim um agravamento de
sua dor. As máquinas não reconhecem o cansaço humano, o seu ritmo; elas
impõem uma produção e produtividade, que parece ganhar autonomia para
além de qualquer consideração dos limites humanos. O homem, algumas
vezes, torna-se escravo de sua criação, fomentando riqueza e repartindo
sofrimento e miséria. Em alguns movimentos industriais reduziu-se a força
física do trabalho, introduzindo um trabalho monótono, enfadonho, com um
ritmo uniformizado pelo ciclo mecânico.
A ciência, portanto, como afirma Japiassu (1985), nasce como uma
espécie de projeto social, sendo formada em uma sociedade determinada, com
objetivos determinados, sejam estes de ordem cognitiva ou prático-social. Ele
afirma não ter sido por acaso que o novo saber definiu-se nos tempos
modernos. Nessa época, a ciência constitui-se como o saber dominante próprio
a sociedade comercial, industrial e técnica. Para ele, não foi por acaso que a
ciência moderna tenha nascido com o advento do mercantilismo, dentro de um
contexto histórico inseparável de um movimento visando à racionalização da
existência. Desde seu nascimento, a ciência moderna, em seu desejo de
hegemonia, identificada ao poder, por meio dos trabalhos dos seus cientistas
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buscava ampliar as explicações de tipo mecanicista, como se assim pudesse
legitimar a verdade pautando-se em leis observáveis. A ciência moderna, ao
afinar-se com a ideologia dominante, viabiliza sua emergência e progresso.
Para este autor, a perspectiva mecanicista dominará toda ciência posterior.
Bréhier (1977) também apresenta a filosofia moderna em seu domínio de
uma concepção mecanicista, que afasta da natureza tudo o que poderia
parecer espontaneidade viva. Essa tendência domina tanto Galileu e Hobbes
como Descartes. Galileu (1564-1642), ao criar uma ciência psicomatemática
da natureza, capaz de prever os fenômenos, perfilha uma teoria do
mecanicismo universal: “Não diz o que são as coisas, mas mostra, com provas,
que as matemáticas, com seus triângulos, círculos e figuras geométricas,
constituem a única linguagem capaz de decifrar o livro da natureza” (BRÉHIER,
1977, p. 17), acabando por considerar como única realidade verdadeira “aquilo
que se mede”. (BRÉHIER, 1977, p. 18).
Japiassu (1985) constata que a ciência moderna deve, não somente a
Descartes, como também a Galileu, tanto o princípio de seu método quanto as
bases (sonhadas) de sua organização. Ele propõe que se “Galileu foi quem
realmente realizou a revolução científica na modernidade, Francis Bacon e
Renée Descartes foram seus profetas” (JAPIASSU, 1985, p. 71). Cabe lembrar
que, tanto Descartes considerado racionalista, quanto Bacon, empirista,
estavam preocupados com a questão do método. Japiassu (1985) acredita que
a obra Discurso do Método de Descartes, busca responder a seguinte questão:
“considerando nossa representação do mundo que os cientistas expõem, o que
deve ser nosso pensamento para que ele se torne possível? Sabemos que o
método é o caminho para a Verdade” (JAPIASSU, 1985, p. 70). No decorrer de
nossa discussão, pudemos perceber como Deus sai de cena e o homem vai
passando a ocupar um lugar central. Tal centralidade acaba sendo um solo fértil
para a criação de alguns construtos psicológicos.
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1.1. Empirismo e Racionalismo: correntes formadoras do pensamento
científico moderno
No decorrer de nossa reconstrução do pensamento moderno vimos que
há um renascer da antiguidade greco-romana a partir de alguns pensadores e
artistas, assim, o mundo vai se construindo por meio de uma nova imagem, até
mesmo geográfica. O homem europeu descobre que há ideias diversas
daquelas que vinham aceitando docilmente como únicas verdadeiras, percebe
que há outros povos vivendo segundo padrões distintos daqueles que lhes
pareciam os únicos verdadeiros, legítimo. O prestígio da Igreja, sua postura
teocêntrica, fica abalado pelo movimento da Reforma, especialmente com
Martinho Lutero. O homem agora passa a ocupar um lugar central, as novas
descobertas científicas buscam legitimar as novas concepções de mundo e de
homem. Para Descartes (1991), há um movimento de descrença e dúvida,
instaurando um clima de ceticismo. No campo filosófico e científico, era preciso
começar de novo, demarcar um novo ponto de partida e itinerário que pudesse
conduzir com segurança a certezas científicas universais. Era necessário
encontrar um caminho certo, que pudesse se impor aos demais como único
legítimo, sendo capaz de escapar às dúvidas e conduzir a descoberta de
verdades permanentes, precisava-se achar o método para a ciência. Tal
preocupação se generaliza a partir do final do século XVI e caracterizará a
investigação filosófica do século XVII. Surgem então, duas grandes orientações
metodológicas, abrindo as principais vertentes do pensamento moderno: o
Empirismo e o Racionalismo. Tais vertentes tiveram grande influência no
aparecimento da psicologia como ciência no final do século XIX e início do
século XX. Enquanto na perspectiva empirista proposta por Francis Bacon
(1561-1626) preconizava-se uma ciência sustentada pela observação e
experimentação, que formularia indutivamente as suas leis, partindo da
consideração dos casos particulares para chegar à generalização, no
racionalismo moderno cartesiano buscava-se na razão, na argumentação
matemática,

os

recursos

(DESCARTES, 1991).

para

a

recuperação

da

certeza

científica.
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Tanto o Racionalismo quanto o Empirismo são considerados como
paradigmas fundamentais da filosofia moderna, são correntes formadoras do
pensamento moderno, entre os séculos XVI a XVIII. Ambos os conceitos foram
empregados pelas histórias da filosofia do século XIX, não sendo utilizados
pelos filósofos, considerados marcos desta época, uma vez que não se
identificavam por essas correntes. A filosofia empirista aparece ligada à criação
da Royal Society of London for the Improvent of Natural Knowledge (“Real
Sociedade de Londres para o Progresso do Conhecimento Natural”) fundada
em 1660 e patrocinada pelos ricos comerciantes de Londres, com interesses
nas possíveis aplicações técnicas desses conhecimentos, seja para as
questões de navegação, até estudos sobre a linguagem visando à
comunicação com os povos das novas terras com quem negociavam
(MARCONDES, 2005).
O Empirismo refere-se a uma posição filosófica que tem a experiência
como guia e critério de validade. Tal termo deriva do grego “emperia” que
significa uma forma de saber derivada da experiência sensível, daquilo que se
acumula pela experiência e permite a realização de fins práticos. Seu lema
deriva da frase aristotélica “nada está no intelecto que não tenha passado
antes pelo sentido”, rejeitando a ideia de que haja um conhecimento anterior à
experiência. O Empirismo valoriza a experiência sensível como fonte de
conhecimento, sendo sua concepção de conhecimento a partir do método
indutivo e a sua proposta de ciência baseia-se no método empírico
experimental, ou seja, formula hipóteses, observa, verifica e testa as hipóteses
com base nos experimentos. Marcondes (2005) apresenta como principais
filósofos empiristas do período clássico os seguintes nomes: Francis Bacon
(1561 -1626), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), George
Berkley (1685-1753), David Hume (1711-76), Thomas Reid (1710-96), John
Stuart Mill (1806-73). Ele considera que o empirismo influenciou ainda o
positivismo de Auguste Comte (1798-1857) na França, o pragmatismo
americano (Charles S. Peirce, William James) e a filosofia analítica
contemporânea.

19
Para Henneman (1974), a filosofia empirista enfatizou, especialmente, os
papéis da percepção sensorial e da aprendizagem no desenvolvimento da
mente, tendo seu início marcado pelo filosófico empirista inglês John Locke
(1632-1794). Segundo Schultz e Schultz(1992), o Empirismo também está
voltado para o desenvolvimento da mente, para o modo como adquire
conhecimento. Na concepção empirista, a mente se desenvolve por meio do
acúmulo progressivo de experiências sensoriais. Tal proposta se opõe a
postura de Descartes, de que algumas ideias sejam inatas. Além de John
Locke, podemos destacar alguns principais empiristas britânicos: George
Berkeley, David Hume, David Hartley, James Mill e John Stuart Mill.
Cabe ressaltar que, segundo Scruton (2008), é possível perceber
atualmente Descartes como uma força fundamental por trás dessas duas
filosofias dominantes nos séculos XVII e XVIII, a saber, Racionalismo e
Empirismo. Marcondes (2005) relata que John Loke, empirista, sofreu em
muitos aspectos influência do racionalismo cartesiano. Para Ferreira (2005, p.
20), apesar dos diferentes pressupostos teóricos entre Empiristas e
Racionalistas, eles concordam no seguinte aspecto: “a evidência imediata, a
transparência no conhecimento do espírito, em oposição à opacidade do
corpo”, deste modo, seria mais fácil conhecer a nossa subjetividade do que o
corpo. No final do século XVIII, tal formulação sofrerá uma reversão, por
influência kantiana, quando Kant buscará superar a cisão entre razão e
sensibilidade. A proposta de Imannuel Kant (1724-1804) fala de uma síntese a
priori entre as formas categoriais do sujeito transcendental (razão) e do diverso
sensível (experiência). Acreditamos que em toda esta discussão, até na
suposta síntese kantiana, a postura dicotômica ainda está presente, ou seja,
temos um sujeito detentor de uma razão e uma sensibilidade capaz de
posicionar o objeto para, assim, fazer afirmações teóricas, tomadas como
sinônimo da verdade.
Antes de aprofundarmos a nossa discussão sobre a perspectiva
racionalista, a partir de Descartes e as suas contribuições na formação da
Psicologia moderna, cabe comentar sobre algumas das principais diferenças
que percebemos entre o Empirismo e o Racionalismo para as teorias em
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psicologia. Segundo Feijoo 2 (2011) no Empirismo a experiência consiste no
lugar onde tudo se inicia, a experiência como via sensível, por meio do qual as
hipostasias3 realistas se viabilizam, ou seja, a essência encontra-se localizada
na realidade, no exterior. Neste contexto, o ser é dotado de autonomia
ontológica de presença efetiva no real, e a essência é autônoma e isolada do
sujeito, em algum lugar da realidade, há entidades eternas e imutáveis que
constituem a realidade e o que há, sem as quais se torna impossível elaborar
teorias e práticas. Já no Racionalismo, tudo se dá por meio da razão, do
“penso logo existo” cartesiano, temos, então, um eu que ocupa um lugar central
e posiciona todas as coisas, assim, temos as hipostasias idealistas, que
surgem a partir de uma postura crítica a realista, tendo a sua essência
localizada no interior, na subjetividade. (FEIJOO, 2011).
Segundo Ferreira (2005, p. 19), a partir do século XVII, o exame da
interioridade “tem como meta o acesso à verdade e a fuga da ilusão,
alternando-se os filósofos na atribuição da razão (OS RACIONALISTAS) ou
dos sentidos (OS EMPIRISTAS), como via privilegiada do conhecimento”.
René Descartes (1596-1650) é considerado como o personagem-chave nessa
nova abordagem da interioridade, encontrando na própria subjetividade a base
para o estabelecimento das novas certezas indubitáveis, podendo, por meio
dela, distinguir a verdade do erro.
A época de Descartes, conforme temos percebido, é de uma profunda
crise da sociedade e da cultura europeia, um período de transição, de grandes
transformações e de ruptura com o mundo anterior. A decadência do sistema
feudal e o surgimento do mercantilismo trazem uma nova ordem econômica,
pautada no comércio e no individualismo e defendendo a livre iniciativa. A
ruptura com a tradição, a oposição à autoridade da fé pela razão humana, a
valorização do indivíduo livre, autônomo em oposição às instituições, são
algumas ideais que contextualizam o desenvolvimento do pensamento
cartesiano.

2

Aula ministrada na disciplina do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, no dia 18/10/2011.
Segundo Feijoo (2009, p. 56) “Hipostasiar significa pressupor que os universais têm uma realidade para
além de todo e qualquer ato de consciência”.
3
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Marcondes (2005, p. 159) afirma que, entender as linhas mestras do
pensamento cartesiano é “entender o sentido mesmo dessa modernidade, que
ele tão bem caracteriza e da qual somos herdeiros até hoje, ainda que sob
muitos aspectos vivamos precisamente sua crise”. Para este autor (2005, p.
160), alguns dos traços fundamentais da modernidade cartesiana são a crença
no poder crítico da razão humana individual, “a metáfora da luz e da clareza
que se opõe a escuridão e ao obscurantismo e a ideia de busca de progresso
que orienta a própria tarefa da filosofia”. A razão consiste em um elemento
estrutural no pensamento de Descartes. Por meio da luz da razão busca-se sair
do obscurantismo da “idade das trevas”. Com a crença no crescimento do
homem, valoriza-se o progresso, e o novo é sempre considerado melhor que o
antigo. Com a noção de um pólo posicionador , acredita-se no sujeito, detentor
de uma interioridade, que posiciona o objeto e é capaz de realizar construtos
teóricos legitimados cientificamente, assumidos como corretos, acertados,
verdadeiros.

Marcondes (2005, p. 162) nos lembra ainda que o projeto

filosófico de Descartes pode ser considerado “como uma defesa do novo
modelo de ciência inaugurado por Copérnico, Kepler e Galileu contra a
concepção escolástica de inspiração aristotélica em vigor ao final da Idade
Média”. A defesa da nova ciência depende de mostrar que ela se encontra no
caminho correto, e comprovar que a ciência antiga encontrava-se no caminho
errado.
1.2. A construção da ciência psicológica e a noção moderna de sujeito

Por meio dos postulados filosóficos cartesianos, a Psicologia também
busca a sua legitimação como campo científico. Henneman (1974), ao
examinar alguns aspectos históricos que de algum modo contribuíram para a
compreensão da psicologia conhecida atualmente, inicia a sua discussão
examinando as principais teorias filosóficas que moldaram o aparecimento da
psicologia como ciência. Começa a sua reflexão por meio do filósofo René
Descartes (1596 - 1650). Este, em meio à multiplicidade de teorias e as
confusões presentes em sua época a respeito do funcionamento e da natureza
do corpo humano e da alma, procura esclarecer tais conceitos em sua teoria
dualista. Ele pensava a realidade a partir de duas áreas distintas e separadas,
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o domínio físico da matéria e o reino imaterial da mente. Enquanto as
substâncias materiais possuíam características físicas como massa, extensão
no espaço e movimento, os fenômenos mentais não possuem extensão no
espaço, não tendo massa, nem localização. Henneman (1974, p. 10)
reconhece que “Descartes exerceu uma influência sobre o pensamento dos
filósofos dos dois séculos seguintes e sua afirmação do dualismo mente-copo
foi quase universalmente aceita”. Por meio dessa visão da realidade se
apresentam duas áreas principais de investigação: uma científica e outra
filosófica, ou seja, o mundo material da realidade física e o mundo mental da
realidade psicológica.
Descartes constrói um sistema influente de pensamento. Contudo,
conforme adverte Herrntein e Boring (1971, p. 718), “influência não significa
aceitação geral, pois a época de Descartes foi um período de ceticismo e
interrogação”. Descartes é considerado de grande relevância para a psicologia
uma vez que sua concepção dualista marca o início da psicologia moderna
(HERRNTEIN; BORING, 1971). Muitas foram as contribuições de Descartes à
psicologia moderna4, e Schultz e Schultz (1992) destaca algumas: a concepção
mecanicista do corpo; a noção de ação reflexa; a teoria da interação mentecopo; a localização das funções mentais no cérebro e a doutrina das ideias
inatas. Segundo a proposta cartesiana, a mente dá origem a duas espécies de
ideias: as ideias derivadas e as inatas. As ideias derivadas se produzem por
uma aplicação direta de um estímulo externo, enquanto as ideias inatas, não. A
ideia de inato descreve a fonte a partir da mente ou consciência e culminará na
teoria nativista da percepção, em que nossa capacidade de perceber seria
antes inata do que adquirida.
Segundo Schultz e Schultz (1992), Descartes simbolizou a transição da
Renascença para a moderna era científica, ao aplicar a ideia do mecanicismo
do relógio ao corpo. Um importante trabalho de Descartes para a psicologia
refere-se a sua tentativa de resolver o problema mente-corpo. Desde Platão a
maioria dos pensadores assumiu uma posição dualista, e desse modo, a mente
(alma) e o corpo apresentavam naturezas diferentes. Antes de Descartes, a
4

Schultz e Schultz (1992) chamam de psicologia moderna aquele período que se inicia no final do século
XIX, no qual a psicologia se tornou uma disciplina distinta e basicamente experimental.
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interação entre mente e corpo havia essencialmente uma direção, ou seja, a
mente poderia exercer influência sobre o corpo, mas este teria pouco impacto
sobre aquele. Este autor, ao formular a teoria da interação 5 entre mente e
corpo, precisava de um ponto físico onde a dualidade se engajasse em sua
mútua influência. Acreditava que o ponto de interação se localizava no cérebro,
por meio de uma única estrutura cerebral simples e unitária (não dividida nem
duplicada nos dois hemisférios): a glândula pineal ou conarium, em sua
reflexão lógica, considerava-a como a sede da interação. Descartes também
descreve em termos mecanicistas a interação entre mente e corpo. Depois do
postulado cartesiano, a essência material passa a ocupar o lugar mais central
que até então era designado à mente. Para ele esta só teria a função de
pensar, os demais processos eram função do corpo. Este autor introduz uma
abordagem do problema mente-copo cujo foco era a dualidade física /
psicológica. O corpo seria como uma máquina, e assim, Descartes passa a
explicar o funcionamento fisiológico em termos da física, explicando todo o
aspecto do funcionamento físico (digestão, circulação, sensação, locomoção)
em termos mecânicos, encontrando apoio para a sua interpretação mecânica
do funcionamento do corpo humano no campo da fisiologia. (SCHULTZ;
SCHULTZ, 1992). Bréhier (1977, p. 17) chega a afirmar que “Não só se rouba
a vida à natureza, mas Descartes rouba-a mesmo, se assim se pode dizer, ao
ser vivo, de que faz simples máquina”. Com o tempo, a teoria mecanicista não
fica restrita apenas ao corpo, mas também à mente, ou seja, reduz-se a mente
a uma máquina, tal como podemos observar nos estudos de alguns empiristas.
Seguindo semelhante pensamento, Herrntein e Boring (1971) expõem
que, para Descartes, a mente deveria estar separada devido a sua capacidade
de pensar, de ser consciente de si. Tal capacidade dava o princípio central de
todo o sistema cartesiano, o Cogito, ergo sum. Ele conserva algumas
concepções dualistas anteriores entre mente e matéria, por exemplo, a
indestrutibilidade da mente (alma) e a transitoriedade da matéria. Com
Descartes o homem passa a ser pensado como possuidor de uma mente e um
5

Na tentativa de explicar a causalidade entre mente e corpo, Descartes propõe uma teoria interacionista.
A conexão para estas duas substâncias, encontrada por Descartes, foi a doutrina da glândula pineal,
apresentada na primeira parte de As paixões da Alma (1649). (TOURINHO, 2009).
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corpo, o que exigirá métodos diferentes de acesso a eles. Para a mente, que
se manifesta no pensamento, cabe o estudo da introspecção, quanto ao corpo,
que se manifesta na ação, estuda-se através do método da ciência natural.
Aqui os psicólogos, caso se interessem pelo pensamento ou pela ação,
encontram a sua justificativa filosófica seja para o subjetivismo ou o
objetivismo.
Tourinho (2009) relata que o mundo moderno acaba por ocasionar alguns
deslocamentos na ênfase dos problemas filosóficos, enquanto os antigos
ocupavam-se com o Ser das coisas, os modernos se ocupam com a
possibilidade de conhecer. Tal ânsia por conhecimento mobiliza não apenas
Descartes, mas todos os seus demais seguidores e curiosos a buscar um
método indubitável, no qual pudessem assegurar o conhecimento. Assim,
também a psicologia segue a sua história.
Com o intuito de conhecer um pouco mais sobre o fundamento
cartesiano, em especial no que se refere à dicotomia, ou seja, à proposta do
sujeito (homem) detentor de uma interioridade que posiciona o objeto (mundo),
nos deteremos um pouco mais em duas obras cartesianas, Discurso do Método
(1637) e Meditações (1641), pois acreditamos que elas colocam em cena tais
questões centrais em nossa análise. Para Scruton (2008), a primeira obra
importante de Descartes foi o Discurso do Método (1637). Nessa obra ele
expõe o propósito de sua vida, ou seja, de dirigir a sua razão para a descoberta
sistemática da verdade e a eliminação do erro. A proposta cartesiana prevê que
a finalidade do método é por a razão no bom caminho. O método busca
garantir o sucesso de uma tentativa de conhecimento, da elaboração de uma
teoria científica, constituindo-se de regras e princípios que são as diretrizes
desse procedimento. Este corresponde ao sentido das regras cartesianas,
inspiradas na geometria, são simples, mas devem ser seguidas a risca. Na
segunda parte desta obra, ao comentar sobre a construção de seu método, ele
julga que ao invés de seguir o grande número de preceitos que compõe a
lógica, afirma bastar quatro regras, que veremos a seguir, desde que não se
deixasse de observá-las. Estas são: a primeira, “jamais acolher uma coisa
como verdadeira que eu não soubesse ser evidente como tal; isto é, de evitar
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cuidadosamente a precipitação e a prevenção” (DESCARTES, 1991, p. 37); a
segunda regra, “dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em
tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor
resolvê-las” (DESCARTES, 1991, p. 37-38); na terceira regra, se deveria
conduzir por ordem os pensamentos, “começando pelos objetos mais simples e
mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como que por graus, até o
conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os
que não se precedem naturalmente uns aos outros” (DESCARTES, 1991, p.
38); a quarta e última regra, deve “fazer em toda parte enumerações tão
completas e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitido”.
(DESCARTES, 1991, p. 38). O que mais contentava Descartes nesse método
era estar seguro de usar a sua razão, se não perfeitamente, ao menos o
melhor que pudesse, ou seja, colocá-la no “bom caminho”.
Na quarta parte do Discurso do Método, há outro ponto importante que
precisamos nos deter um pouco mais. Nesta, ele chega à verdade que
acreditava tão firme e tão certa, que nem a mais extravagante suposição dos
céticos poderia abalar, ou seja: “eu penso, logo existo” (DESCARTES, 1991, p.
46). Antes dessa máxima, afirma que desejava se ocupar apenas com a
pesquisa da verdade, rejeitando tudo que pudesse imaginar a menor dúvida, e
desse modo, deve abandonar os sentidos, uma vez que eles nos enganam. Por
meio desta divisão, apresenta a distinção entre corpo e alma:
compreendi por aí que era uma substancia cuja essência ou natureza
consiste apenas no pensar, e que, para ser, não necessita de nenhum lugar,
nem depende de qualquer coisa material. De sorte que esse eu, isto é, a
alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo
(DESCARTES, 1991, p. 47).

“Penso, logo existo”, conclusão do argumento do cogito, do latim: “penso”,
consiste no meio pelo qual Descartes busca encontrar um fundamento seguro
para construção do “edifício do conhecimento”. A prova da existência de Deus
consistiria em uma etapa necessária para fundamentação da possibilidade de
conhecimento do mundo. Ainda na quarta parte, prova a existência de Deus e
das coisas externas a ale. Deus passa a ser considerado como o seu criador,
afirma que “é pelo menos tão certo que Deus, que é esse Ser perfeito, é ou
existe, quanto sê-lo-ia qualquer demonstração de Geometria”( DESCARTES,
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1991, p. 49). Com a prova da existência de Deus, Descartes demonstra a
existência de algo além do cogito, rompendo com o isolamento do eu em
relação a tudo mais, mundo exterior e ao próprio corpo. O principal argumento
do cogito consiste em estabelecer os fundamentos do conhecimento, da
possibilidade do saber científico, refutando o ceticismo. Por meio de sua obra,
percebemos Descartes assumindo, inicialmente, o ceticismo, levando-o às
últimas consequências para refutá-lo, ou seja, buscando uma certeza imune do
questionamento cético, da qual não se pudesse duvidar.
A obra que trataremos em seguida ao Discurso do Método (1637) será
Meditações (1641). Nesta, Descartes parece continuar aprofundando a
discussão iniciada naquela. Logo na primeira meditação (“Das coisas que se
podem colocar em dúvida”), Descartes (1991, p. 167) aponta para a
necessidade de se desfazer “de todas as opiniões a que até então dera
crédito”, devendo assim proceder se quiser estabelecer “algo de firme e
constante nas ciências”. Assim, busca uma certeza indubitável, por meio da
“dúvida hiperbólica”. Segundo Tourinho (2009), na primeira Meditação o duvidar
obedece a pelo menos três níveis crescentes de intensidade. No primeiro nível,
ele atenta para a dúvida quanto ao que nos advém por meio dos sentidos. No
segundo, ainda relacionado aos sentidos, introduz o “argumento do sono”,
aquilo que acreditamos estar percebendo de modo claro e distinto pode estar
ocorrendo apenas no sonho. Os sentidos não nos fornecem critérios seguros
que nos permita distinguir entre o sono e a vigília. O terceiro nível leva à dúvida
a suas últimas consequências, sendo lançadas as verdades da matemática,
por meio da formulação do “argumento do gênio maligno”. Acredita que as
verdades da matemática não parecem ser suspeitas de falsidade ou
incoerência. Dada a hipótese de haver um Deus que tudo pode e por quem
fomos criados e produzidos tal como somos, quem poderá assegurar-nos de
que fomos criados de tal forma a creditar no céu, na terra, em todas as coisas,
sem que elas efetivamente existissem? Nada impede de supor que tenhamos
sido criados não por um Deus, mas por um “gênio maligno”, que nos
enganasse a respeito da existência de todas as coisas, inclusive a respeito das
verdades da matemática. Como resultado da generalização da dúvida, alcança
a segunda meditação. Segundo Descartes (1991, p. 174), mesmo que haja um

27
“Deus enganador”, não podemos duvidar do que somos, não poderá fazer com
que nós nada sejamos enquanto nós pensarmos ser alguma coisa. Após muito
pensar, conclui: “Eu sou, eu existo” (DESCARTES, 1991, p. 174). Trata-se de
uma intuição que evidencia a certeza do pensamento e da sua própria
existência enquanto ser pensante: raiz do dualismo mente-corpo. Do ponto de
vista ontológico, o dualismo cartesiano postula a existência de dois tipos de
substâncias: o corpo (res extensa) e a “alma” ou “mente” não-física (res
cogitans). Conforme temos discutido, a res extensa, substância material,
entendida como extensão, significa tudo aquilo que pode ser limitado por
alguma figura, que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher um
espaço. Já a res cogitans, substância pensante, é concebida como uma
substância que não tem extensão espacial ou posição espacial qualquer, e cuja
essência é a atividade do pensamento.
Descartes, em sua posição racionalista, toma a razão natural como ponto
de partida do processo de conhecimento, enfatizando a necessidade do
método para “bem conduzir a razão”, aplicando ao real. O sujeito, possuidor de
uma racionalidade, é capaz de conhecer de modo verdadeiro quando se utiliza
do método para conduzi-lo. No subjetivismo cartesiano, busca no indivíduo, no
sujeito pensante, em sua interioridade, a fonte do conhecimento. Desse modo,
pode-se construir hipostasias sobre a existência, tornando a consciência
fechada, em uma interioridade, em um psiquismo, cabendo aos teóricos da
psicologia criar dispositivos para acessá-la.
Segundo Tourinho (2009), após Descartes o termo consciência passa a
estar cada vez mais próximo de um conhecimento reflexivo voltado para as
próprias ocorrências mentais. Contudo, a noção de consciência não foi sempre
esta. Em sua análise etimológica da noção de “consciência”, ele aponta que
“consciente”, conscious, em Inglês, deriva da conjunção de dois termos latinos:
cum (“junto com”) e scire (conhecer). O verbo conscire, no latim original, do
qual deriva o adjetivo conscius, significa originalmente “conhecimento
partilhado”, o que deixava implícita a partilha ampla do conhecimento. Com o
tempo, isto se modifica, uma vez que o uso do adjetivo conscius passa a
significar a partilha do conhecimento, “com algumas pessoas”. Assim, ser
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consciente significaria partilhar o conhecimento de forma restrita. O uso deste
adjetivo sofre ainda outra mudança: o conhecimento partilhado torna-se ainda
mais restrito, a ponto de ser constituído por uma única pessoa, um domínio
privado e individual. Então, tornar-se consciente consigo mesmo, conscius sibi,
é tornar-se possuidor de um “acesso privilegiado”, cuja consciência não seria
partilhada. Para Nicholas Humphrey (apud TOURINHO, 2009) o emprego do
adjetivo “consciente” não somente se tornou cada vez mais limitado como
também

se

inverteu.

Da

palavra

conscious

originalmente como

“ter

conhecimento partilhado”, passa-se para “ter conhecimento íntimo não
partilhado com ninguém”.
Conforme pudemos acompanhar, na obra Discurso do Método, Descartes
busca encontrar um método para bem conduzir a sua razão, acabando por
chegar à verdade que acreditava certa, segura, ou seja: eu penso, logo existo.
Na obra Meditações, conclui: Eu sou, eu existo, uma intuição que evidencia a
certeza do pensamento e da sua própria existência, enquanto ser pensante,
consciente de si. O dualismo cartesiano põe em cena não apenas uma
dicotomia mente-corpo, mas fala ainda sobre um sujeito, dotado de uma
interioridade que posiciona o mundo, e por meio de tal posicionamento pode
objetivar, mensurar, calcular, criando postulados científicos como sinônimos de
verdade. Assim, a psicologia segue construindo seus postulados psicológicos.
Busca-se um método cientifico para as suas teorias, acreditando na
possibilidade de objetificar o ser, uma vez que, a sua condição de ser
pensante, racional, de possuir uma consciência fechada, interna, deve possuir
a capacidade de “dominar a natureza”. A proposta cartesiana (DESCARTES,
1991), segundo a qual podemos nos tornar “senhores e possuidores da
natureza”, se faz presente nos moldes científicos e permeia o nosso cenário
atual,

como

também,

por

vezes,

respalda

algumas

práticas

“psis”,

especialmente, quando se constitui em uma prática capaz de indicar caminhos
que conquistem os resultados desejados ou desejáveis , pautando-se em
construtos teóricos dicotômicos, calculáveis, mensuráveis, objetiváveis. A
nosso ver, o grande problema da dicotomia consiste na objetivação do homem,
uma vez que se acaba reduzindo a sua existência a postulações psicológicas
e, assim, muitas vezes, não há mais lugar para vida, para experiência fática
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cotidiana, o que vale é a boa condução do método. Há uma extrema
valorização do método como forma de dominar a natureza. A verdade [veritas]
aqui é uma afirmativa que predica. Exprime uma concordância entre o que se
anuncia e o objeto da apreensão, tendo a verificação como um modo de
asseguramento da verdade. A partir da verificação, a relação de concordância
deve tornar-se visível.
Segundo Feijoo (2009), a noção de sujeito a partir de Descartes vai se
referir ao eu suporte de todas as ações humanas, aprioristicamente constituído
– eu egoico. Ela relata que a dicotomia cartesiana consiste em, por um lado,
considerar o sujeito, anterior a toda e qualquer ação e, por outro, o objeto,
suposto

e

contraposto

ao

sujeito.

Este

sujeito

localiza-se

espaço-

temporalmente, torna-se passível de um mapeamento. Para Feijoo (2009, p.
47), de modo semelhante:
as psicologias modernas assumiram seus estudos sobre o self humano e
constituindo-se a partir desta concepção de subjetividade, constroem a sua
cartografia do sujeito que possui propriedades e leis de funcionamento, logo
se constituindo como aparelho psíquico. Por fim, objetivando o ser do homem
passam a determina-lo de pessoa, eu, self, consciência entre outros.

Esta autora prossegue sua argumentação constatando que as teorias em
psicologia têm como objetivo estabelecer as condições internas do eu,
partilhando da concepção dicotômica interior e exterior. Pensa que as teorias
das psicoterapias consistem em uma descrição da estrutura e processo deste
ponto de articulação que abre a possibilidade de refletir sobre o interior,
trazendo à tona a estrutura dessa interioridade, na qual se encontra toda a
verdade sobre este eu.
Podemos perceber que a concepção de sujeito moderno cartesiano, em
dicotomia com o mundo, possuidor de uma consciência fechada em si, interiorizada, substancializada, uma subjetividade egoica segura de si, em muitos
momentos, acaba direcionando o pensamento clínico nas diferentes perspectivas em psicologia. Feijoo (2011) afirma que tanto o humanismo, quanto o Existencial-Humanismo, Behaviorismo e a Psicanálise visam a produzir um maior
conhecimento de si mesmo e estabelecem, assim, um ideal psíquico a ser atingido. As diversas práticas da psicologia que se desenvolveram desses pressu-
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postos, dentre eles a de aparelho psíquico, self, eu, nas concepções da psicologia moderna, Estruturalismo e Funcionalismo, tomam o psíquico como aquilo
que deve funcionar de forma a atender as solicitações do mundo (das teorias) e
caso isto não aconteça, devemos, então tratar aquilo que transtorna o bom funcionamento do psíquico. Como já dissemos, a psicologia assim constituída toma as bases da filosofia moderna com as suas pressuposições ontológicas
sobre o eu (consciência ou sujeito).
Antes de pensarmos na prática da Análise da Escolha Profissional, teceremos algumas considerações sobre o surgimento do tema da escolha profissional na psicologia.

1.3. Considerações históricas sobre a orientação Vocacional e/ou
Profissional6 pautada em uma perspectiva moderna
Na idade média a sociedade encontrava-se de tal modo estratificada em
camadas sociais que não cabia falar em escolha profissional. Tudo parecia já
estar determinado desde o nascimento, os filhos de nobres seriam nobres,
enquanto os de servos igualmente servos. A estrutura social encontrava-se de
tal modo cristalizada que, desde sempre, já parecia estar determinado o que
cada um deveria fazer, o prestígio social que teria e o poder. Nesse período, os
laços sociais justificam a estrutura da sociedade, as ocupações e as tarefas
eram transmitidas de pai para filho. Com a passagem do feudalismo para o
capitalismo, na modernidade, a discussão sobre a escolha da profissão entra
em cena, contudo, só passa a ser tema de discussão na psicologia no início do
século XX. Segundo Bock (2001, p. 7) “o modo capitalista de produção que,
mais tarde, na chamada revolução industrial, introduzirá a divisão técnica do
trabalho”, e assim, a proposta do homem certo no lugar certo viabiliza a

6

No presente trabalho utilizaremos estes conceitos como sinônimos. “O conceito orientação profissional,
na perspectiva psicológica significa a ajuda prestada a uma pessoa com vistas à solução de problemas
relativos à escolha de uma profissão ou ao progresso profissional, tomando em consideração as
características do interessado e a relação entre essas características e as possibilidades no mercado de
emprego [...] No senso comum, a terminologia mais utilizada é orientação vocacional, sobretudo nas
intervenções no campo da Psicologia. Muitos autores fazem uso dos dois conceitos como sinônimos
enquanto outros definem o vocacional como mais amplo, ou seja, o sentido que se atribui à vida que inclui
o profissional, relativo ao exercício de uma profissão, de uma ocupação”. (MELO-SILVA; LASSANCE;
SOARES, 2004, p. 33).
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importância de se pensar a seleção, pautando-se na produtividade, o que
acaba colocando em destaque a discussão sobre a escolha profissional.
Com o advento da Revolução Industrial ampliam-se as ofertas de
trabalho e a discussão sobre a escolha profissional. Esta questão entra em
cena, especialmente, objetivando resolver problemas e garantir a eficiência
industrial, seja buscando identificar trabalhadores inaptos a determinadas
tarefas, evitar acidentes ou garantir a produtividade, assim, nasce a Orientação
Profissional. A sua origem teve como marco a criação dos Centros de
Orientação Profissional na Europa e Estados Unidos, durante a primeira
década do século XX. Segundo Carvalho (1995, apud LASSANCE; SPARTA,
2003) o primeiro Centro de Orientação Profissional surgiu na Europa em
Munique em 1902, contudo a criação do Primeiro Centro de Orientação
Profissional norte-americano, Vocational Bureau of Boston, em 1907, por Frank
Parsons7 é considerado o marco oficial da Orientação Profissional. A história da
Orientação Profissional apresenta-se ligada a das relações de trabalho no
mundo ocidental (LASSANCE; SPARTA, 2003).
No contexto da Terceira Revolução Industrial nasce como prática a
Orientação Profissional. A produção industrial passa a ocupar um lugar de
destaque tanto no desenvolvimento de riquezas, quanto na geração de postos
de trabalho. Neste período, a prática da Orientação Profissional apresenta-se
ligada à indústria e a ordem sócio-econômica vigente comprometida com a
produtividade industrial, apresentando uma intervenção influenciada pelos
mesmos princípios de cientificidade e eficiência da produção industrial. A
formação do orientador profissional era pautada em técnicas e na descrição
das ocupações de trabalho da época, através de uma ética da produtividade,
cujo foco era o do ajustamento do homem a uma determinada função a partir
de suas habilidades e competências (LASSANCE; SPARTA, 2003).
Nas décadas de 1920 e 1930, a Psicologia Diferencial e a Psicometria
passaram a influenciar fortemente a prática da Orientação Profissional, o que
se deu devido ao grande desenvolvimento dos testes de inteligência,

7

Frank Parsons (1854-1908) é o autor do livro: Choosing a Vocation (1909), considerado por muitos como
o primeiro nesta área. Este livro define três passos para o processo de Orientação Vocacional: análise
sobre o homem, as ocupações e a orientação do homem sobre as ocupações. Organizou o Vocational
Buerau of Boston, cujas atividades marcaram a criação formal do movimento de Orientação Vocacional:
Vocational Guidance nos EUA, mas ultrapassando esta fronteira (BARROS, 2008).
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aptidões, habilidades, interesses e personalidade durante as Primeira e
Segunda Guerras Mundiais (SPARTA , 2003, p. 2).

No período da primeira e segunda guerra, com o crescimento da
industrialização e de novas áreas profissionais, há uma grande utilização de
testes com o intuito de adequar o homem à tarefa (BUENO, 2009). Durante as
décadas de 20 e 30, como vimos, a Orientação Profissional privilegia uma
prática diretiva, que cabia ao orientador realizar diagnósticos, prognósticos e
indicar profissões adequadas, tal modelo de adequação costumava ser
indicado como Teoria de Traço e Fator (SPARTA, 2003).
A Orientação Profissional no Brasil teve como marco a criação do
Serviço de Seleção e Orientação Profissional, em 1924, para os alunos do
Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, coordenado por Roberto Mange,
engenheiro suíço. Outras experiências destacadas por Abade foram, em 1930,
a criação do Curso de Ferroviários de Sorocaba e o Serviço de Ensino e
Seleção Profissional da Estrada de Ferro de Sorocaba, desde então, a
psicologia aplicada ao trabalho passa por uma acentuada expansão para
outras empresas (ABADE, 2005).
Segundo Melo-Silva, Lassance e Soares (2004), nas décadas de 30 e 40
no Brasil, a Orientação Profissional vincula-se à Educação como atividade no
campo da Orientação Educacional8, conforme a Constituição federal de 1937 e
Leis Orgânicas instituídas em 1942, 1943 e 1946. Tal trabalho foi destinado às
classes menos favorecidas que frequentavam escolas profissionais. Lourenço
Filho cria, em 1931, o primeiro serviço público estadual de Orientação
Profissional em São Paulo. A Orientação profissional desenvolveu-se, no
âmbito da psicologia, em três domínios:
(1) da Psicologia do Trabalho, vinculada à Seleção de Pessoal, cujas
intervenções centraram-se na modalidade estatística; (2) da Psicologia
Educacional, centrando-se na questão da passagem de um ciclo educativo a
outro; e (3) do Aconselhamento, focalizando determinadas crises evolutivas
no ciclo vital (MELO-SILVA; LASSANCE; SOARES, 2004, p. 34).

8

O conceito orientação educacional consiste em um “processo intencional e metódico destinado a
acompanhar, segundo técnicas específicas, o desenvolvimento intelectual e a personalidade integral dos
estudantes, sobretudo os adolescentes, orientação escolar” (Ferreira, 1986, p. 1232 apud MELO-SILVA;
LASSANCE; SOARES, 2004, p.33).
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Em 1942, a legislação brasileira institui a obrigatoriedade da Orientação
Educacional como um serviço da escola, incluindo o Aconselhamento
Vocacional (MELO-SILVA; LASSANCE; SOARES, 2004):

Desde 1942, com a promulgação da lei Capanema, a Orientação Educacional
foi incluída nas escolas e a ela foi incumbida a tarefa de auxiliar a escolha
profissional dos alunos. No entanto, foi com a promulgação da Lei 5.692 de
11 de agosto de 1971, que determinou as novas diretrizes e bases para os
ensinos de primeiro e segundo graus, que a Orientação Educacional e o
Aconselhamento Vocacional, sob responsabilidade dos Serviços de Orientação Educacional (SOE), tornaram-se obrigatórios nas escolas (Brasil, 1971).
Esta lei tornou a profissionalização no segundo grau obrigatória e determinou
a sondagem de aptidões no primeiro grau (SPARTA, 2003, p. 6).

Em 1944, no Rio de Janeiro, foi inaugurada a Fundação Getúlio Vargas,
que desenvolvia estudos sobre a Organização Racional do Trabalho e a
influência da Psicologia sobre a mesma. Através do subsídio do governo, em
1945 e 1946, foi oferecido o curso de Seleção, Orientação e Readaptação
Profissional, ministrado por Mira y López, psicólogo e psiquiatra espanhol. Em
1947, foi criado o Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP) na
Fundação Getúlio Vargas, tendo como primeiro diretor Mira y López (SPARTA,
2003).
Segundo Abade, o ISOP foi criado com o objetivo básico de “contribuir
para o ajustamento entre o trabalhador e o trabalho, mediante estudo científico
das aptidões e vocações do primeiro e dos requisitos psicofisiológicos do
segundo” (Instituto de Seleção e Orientação Profissional, 1949 apud ABADE,
p.16, 2005). Desta forma, este instituto objetivava contribuir para o ideal de
organização e racionalização do trabalho, visando uma maior produtividade,
orientando-se a partir do pensamento “o homem certo no lugar certo”. Durante
os seus dez primeiros anos, o ISOP atendeu principalmente a classe média
alta, buscando orientar a futura elite dirigente (BUENO, 2009). Em 1948, o
ISOP realiza o seu primeiro curso de formação em Seleção e Orientação
Profissional, cuja aula inaugural foi ministrada por Lourenço Filho e, em 1949,
passa a publicar a revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica (SPARTA,
2003). Sparta (2003) expõe que o ISOP foi criado com os seguintes objetivos:
o desenvolvimento de métodos e técnicas da Psicologia Aplicada ao Trabalho
e à Educação, o que foi feito principalmente através da adaptação e da
validação de instrumentos psicológicos estrangeiros e da criação de
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instrumentos psicológicos brasileiros; o atendimento ao público através dos
processos de Seleção e Orientação Profissional; e a formação de novos
especialistas (FREITAS, 1973; ISOP, 1990; SEMINÉRIO, 1973 apud
SPARTA, 2003, p. 3).

O ISOP, criado no Rio de janeiro, foi de grande importância para a criação
do Serviço de Orientação e Seleção Profissional (SOSP) em Belo Horizonte. O
SOSP foi criado em 1949, pela Lei nº 482, cujo objetivo era “orientar vocações
no meio escolar e estabelecer critérios para a seleção de pessoal destinado à
administração pública e organizações particulares” (ABADE, 2005, p.17). Este
instituto foi o primeiro do país sob responsabilidade governamental, sendo
dirigido pelo professor Bessa, orientando do Mira y Lopez. “Os projetos
desenvolvidos, tanto pelo SOSP quanto pelo ISOP, enquadravam-se na
perspectiva da administração científica do trabalho” (ABADE, 2005, p.17).

Ao exame dessa abordagem das origens da Orientação Profissional no Brasil
é possível notar que ela se constitui no início do século XX como uma
modalidade estritamente psicométrica. Os empresários foram seus principais
defensores e os engenheiros os pioneiros neste campo de atuação. Até
então, a formação de psicólogos se fazia nos cursos de Filosofia, Pedagogia
e Ciências Sociais, cujos concluintes realizavam estágios em instituições
especializadas, habilitando-se deste modo, ao exercício profissional. O
reconhecimento legal da profissão de psicólogo ocorreu no Brasil em 1962
(ABADE, 2005, p. 17).

Em 27 de agosto de 1962, com a promulgação da Lei 4.119, foi criado o
curso de formação em Psicologia, que regulamentou a profissão de psicólogo,
e tal acontecimento exerceu influência sobre a Orientação Profissional no
Brasil. Por influência do curso de Psicologia, em 1970, o ISOP passa por
algumas modificações, tais como: torna-se um órgão normativo da psicologia,
mudando o seu nome para Instituto Superior de Pesquisa Psicológica, amplia o
seu campo de interesse, pára de atender ao público e passa a realizar a
formação de especialistas, docentes e pesquisadores, em nível de pósgraduação. A Orientação Profissional também sofre modificações, vincula-se à
atividade da Psicologia Clínica e transfere-se para consultórios particulares
(SPARTA, 2003). Abade (2005) nos mostra como foi a década de 60 no Brasil:
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No início da década de 60 a metodologia de diagnosticar e aconselhar
utilizando como instrumentos os testes psicológicos estava sendo substituída
pelo auxílio ao autoconhecimento, influência de Rogers nos Estados Unidos,
e à focalização de aspectos inconscientes, influência de Freud na Europa. No
Brasil, a Psicologia Clínica só tinha valor de conhecimento científico quando
conjugada aos estudos experimentais (ABADE, 2005, p. 17).

Durante a segunda metade do século XX, surgem significativas mudanças
na Orientação Profissional, especialmente no cenário internacional. Em 1942,
Carl Rogers, lança as bases de sua Terapia Centrada no Cliente com a
publicação de seu livro Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in
Pratice, e propõe uma atuação não diretiva nos processos psicoterápicos e do
aconselhamento psicológico, valorizando a participação do cliente no processo
(SPARTA, 2003). No Brasil, Ruth Scheefer Simões, professora do ISOP,
chegou a ministrar aulas sobre a teoria não-diretiva de Carl Rogers (ABADE,
2005).
Na década de 50, passaram a surgir outras teorias sobre a escolha
profissional. Ginzberg, Ginsburg, Axelrad e Herma, em 1951, laçaram o livro
Occupational Choice, trazendo as primeiras contribuições sobre a Teoria do
Desenvolvimento Vocacional. Em 1953, Donald Super publica sua teoria do
Desenvolvimento Vocacional, definindo o processo da escolha vocacional como
algo que se dá ao longo da vida, a partir de diferentes estágios do
desenvolvimento vocacional e da realização de tarefas evolutivas (SPARTA,
2003). Em 1959, John Holland publica sua teoria Tipológica, que relaciona o
interesse

profissional

com

o

reflexo

da

personalidade

do

indivíduo,

descrevendo assim seis tipos de personalidade que determinaria a escolha
profissional: realista, intelectual, social, convencional, empreendedor e artístico
(MARTINS, 1978 apud BARROS, 2008). “Internacionalmente, as teorias de
Super e Holland estão entre as mais pesquisadas e mais utilizadas em
processo de intervenção na atualidade” (BROWN; BROOKS, 1996 apud
SPARTA, 2003, p. 3).
Em termos teóricos a Orientação Profissional brasileira não foi
influenciada predominantemente pela teoria de Donald Super nem de John
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Holland, mas pela Psicanálise, principalmente por Rodolfo Bohoslavsky.
Contudo, apesar de não serem modelos teóricos predominantes, vem servindo
de reflexão para algumas iniciativas brasileiras. Como, por exemplo, podemos
citar Maria Célia Lassance, da Universidade Federal do Rio Grande do sul
(UFRGS) que vem desenvolvendo a Abordagem Integrada em Orientação
Profissional, a partir da Teoria do Desenvolvimento de Super. Com relação à
proposta de Holland, podemos apresentar Armando Marocco, da Universidade
do vale dos Sinos (UNISINO), no Rio Grande do Sul, que procurou adaptar à
realidade brasileira um instrumento canadense baseado na teoria de Holland, o
“Teste Visual de Interesses” (TVI), de Tétreau e Trahan (MAROCCO;
TÉTREAU; TRAHAN, 1984 apud SPARTA, 2003). Este instrumento foi
publicado e é comercializado pela UNISINO (SPARTA, 2003).
Na década de 70, há uma diminuição na publicação sobre Orientação
Profissional. Contudo, ainda tivemos algumas publicações, tais como, o livro
sobre a Estratégia Clínica de Orientação Vocacional, de Rodolfo Bohoslavsky,
em 1971, na argentina, obra que passa a influenciar alguns trabalhos
brasileiros (ABADE, 2005). Na década de 70, Maria Margarida de Carvalho
introduz no Brasil as ideias de Bohoslavsky. A Estratégia Clínica, de
Bohoslavsky, e o processo de intervenção grupal, desenvolvido por Carvalho,
fundam um modelo brasileiro de Orientação Profissional, que ainda vem sendo
utilizado na atualidade por alguns profissionais no país, inclusive no Serviço de
Orientação Profissional (SOP) da Universidade de São Paulo (USP) (SPARTA,
2003). Segundo Carvalho (2001 apud SPARTA, 2003) este modelo da
Orientação Profissional pautado na psicanálise, na Psicologia Clínica e em
Teorias de Dinâmicas de Grupo, apresenta semelhança com a Terapia Breve
Focal, cujo foco é a escolha profissional.
No Brasil, atualmente, vem sendo estudado dois testes projetivos: Teste
de Fotos de Profissões (BBT) e Teste Projetivo Ômega (TPO). O BBT vem
sendo estudado por André Jacquemin e Lucy Leal Melo-Silva na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, já o TPO por Inalda Oliveira no
curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia do Recife. Estes estudos vêm
sendo realizados com o objetivo de que os testes projetivos possam servir de
instrumentos para diagnósticos de orientabilidade. (SPARTA, 2003)
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A partir da década de 70, a revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica
passa a publicar sobre outras aplicações da Psicologia. Temos assim os primeiros artigos sobre a Psicologia Social e Dinâmica de grupo. No período de 1969
esta revista passou a chamar-se Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, já
em 1979 mudou o nome para Arquivos Brasileiros de Psicologia. Estas modificações buscavam ampliar as possibilidades de estudo, devido aos novos campos da Psicologia. A partir da extinção do ISOP, em 1990, a produção científica
deixa de ficar concentrada apenas na revista Arquivos Brasileiros de Psicologia
(ABADE, 2005).
Desde 1970 novos periódicos foram criados como a revista Psico da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Psicologia Teoria e
Pesquisa da Universidade de Brasília e Psicologia: Reflexão e Crítica da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre outras (ABADE, 2005, p.
21).

Na década de 70, há uma diminuição no volume das publicações em Orientação
Profissional. No final da década de 70 e início da década de 80 surgiram as primeiras
teses de doutorado e dissertações de mestrado em Orientação Profissional (ABADE,
2005). Ainda neste período (FERRETTI, 1980 apud SPARTA, 2003), era previsto uma
disciplina chamada Programa de Orientação Ocupacional nas escolas, visando auxiliar
o aluno em sua escolha profissional. Contudo, Ferretti aponta que tais programas
baseavam se apenas em informações profissionais.
Na década de 80, Ferretti e Pimenta passam a tecer algumas críticas às teorias
psicológicas. Embora Ferretti faça tais críticas, acaba por adotar algumas destes
modelos em seu trabalho, como por exemplo, o de Super. Pimenta (1981) tenta propor
a fenomenologia existencial como alternativa para as teorias psicológicas, contudo,
acreditamos que sem muito rigor. A partir das críticas realizadas por estes autores,
Silvio Bock propõe a abordagem Sócio-histórica. Bock apresenta como base teórica as
ideias de Vygotsky, nesta o indivíduo se desenvolve por uma relação dialética com o
ambiente sócio-cultural que vivencia (SPARTA, 2003).
Segundo Abade (2005, p. 21), nos anos 80, a Orientação Profissional foi tratar
“enquanto processo no qual a escolha é multideterminada, a profissão e o indivíduo
têm caráter dinâmico e o coordenador o papel de informar e compreender a realidade
psíquica dos indivíduos”. Expõe que os autores mais citados nas publicações
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brasileiras são: Super, Pelletier e Bohoslavsky (MELO-SILVA; JACQUEMIN, 2001
apud ABADE, 2005).
Na década de 90, novas publicações surgem nos seguintes periódicos:
Psicologia Argumento (Paraná), Cadernos de Psicologia (Belo Horizonte), Estudos de
Psicologia (Campinas), Estudos de Psicologia (Natal). A partir dos anos 90, a
Orientação profissional tem sido enfocada sobre três diferentes perspectivas: “a
perspectiva psicométrica, a perspectiva clínica e a perspectiva que valoriza as
discussões sobre o trabalho no modo de produção capitalista” (ABADE, 2005, p. 22).
Apenas nesta década podemos encontrar alguns trabalhos que falam da Orientação
Profissional a partir da Psicologia Social, apesar de a Orientação Profissional já estar
presente nos departamentos de Psicologia Social desde 1962. O paradigma ecológico
de Jorge Sarriera e a abordagem sócio-histórica de Silvio Bock e Ana Bock são
modalidades de orientação Profissional pautadas na Psicologia Social (ABADE, 2005).
Em 1993 é criada a Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP)
considerada como um marco importante na história da Orientação Profissional. Em
1997, foi lançado o primeiro número da revista da ABOP e, desde 2003, chamada de
Revista Brasileira de Orientação Profissional. Se antes o ISOP era considerado o
responsável por uma maior concentração de publicações na Orientação Profissional
brasileira, através da revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnicas, atualmente, a
ABOP é considerado o seu novo centro organizador e promotor (ABADE, 2005).
A ABOP foi criada filiada à International Association Educational and Vocational
Guidance (IAEVG), tendo o objetivo de “congregar profissionais e pesquisadores
preocupados com a oferta de serviços qualificados no país e com a necessidade de
influir em políticas públicas para implantação, monitoramento e avaliação de
programas e serviços” (MELO-SILVA; LASSANCE; SOARES, 2004, p. 35). Esta
Associação realiza simpósios bienais, apóia evento e cursos na área.
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2. INDICAÇÕES SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALHO E A ESCOLHA
PROFISSIONAL
Inicialmente analisaremos as relações de trabalho, focando a escolha
profissional a partir da idade média, e a busca por legitimação da psicologia.
Na idade média a sociedade encontrava-se de tal modo estratificada em
camadas sociais que não cabia falar em escolha profissional. Como vimos,
tudo parecia já estar determinado desde o nascimento, os filhos de nobres
seriam nobres, enquanto os de servos igualmente servos. A estrutura social
encontrava-se de tal modo cristalizada que, já parecia estar determinado o que
cada um deveria fazer, o prestígio social que teria e o poder. Nesse período, os
laços sociais justificam a estrutura da sociedade, as ocupações e as tarefas
eram transmitidas de pai para filho.
Como se dava a relação de trabalho no engenho? A estrutura social
também era estratificada? O engenho representou uma forma peculiar de
organização social do trabalho para obtenção de lucro capitalista, se
configurando pela concentração em um mesmo lugar de trabalhadores
despossuídos dos meios de produção e saber técnico. As distribuição das
tarefas de competência de escravos no engenho obedecia a uma certa
especialização:
num nível, a divisão de tarefas por sexo; noutro nível, as fases fundamentais
do processo de integração e de adaptação do escravo ao trabalho no
engenho marcam o momento em que se discriminavam dentre os escravos
aqueles considerados aptos para o trabalho no engenho e aqueles
capacitado somente para as tarefas complementares (DECCA, 2004, p. 53).

Esse tipo de discriminação entre os escravos estabelecia certo tipo de
escala de valorização, aparecendo como mecanismo para garantir a disciplina
no engenho. O engenho de açúcar apresentava uma forma peculiar de
organização social do trabalho. O trabalho assalariado, considerado trabalho
qualificado, técnico e hierarquizado e o trabalho escravo, não qualificado,
rotineiro, quantitativo e não hierarquizado (DECCA, 2004).
Com a passagem do feudalismo para o capitalismo, na modernidade, a
discussão sobre a escolha da profissão entra em cena, contudo, só passa a ser
tema de discussão na psicologia no início do século XX. Segundo Bock (2001,
p. 7) “o modo capitalista de produção que, mais tarde, na chamada revolução
industrial, introduzirá a divisão técnica do trabalho”, e assim, a proposta do

40
homem certo no lugar certo viabiliza a importância de se pensar a seleção, o
que acaba colocando em destaque a discussão sobre a escolha profissional.
Aprender o ofício dos pais seja relacionado à lavoura ou ao comercio era
algo bem comum há tempos atrás, embora não possamos negar que tal
postura ainda seja uma possibilidade para algumas pessoas. A vida familiar e a
vida profissional coexistiam no mesmo espaço e tempo que a aprendizagem
com os pais ou amigos dos pais, sendo de ordem familiar, privada (FROTTÉ,
2001). Com a modernização e o progresso, as empresas vão se transformando
saindo do espaço caseiro, na maioria das vezes, e adquirindo um modo de
funcionamento diverso. Há uma cisão: agora vida intima passa a ser separada
da vida profissional. Temos o surgimento do homem moderno, individualizado,
que deve se adaptar e fazer escolhas, vender a sua força de trabalho, se
esforçar para progredir e ascender socialmente. Com a vida deixando de ter
uma determinação tal como parecia seguir na idade média, com o capitalismo
nasce a necessidade de colocar o homem certo no lugar certo, nascendo então
a figura do orientador vocacional, legitimando assim a prática psi, que deve
conhecer as vocações e aptidões para continuar o crescimento rumo ao
progresso.
Não gostaríamos aqui de fazer uma retrospectiva muito intensa sobre a
idade média e a época moderna, mas apenas sinalizar a sua importância nas
práticas em psicologia. Na idade média tínhamos uma ordem divina que
ordenava as relações. Ao romper com o divino, coloca-se o homem como o
detentor de capacidades e aptidões internas, a serem desvelas a fim de saber
sobre o seu “futuro profissional”. Tal reflexão só foi possível pois no espaço
onde nos encontramos, muda a sua configuração e valoriza-se o homem,
especialmente, em sua racionalidade. Um novo cenário implicou em outros
modos de lidar com o trabalho, sendo necessário adequar o homem à lógica de
funcionamento industrial, era preciso de um método capaz de coloca-lo no
lugar certo. “O mundo moderno, então, acompanhou as inúmeras ordenações,
inventou outras lógicas de funcionamento, invadido pela ordem do capital que
produziu não só outros sentidos para o trabalho, como também para a vida”
(FROTTÉ, 2001, p. 20). Em meio ao modelo capitalista, o homem é introduzido
em um modelo de produção caracterizado pela divisão do trabalho e crescente
especialização, objetivando aumento da produção e lucro. A psicologia
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moderna vende a sua proposta de previsibilidade que foi e é facilmente
comprada ainda nos dias atuais, escolhas pseudos asseguradas para aqueles
que almejam um futuro estável. A Orientação Vocacional “utilizou dos testes,
que tivessem alta fidedignidade e validade, para medir aptidões, inteligências e
aspectos da personalidade dos jovens para encaixá-los nos devidos postos
ocupacionais” (FROTTÉ, 2001, p. 24).
A fim de auxiliar o homem na tarefa de encontrar um lugar adequado na
produção, emergiu a Orientação Vocacional dirigida, principalmente, aos
jovens adolescentes, como mais uma força aliada à modernidade e ao
capital, na direção de canalizar as aptidões e capacidades humanas para o
trabalho, desvelando as verdadeiras vocações e preparando e qualificando o
homem para assumir seu devido lugar na produção. (FROTTÉ, 2001, p. 22)

Vivemos em uma sociedade onde as relações de trabalho, muitas vezes,
são marcadas por uma atmosfera cotidiana de hostilidade. No horizonte
histórico em que nos encontramos, a palavra trabalho, segundo Albornoz
(2006), tem origem latina, tipalium, que correspondia a um instrumento de três
paus, algumas vezes com pontas de ferro, utilizados pelos agricultores, no trato
do cereal. Muitos dicionários registram tipalium apenas como instrumento de
tortura e esta palavra liga-se ao verbo do latim vulgar tripaliare, que significa
torturar. Embora inicialmente o termo tipalium designasse o trabalho do
agricultor, foi o uso desse instrumento como meio de tortura que por muito
tempo significou - e ainda significa - algo como padecimento e cativeiro. Do
conteúdo semântico de sofrer, passou para o de esforçar-se, laborar e obrar.
Decca (2004) afirma que até a época moderna o significado da palavra
trabalho era sinônimo de penalização, de cansaço, de dor, de esforço, tendo
sua origem ligada a uma estado extremo de miséria e pobreza. A palavra latina
e inglesa labor, ou a francesa travail , ou grega ponos ou alemã Arbeit, todas
elas, assinalam a dor e o esforço inerente à condição do homem, e algumas
como ponos e Arbeit têm a mesma raiz etimológica que pobreza (penia em
grego e armut em alemão). Decca (2004, p. 8) expõe, ainda, que no século XVI
o próprio trabalho “ascendeu da mais humilde e desprezada posição ao nível
mais elevado e à mais valorizada das atividades humanas”.
Atualmente em nossa sociedade, não apenas o “estar empregado” traria
consigo um conteúdo de padecimento, mas também o “estar desempregado”.
Segundo Bauman (2001, p. 91), em nossa sociedade, muitas vezes, ‘ser
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saudável’ corresponderia a ‘ser empregável’: “ser capaz de um bom
desempenho na fábrica, de ‘carregar o fardo’”, fardo este que pode onerar a
vida do trabalhador. Um aspecto comumente observado por alguns teóricos
consiste na entrega sacrificial ao trabalho, desta forma muitos trabalhadores
visando manter o seu trabalho, galgar cargos, obter prestígio, entre outros,
exige-se e/ ou é exigido ao máximo, questões referentes à saúde do
trabalhador são deixadas à margem, mesmo porque, como vimos, o sentido de
ser saudável em muitas situações acaba sendo modificado, o que importa,
portanto, é a produtividade. Desta forma, o homem passa a ser apenas mais
uma peça desta grande engrenagem de acumulo de capital. Nesse contexto, o
desempregado, pode vir a sofrer o estigma do “não saudável”, do “não apto ao
mercado”, muitas vezes, sendo culpabilizado por tal condição. Não se trata aqui
de uma não valorização da importância e/ ou exigência em se manter
atualizado para o mercado de trabalho, o que desejamos colocar em cena
refere-se ao que, por vezes, fica obscurecido com tal culpabilização: o acúmulo
de capital. Bauman (1998) nos mostra que as melhorias econômicas não
anunciam mais o fim do desemprego:
Atualmente “racionalizar” significa cortar e não criar empregos, e o processo
tecnológico e administrativo é avaliado pelo “emagrecimento” da força de
trabalho, fechamento de divisões e redução de funcionários. (BAUMAN,
1998, p. 50).

Segundo o IBGE 9 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em
fevereiro de 2009, o contingente de desocupados, nas seis maiores regiões
metropolitanas, cresceu 2,7% (1,941 milhão de pessoas), o que significa mais
51 mil pessoas buscando trabalho do que em janeiro (1,890 milhão de
pessoas). Como pensar a escolha de uma carreira dentro um contexto que se
mostra tão ameaçador frente ao risco do desemprego e aos significados que tal
condição acarreta? Será que vale optar por qualquer profissão que esteja
sendo apresentada como promissora para fugir de um futuro desemprego?
Será que a profissão que hoje se apresenta como promissora continuará sendo
futuramente, após a profissionalização daquele que a buscar?

9

http://oglobo.globo.com/economia/taxa-de-desemprego-nacional-sobe-para-85-em-fevereiro-mostraibge-3133999
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Com o advento do modelo capitalista o homem passa a ser o senhor de si
e de seu destino, dependendo de seu esforço para construir a sua vida
profissional, desta forma, até o filho de um operário poderia vir a se tornar um
doutor caso se empenhasse. Se por um lado o capitalismo coloca em cena a
escolha profissional e a mobilidade social, por outro, culpabiliza aqueles que
porventura não alcançam a desejada profissão, com a justificativa de que se
não alcançaram foi porque não houve esforço ou batalha suficiente.
Tal sistema impõe uma postura de adaptação, flexibilidade, deixa evidente
que podemos ser substituídos a qualquer instante. O homem passa a ser uma
mercadoria, apenas mais uma peça a serviço da máquina de acumulo do
capital e, como peça, caso não funcione “adequadamente”, pode ser
descartada e substituída por outra. Weber (2006, p. 48) aponta que “O
capitalismo hodierno, dominando de longa data a vida econômica, educa e cria
para si mesmo, por via da seleção econômica, os sujeitos econômicos –
empresários e operários – de que necessita”. Dentro deste cenário, por vezes,
temos a sensação de que não haveria outros possíveis.
Habitamos, cotidianamente, em uma sociedade marcada por relações de
competitividade, produtividade, individualidade. Muitas vezes, parece não haver
possibilidade, nem tempo hábil para o estabelecimento de relações pautadas
em outros valores. Em muitos momentos, vivenciamos nas grandes cidades
uma constante correria, as pessoas mostram-se muito atarefadas, estressadas,
buscando responder as múltiplas solicitações. Identificamos um intenso malestar e sensação de débito frente às inúmeras e hodiernas reivindicações do
mundo. Verificamos um ritmo muito acelerado, de constante pressa, imposição
de produtividade, um clima de competitividade, desvalorização do ócio, tido
como “tempo perdido”, uma vez que “tempo é dinheiro”. É como se o homem
competisse com o tempo tentando tirar dele o maior proveito possível e, assim,
acaba sentindo-se carregado por ele. Sendo assim, parece só restar a ele à
possibilidade de ficar assoberbado de tarefas, exigindo-se a realização de mais
tarefas do que o seu devir temporal possibilita. Trata-se de um posicionamento,
por vezes, alienado, como se não pudesse escolher outra forma de se
relacionar com o seu trabalho.
Para Albornoz (2006) chegamos a um ponto de especialização na
indústria que seus funcionários não percebem mais o alcance do seu trabalho,
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pois não há uma visão do conjunto da atividade em que o seu esforço foi
empregado. O trabalho torna-se alienado uma vez que o trabalhador não
detém, possui, nem domina os meios de produção. Desta forma, parece não
haver outra possibilidade de lidar senão pela alienação. Este autor constata
que a alienação do homem do produto e processo de seu trabalho consiste em
um advento do capitalismo moderno e da divisão do trabalho. Albornoz (2006,
p. 36) fala, ainda, de uma auto-alienação em que:
o trabalhador vende seu tempo, sua energia, sua capacidade a outrem [...]
Também as potencialidades intelectuais lhe são alienadas, pois a rotina, que
visa barateamento da produção, leva todos à idiotia da especialização.

Segundo Sousa (2007), somos rentáveis à lógica econômica na posição
sacrificial, pois em tal condição esquecemos das necessidades básicas, tais
como, o inconformismo e a força de indignação. A ideia de um trabalhador
perfeito acaba, por vezes, tornando-se a de uma máquina perfeita. A não
entrega

sacrificial

ao

trabalho,

muitas

vezes,

é

tomada

como

irresponsabilidade, pois a máquina social apresenta pouca tolerância àquele
que porventura queira se desviar.
Vivemos em uma sociedade onde a lógica do acumulo do capital, do
consumo, do ter, muitas vezes, é cotidianamente reafirmado como ideais de
felicidade. Desta forma, encontramos muitos jovens buscando carreiras ditas
de status, sucesso, de boa remuneração financeira, como se fossem as únicas
escolhas possíveis e isentas de riscos.
No filme “O corte” (2005) Bruno Davert, interpretado pelo ator José
Garcia, é um executivo francês, que foi demitido após uma reestruturação da
empresa. Após ficar dois anos desempregado, decide recuperar o seu antigo
cargo, então, põe em prática o seu plano, que consistia em matar seu atual
ocupante e todos os candidatos que acreditava possuir as condições
necessárias para ocupá-lo. Que sentido teria o trabalho na vida deste que
chega a matar outras pessoas para conseguir novamente o seu? Como
sabemos em nossa atualidade há uma acirrada competitividade, uma
valorização do individualismo, da produtividade e um constante apelo para
diminuição das obrigações do estado. O filme apresenta que Davert, embora
tenha visto outros concorrentes com modos diferentes de encarar a situação do
desemprego, assume para si como única possibilidade assassinar seus
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concorrentes. Chega ao final do filme alcançando seus objetivos e não
sofrendo nenhuma punição sobre seus atos, saindo impune. Que valores estão
inseridos neste filme? “Vale tudo”? Posso tratar o outro como uma “coisa”, um
simples obstáculo, e liquidá-lo para alcançar os meus objetivos? Infelizmente
esta lógica não está presente apenas nos filmes. No ano de 2005, em São
Paulo, uma ex-estagiária encomendou a morte de uma colega de trabalho. Sua
atitude teve como objetivo a possibilidade de abertura de uma vaga na
empresa que trabalhava. Veremos mais a frente à história de Dario, que
também não parece se preocupar com o outro desde que possa alcançar seus
objetivos financeiros.
Como

pensar

a

Escolha

Profissional

dentro

de

um

cenário

contemporâneo que apresenta valores tão demarcados sobre aquilo que é
esperado nas relações de trabalho? É possível pensarmos na possibilidade de
uma escolha não alienada de tais valores? Que possibilite uma reflexão crítica
sobre os modos de habitar a sociedade contemporânea?
Precisaremos, neste momento, compreender um pouco sobre o método
utilizado no presente trabalho e continuaremos a ver indagações sobre o
horizonte contemporâneo e as relações de trabalho.

2.2. Indagações sobre o método e o horizonte contemporâneo

Husserl, tal como Descartes, busca uma fundamentação radical não
apenas para a filosofia, como também para todas as ciências. Em sua obra A
filosofia como ciência rigorosa, fala sobre os equívocos da psicologia
tradicional. Ele acredita que a psicologia moderna desconsidera a natureza
intencional dos fenômenos psíquicos, substituindo a denominação de alma
pelos conceitos: subjetividade, atividade subjetiva, eu, self, personalidade,
entre outros. Toma o psíquico como um fenômeno natural, buscando descobrir
o “porquê” (as causas) de seu acontecer. (FEIJOO, 2011). Husserl (1952)
afirma que o erro fundamental da psicologia moderna, que a impede de ser
psicologia no sentido verdadeiro, plenamente científico, foi o de não reparar no
método fenomenológico e não o ter desenvolvido. Prossegue constatando que
a psicologia:

46
admitiu que preconceitos históricos a detivessem de aproveitar os inícios de
um tal método, que há em toda a análise esclarecedora dos conceito.
Relaciona-se com isso a maioria dos psicólogos não terem compreendido os
começos já existentes na Fenomenologia e de frequentemente até terem
tomado a investigação do Ser realizada na orientação puramente intuitiva, por
uma subtração metafísica, escolástica. (HUSSERL, 1952, p. 44)

O projeto husserliano de buscar uma fundamentação rigorosa para a
filosofia que serviria de base para toda uma fundamentação da ciência se
aproxima do cartesiano, especialmente, na sistematização do método. Uma
diferença fundamental entre eles é que Husserl tenta se distanciar da proposta
cartesiana de uma subjetividade nuclear, interna e posicionadora do mundo,
por via da imanência da consciência, ou seja, intencionalidade 10, que consiste
no elemento mais original no qual tudo se dá a conhecer. A fenomenologia
husserliana tem como lema fundamental “rumo às coisas mesmas”; seu intuito
consiste em superar as tendências metafísicas que criam teorias a cerca dos
entes. Uma postura fenomenológica exige a saída do campo empírico, onde se
posicionam espaço e tempo, e ao mesmo tempo, assumir uma atitude
antinatural, epoché, ou seja, esforçando-se em suspender a atitude natural.
Com o método antinatural pretende elucidar o sentido íntimo das coisas. Deste
modo, o eu para Husserl consiste em uma síntese de vivência, que não se dá
de modo objetivado, mas acompanha a dinâmica do fluxo vivencial no tempo e
em um espaço de imanência. (FEIJOO, 2011).
Heidegger se diferencia do pensamento husserliano ao falar da précompreensão que está em jogo, portanto, não sendo possível suspender a
historicidade. Heidegger, sob a inspiração da fenomenologia de Husserl e
considerando a hermenêutica

11

de Dilthey, com a discussão sobre a

historicidade, vai denominar o seu caminho de fenomenologia hermenêutica:
neste momento da trajetória do pensamento heideggeriano, representado pelo
contexto das reflexões de “Ser e tempo”, o método da analítica existencial,
denominado como fenomenologia hermenêutica, consiste na descrição
interpretativa das estruturas ontológicas fundamentais do existir humano,
possibilitado pela atitude de suspensão de qualquer forma de objetivação do
ser do homem como pessoa, eu, consciência, sujeito, seja em um sentido
psicológico ou transcendental. (SÁ, 2004, p.43).

10

“De um só golpe a consciência está purificada, é clara como uma ventania, não há mais nada nela, a
não ser um movimento para fugir de si, um deslizar para fora de si; se por impossível, vocês entrassem
“dentro” uma consciência, seriam tomados por um turbilhão e repelidos para fora, perto da árvore, em
plena poeira, pois a consciência não tem “interior”; ela não é nada senão o exterior de si mesma, e é essa
fuga absoluta, essa recusa a ser substância que a constitui como uma consciência”. (SARTRE, 2005, p.
56).
11
Segundo Feijoo (2010, p. 42) a hermenêutica, em seu sentido mais próprio, consiste em “captar uma
interpretação dada por alguém ou uma situação, sem alterar - lhe o sentido”.
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Cabe ressaltar que, segundo Sá (2004), em meados da década de 30,
Heidegger abandona os termos “fenomenologia” e “hermenêutica”, declarando,
em 1954: “isso não ocorreu, como muitos pensam, para negar a importância da
fenomenologia, mas para deixar meu caminho de pensamento sem nome”.
(HEIDEGGER, 1976, p. 114, apud SÁ, 2004, p. 43).
No decorrer da análise feita nesse trabalho, o nosso método, ou melhor,
como afirma Heidegger (2001), “caminho para” [meta odos]: o “caminho
fenomenológico”, consistiu em um envolver-se com o que vem ao encontro, um
não se fechar contra este envolver-se. Como vimos, o método fenomenológico
de Husserl possui como máxima “ir às coisas mesmas, tal como se apresentam
à consciência intencional”.
Percebemos em meio ao caminho de pensamento iniciado com Husserl e
prosseguido por Heidegger, a possiblidade da desconstrução da subjetividade
moderna, tão amplamente valorizada por algumas perspectivas em psicologia.
Heidegger se afasta tanto do sujeito nuclear cartesiano quanto do sujeito
dinâmico

de

Husserl,

justamente

porque

tais

posições

subjetivas

desconsideram a intencionalidade de base ser-no-mundo. Heidegger, em sua
ontologia fundamental, busca o sentido do ser em geral, por meio do ser-aí12
como lugar no qual tal sentido acontece historicamente, para isso, recorre ao
método fenomenológico. Heidegger (2008), no parágrafo 41 de Ser e Tempo,
anuncia o ser do ser-aí como cuidado (sorge), traduzido por Schuback como cura.
Ser-aí é cuidado, pois se dá em seus modos de ser, sempre cuidando de si, seja
de modo cuidadoso ou descuidado.

O projeto moderno, por meio de uma metafísica da subjetividade, se
apresenta de modo dicotômico, ou seja, o sujeito é aquele que posiciona a si
mesmo e o objeto, deste modo, sujeito passa a ser o homem e o objeto,
mundo. Nesse contexto, o homem pode, então, criar os seus construtos
hipostasiantes sobre si e sobre o mundo. A metafísica da subjetividade, por
meio de seu postulado do sujeito posicionador que pode refletir sobre si e
sobre o objeto, cria teorias assumidas como verdadeiras, o que acaba por
encobrir a cooriginariedade homem-mundo. Percebemos na discussão sobre a
12

Heidegger apresenta o termo dasein (ser-aí), indicando uma indissociabilidade radical do ser com o seu
“aí”, seu mundo, seu horizonte de sentido. Expõe que Dasein, enquanto abertura, se dá não
dicotomizadamente, neste jogo de sentido em que se encontra sendo, assim, não se encerra em uma
substancialidade psíquica, nem ao menos se dá como tal.
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escolha profissional que algumas construções técnicas em psicologia, muitas
vezes, acabam reduzindo a complexidade da existência, vendo-a por meio de
um encurtamento, que muitas vezes retira o analisando da sua existência, lá
onde ela acontece, em meio as suas tensões. Tal visada sobre o ser-aí se trata
de uma construção técnica de como deve se mostrar o outro e, assim,
esquecendo-se das especificidades de cada analisando.
Entendemos por meio do pensamento heideggeriano, a possibilidade de
sair da objetivação da interioridade, que por vezes notamos no posicionamento
da psicologia. Sendo assim, utilizamos o método fenomenológico hermenêutico
na Análise da Escolha Profissional, visando com isto se ater à vivência mesma
de cada analisando, deixando que suas dúvidas e inquietações se apresentem
em seus modos de apresentação e a partir daí damos sequência ao processo.
No horizonte contemporâneo que vivemos, a subjetividade moderna é
caracterizada pelo método cartesiano; assim, a pretensão do homem é de que
ele poderá controlar a técnica, suprimindo os efeitos negativos e ficar com os
positivos, mas a técnica moderna não se encontra sob o domínio do homem, a
técnica se autonomiza da subjetividade egoica. Descartes pressupõe que antes
de conhecer o que quer que seja, é preciso conhecer o sujeito do
conhecimento. Ele trabalha com uma subjetividade que nunca é colocada em
questão. Na consumação da filosofia moderna a posição se autonomiza do
sujeito posicionador. Agora, com a subjetividade técnica, como esta não é mais
egoica, não é mais substancial, que não tem mais concretude nenhuma, é uma
subjetividade conjuntural, o momento do posicionamento fica reduzido à
dinâmica de se projetar para além do que ela posiciona, por isto ela é uma
subjetividade sem substância: ela é apenas um co-posicionamento. Segundo
Casanova (2011), no curso sobre a era da técnica13, quem decide o que vai ou
não se tornar objeto é a subjetividade não mais humana, mas sim a
subjetividade da Gestell, ou seja, Heidegger utiliza esta palavra para designar o
esquema posicionador, que possui o caráter de passado, um esquema que se
automatiza, niilista. Depende de um posicionamento mais radical do que o da
objetividade de um sujeito.

13

Ministrado no segundo semestre de 2011.
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Poder ver a técnica é poder de algum modo ver como o nosso
pensamento torna-se um pensamento técnico. Heidegger (2006) nos desperta
para o encurtamento das quatro causas aristotélicas a uma só causa. Em
nosso tempo, quando se pensa em causa, logo se pensa em eficiência,
articula-se causa à ideia da produção de um efeito. A técnica normalmente é
vista como meio para resolução de fins, e deste modo acreditamos na
possibilidade de poder controlá-la em seus efeitos negativos ficando apenas
com os positivos.
A subjetividade técnica não é mais egoica, mas uma subjetividade
conjuntural. Um elemento conjuntural é substituído por outro conjuntural, em
um modo de “fazeção” constante. Assim, tudo parece perder a sua
consistência. Não devemos esquecer que o primado da produção já envolve o
esquecimento do ser, uma vez que produzir consiste em absorver tudo em um
processo produtivo, não havendo mais limites. Se por um lado tudo parece
estar sendo incessantemente produzido, por outro nos esquecemos do que
afinal estamos produzindo. Casanova (2011) percebe o sujeito técnico frágil,
pois não tem mais consistência nenhuma, muito mais maleável que o sujeito
moderno, já que não é marcado por uma subjetividade firme, pujante. Tudo
acaba sendo marcado pela conjuntura e o ser-aí acaba perdendo a sua
historicidade, seu enraizamento enquanto tal, havendo um obscurecimento de
sua historicidade. A subjetividade técnica não tem frustração, nem expectativa,
parece estar “tudo dominado”, “sob controle”. Imersos nesse contexto,
acabamos por perder de vista a possibilidade de uma relação mais livre em
meio a este espaço em que a técnica acontece. Neste horizonte parece não
haver mais ser, nem objetos, mas apenas compulsões.
Não gostaríamos aqui apenas de realizar uma crítica ideológica em
relação à técnica, pois assim não sairíamos do mesmo, contudo não podemos
desconsiderar os seus riscos. Acreditamos que o grande problema da técnica
consiste na total absorção deste horizonte, e, assim, acabamos nos
esquecendo de que, em meio a ela, ainda abre-se como possível um espaço
de alteridade em relação à mesma. Um risco que corremos neste horizonte
técnico consiste na absorção tão profunda do ser-aí no espaço da
transformação dos elementos conjunturais, que essa própria relação do ser-aí
com o espaço se torne apenas uma relação técnica. A técnica traz consigo um
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risco da produção de uma surdez para a historicidade do espaço. Heidegger
(2000) utiliza a palavra serenidade para falar de um deixar acontecer, que
envolve ao mesmo tempo um sim e um não. Deste modo, não se diz não à
técnica, nem sim a ponto de deixar-se absorver totalmente por ela. Trata-se de
uma conquista de uma relação de alteridade que acompanha o próprio caráter
histórico da técnica.
Neste horizonte contemporâneo, como ficam as relações de trabalho? Se
o primado da produção envolve o esquecimento do ser, como pensar tais
relações de trabalho? Percebemos que a compulsão passa a ser um traço de
fundamental importância nessas relações. Trata-se de uma “fazeção”
incessante que dilui o sujeito pujante a elementos conjunturais dos mais
variados, visando apenas um fim. Acreditando estar dominando elementos
técnicos, este acaba sendo absorvido por eles, levando o ser-aí a um fazer
alienado. Veremos a seguir, na história de Dario, que o esquecimento do ser e
os elementos não só compulsivos como também obsessivos fazem parte de
sua marca ao relacionar-se com os outros.
Assim, para a psicologia fenomenológico-existencial, não há dicotomias
como singular-universal, homem-mundo. O universal existe, mas sempre
referenciado a um singular. Diferentemente do método moderno cartesiano,
que acreditava na soberania do homem em relação ao mundo, para a
fenomenologia homem e mundo são co-originários, existem juntos e ao
mesmo tempo. Pensando nisso, buscaremos a seguir, no romance Senhor das
almas, personagens que ilustram bem tal articulação singular-universal aqui
defendida. Conforme afirma Feijoo (2011, p. 153):
Para pensar no horizonte histórico que determina as nossas ações por meio
de elementos da técnica com a sua atmosfera própria do controle, compulsão
e violência buscamos na literatura elementos para ilustrar de que modo as
expressões singulares se dão nesse círculo hermenêutico de orientações
sedimentadas [...].

Durante nosso ensaio que veremos a seguir, pensamos o homem por
meio de uma não dicotomia com o mundo, ou seja, pela proposta
heideggeriana do ser-aí. Assim, a existência se dá por meio desta tessitura que
somos neste horizonte que nos constitui, em um processo de criação,
repetição, que se tece e destece no vivido e não há uma determinação a priori,
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mas sim vai se determinando no modo como lidamos com aquilo que somos:
sendo, e que vivenciamos a nossa tarefa: a existência, a vida. Não podemos
nos esquecer de que o horizonte histórico se configura em meio a escolhas e
que todas elas fazem parte daquele, seja de modo a ir ao encontro do
pensamento hegemônico, seja indo na contramão ou, ainda, na busca em dizer
sim e não a ele. Frente às escolhas temos a abertura de um horizonte, este
pode abrir-se ou fechar-se dependendo do modo como cada um lida com a sua
existência, mas devemos reafirmar que não é a vontade individual que
determinará a priori como as coisas vão se dar, mas ela estará sempre em
jogo, em tensão, no existir. Com essa discussão percebemos que não há nada
que desde sempre já esteja determinado, um destino anteriormente traçado
como o personagem Dario buscava comprovar, mas sim uma escolha que, em
sua repetição, resultou em seu “afogamento”, em seu aprisionamento a uma
única possibilidade. A escolha profissional de Dário, como veremos a seguir,
tinha como meta sair da “lama” de onde veio e pertencer à nobreza.
Podemos observar, por meio do romance, algumas questões que fazem
parte do horizonte contemporâneo em que nos encontramos, tais como: o
esquecimento do ser, a perda do limite, a compulsividade, a obsessividade, a
ambição, a dissolução da alteridade. Heidegger (2000), em seu texto
Serenidade, nos fala sobre a ameaça da perda do enraizamento do homem.
Ele propõe o caminho da reflexão, o poder dizer sim e não simultaneamente ao
mundo técnico, a “serenidade para com as coisas” (die Gelassenbeit zu den
Dingen). Ele nos fala que o sentido do mundo técnico se oculta quando vem ao
nosso encontro, sendo um traço fundamental do que conhecemos como
mistério. A serenidade com relação às coisas consiste na abertura ao mistério,
nos possibilita um novo enraizamento, podendo recordar o velho enraizamento.
Heidegger (2000) ressalta que a “serenidade para com as coisas” e a “abertura
ao mistério” não são frutos do acaso, manifestam-se por um pensamento
meditativo e incessante.
O pensamento que medita exige um grande esforço. Segundo Rodrigues
(2004, p. 38), pensar de forma meditativa consistiria em “suportar a estranheza
e a disruptura, renunciando à tola pretensão de tudo controlar”. Para Feijoo
(2004, p. 88), “meditar implica em parar diante das coisas para refletir”. Sá
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(2005, p. 46) afirma que “o pensamento que medita nos solicita uma atenção
livre de qualquer violência subjetiva, isto é, de qualquer identificação a um
aspecto exclusivo das coisas”. Assim, o pensamento que medita busca o
sentido a partir das coisas mesmas, em ato, imanência, e não a partir de
relações causais. Acreditamos que pensar sobre a escolha profissional na
sociedade atual exige de nós um pensamento meditativo para que possamos ir
além de justificativas deterministas e unidirecionais.
Além do pensamento que medita, Heidegger fala sobre o pensamento que
calcula, que observamos como dominante no horizonte contemporâneo. Nele o
homem crê poder controlar as coisas à sua volta, mas como vimos, na era da
técnica não há mais uma subjetividade egoica, o homem se ilude acreditando
estar no “controle”, que poderá eliminar os efeitos negativos e ficar apenas com
os positivos. Esse cálculo, que caracteriza o pensamento planificador e
investigador, trata-se de um pensamento que calcula, mesmo que não utilize
nenhum número, ou dispositivo semelhante. “O pensamento que calcula faz
cálculos” (Heidegger, 2000, p. 13), nunca chega a meditar, refletir sobre o
sentido que reina no que existe. Deste modo propõe: “Quando a serenidade
para com as coisas e a abertura ao mistério despertarem em nós, deveríamos
alcançar um caminho que conduza a um novo solo. Neste solo a criação de
obras imortais poderia lançar novas raízes”. (Heidegger, 2000, p. 27).
Durante nossa análise, observaremos os personagens lidando de
diferentes modos com a sua tarefa, com a sua existência. Alguns lidavam com
a sua vida como se tudo já estivesse determinado, como se o destino já se
encontrasse traçado antes mesmo de suas ações, como é o caso de nosso
personagem principal, Dario. Ele fez a sua escolha profissional pautando-se na
busca pela nobreza, riqueza, que lhe parecia vida verdadeira, enquanto outros
personagens buscavam valores que não se restringiam àquilo que poderia ser
comprado, como no caso de Sylvie. Daniel, filho de Dario, aparenta ter valores
mais próximos aos de Sylvie. Daniel não pode abafar a sua consciência frente
ao modo de ser de seu pai e, no momento final, sai da tutela deste, parecendo
assumir a sua existência. Contudo, na tentativa de sairmos de um aspecto
valorativo para cada modo de ser, que se determina no jogo de tensão em que
consiste a vida mesma, estando em jogo a cooriginariedade entre universal e
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singular, cabe relembrarmos os versos de Caetano Veloso, em sua música
Dom de Iludir: “Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”.

2.1- “Senhor das almas”: um breve ensaio sobre o esquecimento do ser
Neste momento, propomos a realização de um ensaio sobre o romance O
senhor das almas de Irène Némirovsky. Esta obra relata a história de Dario
Asfar, um homem com um apetite “por uma carreira honrada”, que aceita
vender a sua alma para alimentar a sua família, embora, pouco depois,
esqueça os motivos que levaram a sua obsessão pelo dinheiro e vive a partir
da medida do que este pode comprar. Ao abrir os olhos para a corrupção da
“alta sociedade”, ele aceita se tornar um ladrão, “um pequeno vadio miserável”,
cobrando caro para vender falsas promessas de cura.
O senhor das almas foi publicado inicialmente em forma de folhetim pela
romancista eslava, Irène Némirovsky, no “semanário parisiense, político,
literário” Gringoire, por volta de 1939. Foi publicado como livro em 2005 pela
Denoel. Este romance conta a história do jovem médico judeu Dario Asfar,
nascido na Criméia, que em 1920 emigra para a França fugindo da revolução
russa e dos governos nacionalistas da Europa central. Ao instalar-se em Nice,
busca exercer o seu ofício. Contudo, sua aparência e sotaque revelam-no
estrangeiro e os médicos franceses, em meio à onda xenófoba, não lhe dão
crédito, com isso, não consegue clientela para sustentar a sua mulher e o seu
filho recém-nascido. A obra acontece entre as duas grandes guerras mundiais e
a rejeição aos imigrantes é uma questão muito presente, infelizmente ainda
vigente. Dario Asfar aceita praticar abortos, mas continua sem dinheiro.
Envergonhado pela situação, luta obsessivamente por dinheiro, e, assim,
acaba por perder a ilusão de uma carreira honrada e busca reconhecimento
social frente à hierárquica sociedade francesa.
Dario Asfar, nascido como um “lobo faminto”, com a justificativa de
sustentar a sua família, luta avidamente por dinheiro e por uma carreira
honrada. Contudo, a sua obsessão pelo dinheiro passará a ocupar o principal
sentido de sua existência. No decorrer dos anos Dario Asfar deixará de ser o
imigrante rejeitado, abrindo os olhos para a corrupção da “alta sociedade” e
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virando o “médico da moda”. Ele trocará a cura do corpo pela cura da alma,
tornando-se o “senhor das almas”, e neste processo acabará por perder a sua
própria alma. A sua ambição o levará aos poucos ao esquecimento de seu ser,
uma desumanização que o leva a tratar os outros como coisas, que podem ser
facilmente descartadas quando perdem a sua utilidade. Deste modo,
percebemos nas escolhas de Dario Asfar, inclusive na profissional, uma busca
por tentar suprir as suas necessidades, que ao longo da obra vão se
explicitando em atitudes que visam sustentar as suas ambições, seu desejo de
status, de modo ilimitado, chegando até a desconsiderar a existência do outro.
A frase inicial do livro não poderia ser outra: “Preciso de dinheiro!”
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 21). Este será o discurso de Dario Asfar durante
quase toda a obra. Quando não passava de um vagabundo, podia mendigar,
roubar, mas ao tornar-se médico acreditava não poder mais pedir caridade por
uma refeição ou ainda alguns trocados para comprar um pão. Para ele, “era
preciso não se desmoralizar, manter a aparência de bem-estar, de uma
situação confortável, a custa de qualquer sacrifício, de qualquer mentira”
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 39). Estava faminto não apenas por comida, mas por
honra, estima:
Nestes últimos dias, tão difíceis, nem sequer se atrevera a conseguir
dinheiro, como quando era estudante em Paris, vendendo este ou aquele
objeto. Poderia fazê-lo. Tinha alguns livros. Mas parecia que todos os
moradores de Nice o reconheceriam (NÉMIROVSKY, 2008, p. 39-40).

Como um médico poderia mostrar-se necessitado em uma sociedade que
lhe parecia tão hostil e na qual gostaria de obter prestígio? Tinha que manter
uma postura nobre, mesmo que isto lhe custasse o próprio alimento. Para
Dario, cuja ambição era a nobreza, tal situação era apenas mais uma condição
a ser vencida, pela força de sua vontade, de tal modo que os outros não
percebessem a sua real condição, os julgamentos alheios pareciam o seu
alimento. Deste modo, precisava manter uma aparente “dignidade” frente aos
outros.
Segundo Sartre (2011), a relação com o outro se dá de modo conflituoso,
uma vez que o conflito é o sentido original do ser-para-outrem. Para Sartre,
(2011, p.346) “O olhar do outro, como condição necessária da minha
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objectividade, é destruição de toda a objectividade para mim”. Ao mesmo
tempo em que este outro me temporaliza e espacializa, devolve para mim
aquilo que se mostra de mim, objetificando-me, também, dissolve esta
objetividade uma vez que me escapa. Sendo assim, o outro ao mesmo tempo
em que possibilita a minha constituição também possibilita a minha dissolução,
trazendo a crise como possibilidade constititiva da existência. Sartre (2007,
p.125), em sua obra Entre quatro paredes, chega a afirmar que “o inferno são
os outros”, justamente pela condição deste outro nos revelar, nos deixar
exposto, nos petrificar tal como o olhar da medusa, ao mesmo tempo em que
nos escapa. Esta mesma petrificação veremos explicitada em algumas falas no
decorrer da obra de Irène Némirovsky.
O encontro de Dario com Philippe Wardes irá, ao longo da obra,
possibilitar o tão sonhado caminho para a almejada ascensão social. A relação
entre Philippe Wardes e Dario Asfar aos poucos se transformará de tal forma
que um passará a sobreviver a custa do outro. Wardes era um rico fabricante
de motores, um homem torturado pelo álcool, pelo vício do jogo e pelas belas
mulheres. No início da obra era elogiado por sua sorte no jogo. As pessoas
comentavam:
Ele é formidável... Que audácia... Como consegue aguentar tanto? Viu-o
ontem? Hoje ele ganha o que quer. Ontem, perdia. E com que fleuma pega a
grana ... Que sorte ... Ninguém o iguala. E é atualmente um dos maiores
industriais da França... (NÉMIROVSKY, 2008, p. 58).

Por vezes, o cansaço de Wardes era tamanho que não parecia apenas
físico, mas era como se envolvesse a sua própria alma, e nestes momentos
apenas os elogios o acalmavam. “As palavras de aprovação eram para ele uma
escora, uma segurança, a única realidade num mundo de aparência”
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 58).
Wardes demostra uma extrema necessidade do olhar do outro, do seu
aprisionamento, determinação e objetivação. Frente a este olhar pode crer-se
como um em-si, fechado em si mesmo, distanciando-se da indeterminação que
lhe é originária. Deste modo, pelo menos por alguns instantes, lhe parecia
tranquilizador, acreditava na possibilidade que de algum modo pudesse “ser”,
como se tivesse uma identidade fechada, acabada. Colocava-se de tal modo
na dependência do olhar do outro que, aquilo que acreditava lhe fortalecer
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também o aprisionava, a tal ponto que entregará a sua própria “alma” aos
cuidados alheios. Wardes parece vivenciar um total desinteresse por si mesmo.
Aqui percebemos explicitamente a discussão sartreana sobre a qual falamos
acima.
A esposa de Wardes, Sylvie Wardes, despertou grande interesse em
Dario Asfar. Ele a admirava não apenas por sua riqueza, mas por seus valores,
tais como: dignidade, desprendimento, sua requintada polidez e altivez que
anula o mal ao ignorá-lo. Pensava que era justamente isto que veio buscar na
Europa e não apenas o dinheiro e o êxito.
Sim, vocês todos, que me desprezam, ricos franceses, felizes franceses, o
que eu queria era a cultura de vocês, a moral de vocês, as virtudes de vocês,
tudo o que é mais alto que eu, diferente de mim, diferente da lama onde nasci
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 80-81).

Dario ao mesmo tempo engrandece valores morais que lhe pareciam
inacessíveis na “lama” onde nasceu, mas sua obsessão e ambição pela
riqueza o levarão a trilhar caminhos onde tais valores não se mostrarão como
possíveis. O termo “ambição” na atualidade vem sendo tratado, muitas vezes,
como algo positivo, pois se acredita que esta faz a humanidade crescer, visto
queuma pessoa ambiciosa é aquela que “quer mais” (CORTELLA, 2011).
Contudo, em meio ao horizonte contemporâneo, este “querer mais” é
facilmente misturado a atitudes compulsivas e obsessivas, onde a perda dos
limites se abre, muitas vezes, como uma possibilidade legitimada, acolhida
socialmente. Dario acaba por se esquecer dos motivos pelos quais acreditava
estar lutando, sendo absorvido por uma “cegueira”, uma inquestionabilidade,
um abandono de si.
Algumas questões presentes neste romance remetem à era da técnica
em que vivemos. Dentro desta compreensão, tudo pode ser produzido,
calculado, substituído, não havendo lugar para o mistério. Tudo acaba sendo
transformado como fundo de reserva para produção. Heidegger (2006) fala que
esta era é a do abandono do ser, o homem fica cada vez mais absorvido e não
questiona a sua condição. Deste modo, o que predomina é uma vontade de
dominação calculadora, cujo objetivo final é a exploração. Como podemos
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perceber, este horizonte é facilmente percebido no modo como Dario Asfar lida
com a sua existência.
O romance prossegue e Sylvie Wardes convida Dario para jantar, após ele
ter tratado de seu marido. Tal situação parecia-lhe como um passo adiante,
uma vez que os Wardes ocupavam um lugar de destaque na sociedade. Entrar
em uma residência de luxo e jantar com uma nobre, sendo recebido como
igual, para ele era uma situação muito especial, a ponto de deixar a vergonha
de considerar-se mal vestido e barbeado, aceitando o convite. Questionava-se:
“Será que isto é apenas o começo de uma carreira honrada, tranquila, tal como
sonhei quando saí da minha terra, quando saí em busca de fortuna num mundo
desconhecido?” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 82). Dario conta a Sylvie que
conhecera a sua esposa Clara quando eram crianças. O pai de Clara o recebia
em sua casa e quis ensinar-lhe a sua profissão de relojoeiro. Mas Dario
desejava uma profissão nobre, sonhava em ser advogado ou médico, desejava
escapar daquela vida que considerava uma “lama”. Para Dario, a sua profissão
precisava ser valorizada socialmente: ele almejava status de nobreza, e não
poderia ser algo de menor prestígio social. Acreditava que tivera sorte por um
professor do ginásio ter se interessado por ele. Contou que desejava fugir
daquele vilarejo que considerava bárbaro e nunca mais rever a sua família.
Suas ambições pareciam tornar tudo que não se apresentava dotado de
prestígio social como inferior. Podemos observar, pelo seu discurso, que Dario
se posiciona a partir de referências sociais nas quais se valorizam profissões
consideradas de status, nobres, elitistas, em detrimento de outras que não se
mostram socialmente sob tais condições. Notamos uma valorização não pela
tarefa a ser realizada, mas por aquilo que determinada carreira poderia lhe
oferecer socialmente, ou seja, a saída da “lama” para pertencer à nobreza.
Em um determinado momento da conversa, Dario afirma que não tentaria
dizer a Sylvie sobre a miséria em que viveram. Ela comenta que tudo terminou,
ele estava casado, era pai, tinha uma profissão e um futuro pela frente. Mas
Dario afirmava acreditar em uma maldição: “Acredito que estava destinado a
ser um vagabundo, um charlatão, e não escaparei disso. Ninguém escapa de
seu destino” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 87). Neste momento, percebemos Dario
aprisionado a uma determinação em que acredita estar condenado a ser um
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“charlatão”, com isso, parece ignorar aquilo que há de mais originário, a sua
condição de liberdade, o fato de ter de construir e lidar com a sua existência.
Uma ideia satreana muito conhecida diz: o importante não é o que fizeram de
mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Por meio desta
compreensão, o destino não é aquilo que sai do homem como uma
condenação, mas é algo que se dá na medida em que ele lida, age, “resolve” o
problema que ele é, em sua existência, nas tensões constitutivas em seu
existir. Sartre (2008, p.22-23) afirma que o “existente pode “escolher-se” ele
próprio em seu ser, pode ganhar-se, perder-se”. Assim, devolve ao outro a sua
tarefa, ou seja, lidar com a sua existencia, a sua vida, uma vez que esta lhe
pertence.
Em certa conversa de Dario com Clara, sobre Sylvie Wardes, ele afirma
que ela procura na vida coisas diferentes deles. “O que chamamos de
“felicidade” não é uma felicidade para ela, e nossa infelicidade não seria a dela.
Na

extrema

miséria,

não

defenderia

sua

vida.

Procuraria

salvar.”

(NÉMIROVSKY, 2008, p. 95). Clara recorda Dario de um episódio do passado
quando a mãe dele o forçou a roubar talheres de prata de um oficial e quase
morreu de tanto apanhar. À época, escondeu uma colherzinha para dar a Clara,
que recusou. Então, ele vendeu e gastou com algumas guloseimas. Dario não
gosta da lembrança de sua esposa, e pergunta o porquê de estar comentando
isto. Ela diz:
“Porque ele é você e você é ele, pobre Dario. Você não pode mudar seu
sangue, nem seu desejo de riqueza, nem seu desejo de vingança, quando o
ofenderam. Uma outra, Dario, não o amaria como você é, e você não poderia
amá-la na sua verdade” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 96).

Neste momento, o olhar de Clara mostra-se aprisionador, tal como o da
medusa, petrifica Dario, condenando-o a viver a partir de relações do passado,
dais quais não pode fugir e nas quais, segundo ela, deve permanecer.
Ele afirma não entender o que Clara está falando e esta continua
afirmando que ele apenas admira Sylvie, mas que não a amaria. Diz ser bem
mais do que uma mulher para ele, pois falam a mesma língua. Já Sylvie fala
uma língua estrangeira, que ele apenas gostaria de apender. Clara acredita
que Dario tem apenas curiosidade sobre esta “nova linguagem”, este “novo
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mundo” que Sylvie apresenta, mas que a sua linguagem, o seu mundo, se
apresentam a partir de perspectivas bem distintas e cristalizadas.
Às vezes questionava-se: “Por que continuar a viver como vivo? Fazer de
meu filho um miserável como fui? Por que?” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 116).
Sempre vivenciando extremas dificuldades financeiras, compreende que tudo
enfrentaria, aceitaria até perder a alma se fosse este o preço a pagar para
ganhar o que nomeava de vida, ou seja, regada de conforto e luxo. Deste
modo, Dario faz as suas escolhas por meio da necessidade de suas ambições,
da busca incessante por prestígio social, financeiro, não se percebe
aprisionado em suas ilusões, abandonando seu ser, uma vez que estas são
para ele uma vida de fato.
A aproximação com Elinor abre o caminho para Dario dar o salto
financeiro que tanto desejara. A duplicidade de Dario parece ir se dissolvendo
na medida em que passa a valorizar o dinheiro como o bem mais precioso,
capaz de comprar tudo que almejava: status, poder, luxo, nobreza. Ao “ter” os
recursos financeiros seria capaz de pertencer a “alta sociedade”, pois
acreditava que tudo tinha um preço. Na conversa de Dario com Elinor, ela diz
que o amante Wardes é uma mina de ouro para os médicos. Contudo, Dario diz
que a sua necessidade não é por um cliente, mas por uma clientela. Ele afirma:
“Preciso de alguém que diga: “Ele me curou... me salvou! Vá vê-lo, escuteo...””(NÉMIROVSKY, 2008, p. 119-120). No acordo firmado com Elinor teria que
dar cinquenta por cento de cada paciente rico que ela o enviasse. Esta
comenta que: “se não especulasse sobre os gostos, os vícios e os males de
Wardes, ele conseguiria me ter ao seu lado em troca de nada!”.
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 120).
Philippe Wardes e Dario Asfar passam a criar uma proximidade que fará
com que um sobreviva à custa um do outro, dois “predadores” que se debatem
em suas ilusões. Quando Wardes chega ao consultório de Dario este “sentia no
coração o estremecimento de alegria que sente o caçador quando vê, depois
de uma longa espera, a caça cobiçada cair a seus pés” (NÉMIROVSKY, 2008,
p. 123). Durante a consulta Wardes comenta com Dario que Elinor tem muita
confiança nele.
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Treze anos depois, Dário deixara de ser aquele que lamenta e suplica
dinheiro na porta dos amigos e clientes, e torna-se um ávido manipulador.
Cobrava caro pelas consultas, as mulheres eram loucas por ele, visto que
“estava na moda”. Tornou-se o “curador das almas”, mas nesta trajetória acaba
perdendo a sua. Abandonou suas ilusões de uma carreira horada e compra a
sua reputação com muito dinheiro. Cobra caro para vender esperança e falsas
promessas de cura. “Sabia comprar: dinheiro, objetos, mulheres, reputação.
Comprar? Guardar era mais difícil”. (NÉMIROVSKY, 2008, p. 132). O texto
segue constatando que: “Desde que deixara de sentir fome, toda cobiça
ardente e triste que havia nele fora dirigida às mulheres, cada vez mais caras”.
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 132). Esta era a sua vida, gastava-se muito com luxo,
prazer, mulheres, galerias de quadros, jantares sociais. Daniel, seu filho,
tratava toda a vida requintada que viviam, os jantares com pessoas ricas e
famosas, com naturalidade e indiferença. Pensava Dario: “Ah, é natural! Você,
que encontrou tudo isso no berço, ao nascer [...] você não sabe o que significa
para mim... Melhor assim, meu filho. Que para você tudo seja fácil...”
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 135).
Ao anoitecer, começava a parte da vida que aos poucos se tornara a vida
verdadeira de Dario. De dia, vivia apenas um trabalho cansativo para obter
aquelas poucas horas preciosas da noite junto com as suas mulheres, seu
“harém”. Para isto, necessitava cada vez mais de recursos financeiros. A tarefa
em si, o trabalho, pouco se mostrava como algo significativo para Dario, o que
o importava era manter e desfrutar aquilo que o dinheiro poderia lhe dar.
Tamanho eram os seus gastos que Dario novamente encontrava-se em
dificuldades financeiras, tanto a casa, quanto o palacete de Paris fora
hipotecada:

“Quando,

meu

Deus,

deixaria

de

estar

nessa

situação

desesperada, quando deixaria de correr eternamente atrás do dinheiro que lhe
escapava? Quando pararia enfim de pensar em dinheiro?” (NÉMIROVSKY,
2008, p. 147). Não temia apenas pela falta de dinheiro, temia julgamentos
alheios que não poderiam mais ser comprados, ou seja, a sua vida fora criada
a partir de uma imagem paga e, assim, só poderia continuar sendo o que era
através do dinheiro, da compra, uma vez mais se encontrava “coberto de
dívida, em apuros, e em tal situação – espreitado pelos inimigos, pelos rivais –
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que só conseguia aguentar pela força de seu prestígio, e o prestígio se
comprava com dinheiro, e o dinheiro” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 151).
Dario tem um novo encontro com Elinor. Ali ela pede que convença o seu
marido Wardes a ficar longe dos negócios. Sugere que Wardes fique em La
Caravelle, contudo, Dario afirma estar pensando em vendê-la devido às
dificuldades financeiras que enfrentava. Disse que precisaria de um milhão e,
assim, tudo parecia já estar negociado.
Daniel passa a considerar o seu pai um charlatão, um homem que trafica
a felicidade dos outros. Sentia um desprezo irritado pelo pai, enquanto
reconhecia em Sylvie uma superioridade moral. Em uma conversa com a sua
mãe comenta que alguns diziam que Wardes não era louco e que seu pai o
mandou trancafiar a pedido de sua mulher, relembrando que o pai dizia “Ele
não é louco. Nunca será louco” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 174). A mãe pede
para que ele não pense nada disso, para esquecer, mas ele afirma que não
pode abafar a sua consciência. Ela, então, promete conversar com Dário. O
modo como Dário conduzia sua existência pesava sobre a consciência de seu
filho. Este não aceitava que o seu pai construísse a sua vida por meio da venda
de falsas promessas de cura, do aprisionamento de outros, trancafiando-os
para sustentar uma vida de luxo e ostentação.
Na conversa de Clara com Dario, podemos ver de forma explícita como
ele escolhe a sua vida pautando-se no que o dinheiro pode comprar, como se
esta fosse a única possibilidade. Nosso intuito aqui nesse ensaio não é o de
falar de uma moralidade ou amoralidade, mas sim de buscar compreender,
frente ao que se mostra, a tessitura de sentidos presentes. Nossa
compreensão ao longo do texto é de que há um esquecimento do ser, que
acaba transformando tudo em coisa utilizável, descartável, em conjunturas nas
quais Dario acredita poder moldar por meio de sua vontade. Clara suplica a
Dario para que lhe conte a verdade, ele diz que se Wardes ficasse livre
“morreria como um cão, por causa do álcool ou da droga, ou se mataria depois
de uma noite de jogo. Trancado, me rende um milhão” (NÉMIROVSKY, 2008, p.
178). Ela afirma que isto é crime e que ele poderia ganhar este valor
honestamente. Então, ele comenta que “há dez anos não ganho um tostão
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honestamente. Mas o pior é que, mesmo assim, não consigo mais sair desse
círculo vicioso. Esse milhão pagou outras dívidas. De novo não tenho nada! De
novo, estou na pior” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 178). Ela o lembra de que
poderia vender o que possui, e ele diz:
E o que farei depois?... Quem irá me ver? Quem acreditará em mim? É a
maldição que pesa sobre mim. Vivo da loucura e da avidez das pessoas, e se
parar de afagar a loucura delas, se afastarão de mim e me prejudicarão.
Preciso de dinheiro. Para me defender. Para viver. Para fazê-la viver
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 178).

Ela, então, fala: “Para eu viver? Não levarei nosso dinheiro para onde
vou” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 179). Ele afirma: “Mas ainda que soubesse que
só teria seis meses de vida, durante seis meses, ao menos, gostaria de ter
dinheiro, mesmo se à custa de um crime” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 179). Sua
obsessão pelo dinheiro parecia ter chegado ao ápice, sem este parece que não
há possibilidade de vida, uma vez que só reconhece a sua cotidianidade a
partir do que o dinheiro pode lhe proporcionar. E prossegue arraigado,
justificando-se no passado:
Há em mim toda uma linhagem de famintos; ainda não estão, jamais estarão
saciados! Jamais me sentirei em segurança suficiente, respeitado o
suficiente, amado o suficiente, Clara! Nada é mais terrível do que não ter
dinheiro! Nada é mais odioso, mais vergonhoso, mais irreparável do que a
pobreza! (NÉMIROVSKY, 2008, p. 179).

Dario conhecia muito bem a falta de recursos financeiros e o poder de
tudo o que o dinheiro pode comprar: reputação, prestígio, status, nobreza, luxo,
mulheres. Agora toda a sua existência se resumira ao poder do dinheiro, não
importavam os meios pelos quais poderia consegui-lo, o fundamental era poder
sustentar a sua imagem, custe o que custasse. Ele não demostra culpa pelos
seus atos, está justificado, uma vez que vale tudo para sair da “lama” de onde
veio. No remorso há a consciência da culpa, mas ele não demonstra sentir
remorso, muito menos culpa. Sabemos da impossibilidade de se sentir remorso
quando não se é atribuído ao outro a sua condição de existente, de alteridade.
Será, então, assim que Dario vê o outro? Clara pergunta: Dario, por que lutar?
Por quê? É a mim que você pergunta, Clara? Mas o que seria de mim se eu
não soubesse me defender? Lembra-se de que éramos pobres, famintos,
dois miseráveis emigrantes, e que nos tornarmos ricos, honrados e
poderosos? – pergunta com orgulho, olhando ao redor os belos móveis, o
teto alto, as ricas cortinas, como se procurasse se tranquilizar contemplando
os sinais visíveis de seu êxito. – O que seria de Daniel se eu tivesse me
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deixado levar pelos escrúpulos ou pela piedade? (NÉMIROVSKY, 2008, p.
180).

Ela o lembra de que não era assim antigamente e questiona sobre o que
teria acontecido. Ele afirma que viveu. Então, ela questiona se não sentirá
vergonha diante do filho. Ele diz que quando Daniel for rico vai perdoá-lo por
ter sido um canalha, afirma que se deixasse apenas a lembrança de virtudes
seria criticado por tal honestidade. Dario só consegue ver a sua relação com o
filho a partir de seus próprios valores e referenciais, não teme o julgamento do
filho, pois acredita que com dinheiro tudo se resolve. Termina a conversa
afirmando que não soltaria Wardes nem por ela, nem pelo filho.
Sylvie também não concorda com a internação de seu ex-marido Wardes
e vai conversar com Dario. Ela afirma que dará queixa e que ele terá contra si
todos os médicos franceses, os psiquiatras de Viena, todas as suas dívidas e a
vida que leva. Ele compreende, mas afirma ter a seu favor o dinheiro de
Elionor, a corrupção do mundo, a influência e as relações. Depois, ele a
questiona sobre o seu interesse por Wardes. Uma pessoa que a enganou,
abandonou, um doente, um louco. Ela por sua vez constata que entre ser um
doente e um louco há uma nuance, “essa nuance é a verdade. É preciso tratar
dele, porém não assim. Não se pode isolá-lo dos vivos só porque incomoda a
mulher que vive com ele e a você mesmo. Seria fácil de mais!”.
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 185). Ele, então, fala com ironia: “como a admiro!
Você tem uma lei não escrita, infalível, no fundo do coração. Não sou assim.
[...] Como a invejo de sempre saber tão bem onde está a verdade!”.
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 185). Ela afirma ter consigo uma luz que não a
engana. Ele continua: “Ah, vocês são filhos da luz! Só têm paixões nobres, são
infinitamente belos... Mas sou formado nas trevas, no limo da terra. Não me
preocupo com o céu. Preciso dos bens desta terra e não peço outra coisa”
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 185 – 186). Ela o lembra de que o seu filho não se
preocupa apenas com os bens da terra. Ele diz que “Se eu tivesse sido feliz
como Daniel, talvez me parecesse com ele” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 186). E
continua:
Sylvie, compreende a que ponto a amei? Jamais tinha encontrado uma
criatura parecida com você. É isso a minha desgraça... Quando só se viu
miséria, só violência, só rapinas e crueldade? Mais tarde, a vida não
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conseguirá dizer que estávamos errados. Ela nos dará todos os bens deste
mundo: riqueza, honrarias e até afeições verdadeiras. Nós a veremos, até o
último dia, com nossos olhos de criança: uma peleja horrível. Mas você, sim,
teria mudado meu coração (NÉMIROVSKY, 2008, p. 186-187).

Sylvie diz: “Não. Você tem um coração faminto que jamais será saciado”
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 187). Dario diz que em homenagem ao amor que
sente por ela irá renunciar o seu empreendimento. Ele afirma que Wardes
voltará a procurá-lo, que há muito tempo não tem mais alma e o que lhe faz de
alma é ele que, às vezes, sopra. Diz confiar que ela cuidará a fim de Wardes
não fazer nada contra ele. Ela diz acreditar que Wardes não voltará procurá-lo.
Contudo, dois anos mais tarde Wardes volta a procurar Dario. A relação de
dependência já estava a tal ponto que, mesmo livre, Wardes escolhe ir até
àquele que o aprisionara. Não assume mais a sua condição originária de
responsabilidade, de liberdade, de cuidado (sorge) frente ao seu existir, prefere
se entregar aquele que assume poder curar os seus males. Indignado vai para
insultá-lo e implorar o seu amparo. Ele afirma:
Sei o que é o dinheiro. Você me vendeu, me entregou a minha mulher, de pés
e mãos atadas, pela soma de um milhão, da qual ela só pagou um terço, e o
resto foi provavelmente pago pelo meu conselho de administração, que
desejava se livrar de mim e de meus métodos ousados para tempos de crise
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 190).

Pouco depois Dario comenta: “Você está sofrendo. Veio a mim. Tenho o
poder de aliviá-lo. Esta noite mesmo, dormirá sem medo, sem um arrepio de
angústia” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 191). Wardes volta ao seu tratamento,
habituou-se a obedecer a Dario em todas as coisas, um total abandono de sua
vida, de alma, a tutela médica. Por um lado, Wardes desprezava e odiava
Dario, pensando: “Ele me explora. Vive e engorda a custa de meu mal”
(NÉMIROVSKY, 2008, p. 208), por outro, tinha por ele uma cega fé: “Preciso
dele... Sem ele morrerei” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 208). Só Dario era capaz de
exorcizar os medos que de repente nasceram nele. Wardes não assume a
tutela por sua própria vida, escolhe colocá-la nas mãos do especialista que
assumi o papel de “curador”.
No último tratamento que recebeu de Dario, Wardes foi para um hotel,
onde ficaria em isolamento meditando e descansando. Deveria esperar a
chegada de Dario para que ele o examinasse e voltassem juntos a Paris.
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Durante este tempo viveu em companhia de um secretário. Certo dia este lhe
deu um conselho: “Vai embora daqui. Isto aqui não nos ajuda em nada. O
tempo, este hotel sinistro, isso pode levar qualquer um à loucura, ao suicídio.
Escute, senhor. Vamos embora! Vamos embora amanhã!” (NÉMIROVSKY,
2008, p. 211). Warde esperava Dario como se fosse um Deus. Até que certa
noite ficou embriagado e quis sair de casa, não aceitou a companhia do
secretário, acabou morrendo, disseram que se afogou.
Certo dia, após um jantar social na casa de Dario, Daniel desafia com o
olhar os pais dizendo: “Vocês tem medo da verdade [...] mamãe, não é possível
que esqueça o que todo mundo diz, que papai e essa mulher mataram Wardes,
que essa mulher dá dinheiro ao meu pai, afinal!” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 217).
Afirma ter ouvido os convidados cochichar por trás deles. E continua:
Então você pensava que eu era crédulo a esse ponto, ingênuo a esse ponto?
Que o via como quem você queria fingir que era? Um grande médico, um
inventor genial, talvez um segundo Freud? Um charlatão, é isso que você é
um triste especulador, e fazendo a mais vil das especulações! Os outros
traficam com o bolso e o corpo dos homens, e você, com as almas
(NÉMIROVSKY, 2008, p.217-218).

Clara acusa Sylvie de intrigá-lo contra os seus próprios pais. Mas Dario e
Daniel pedem para ela não falar mais sobre ela. Dario questiona:
Para quem eu desejei ficar rico? Para a sua mãe e para você. Para lhe dar
uma vida melhor do que tive! [...] Para que você possa ser honesto,
desinteressado, nobre, bom, sem manchas, como se tivesse nascido numa
dessas famílias em que a honra é hereditária! (NÉMIROVSKY, 2008, p. 218).

No dia seguinte à discussão, Clara morre. A mãe havia escondido tão
bem a sua fragilidade que só agora Daniel lembrara. Ele sente-se culpado,
acreditando tê-la matado. Na segunda noite após o enterro, Dario leva um
remédio para o filho e pede para Daniel não imaginar que matou a sua mãe.
Este diz ao pai que sente a presença dela. Dario relata ser comum sentirmos
isso quando alguém que amamos morre. Daniel fala: “Suplico que você seja
duro comigo. A sua dureza me será mais leve do que a sua bondade. Não
consigo amá-lo. Não é terrível odiar os pais. O que é terrível é esforçar-se
inutilmente para amá-los” (NÉMIROVSKY, 2008, p. 225). Ele continua:
se você fosse um pobre homem, miserável, abandonado, se tivesse
continuado a ser o pequeno médico obscuro que faz abortos para ganhar a
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vida – está vendo, sei tudo, não me pouparam nada -, se fosse o vendedor de
tapetes ou de nugá que estava destinado a ser em algum bazar do Levante,
eu poderia amá-lo. Se fosse grosseiro, inculto, se ignorasse que faz os outros
sofrer ... Mas ser bastante competente, bastante esperto para ter vindo de tão
longe, subido de tão baixo, e pôs sua inteligência, sua cultura duplamente
preciosa, já que foi tão dificilmente conquistada, a serviço do sucesso e do
dinheiro, isso é um crime! (NÉMIROVSKY, 2008, p. 225).

Dario, então, justifica a sua postura a partir do seu aprisionamento ao
passado e diz ao filho: “Será que você entende o que está dizendo? Morra de
fome, como eu, tendo uma mulher e um filho nos braços! Seja abandonado”
(NÉMIROVSKY, 2008, p.226). Já no final da conversa fala a Daniel que
acreditava ser diferente de seu pai, que não pertenciam à mesma raça, mas de
outra superior, contudo ele havia lhe ensinado o contrário. Dario parece
reconhecer que mesmo tendo lutado tanto para sair da “lama” ainda se
encontrava em meio a ela, enraizado, aprisionado, sedimentado, mas agora
com dinheiro.
Como era de se esperar, com a aprovação de sua falecida Clara, Dario
casa-se com Elinor Wardes e Daniel vai embora. Em sua última fala, Dário
afirma que o filho voltará para buscar a herança. Se o filho voltará ou não, não
nos parece ser a questão do livro, visto que a história termina sem essa
definição. A postura de Daniel de não querer estar em meio a valores obscuros,
onde os outros não são reconhecidos em sua alteridade é o que parece, neste
momento, se mostrar como mais fundamental. Ele parece não mais conseguir
viver a partir deste contexto e se entrega ao mistério de sua existência ainda
que isto implique em ter de sair de sua comodidade, da tutela de seu pai rico e
ir à busca de outros possíveis.
No decorrer de nosso ensaio pudemos ver diferentes personagens
lidando cada um com o seu existir, alguns assumindo os valores hegemônicos,
outros batalhando por valores mais singulares, cada um assumindo a sua
existência a sua maneira.
Em meio ao horizonte contemporâneo, como pensar em uma prática
clínica em psicologia que assuma a alteridade em sua proposta? Vimos que a
psicologia construiu os seus postulados psicológicos a partir da dicotomia
homem e mundo. Sendo assim, como pensar em uma possibilidade de atuação
do psicólogo por meio da cooriginariedade homem-mundo? A psicologia, por
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muito tempo se legitimou pautando-se na estrutura do psiquismo, buscando no
acesso da interioridade indicar as profissões mais asseguradas para o futuro
do orientando, acreditando no caráter de determinação desta estrutura. Assim,
a seguir nos arriscaremos a construir uma possibilidade de atuação para o
psicólogo, por meio da perspectiva Fenomenológico-Existencial. Nesta, a
proposta de encontro da interioridade não ocupa mais o lugar central, uma vez
que ali não há mais um interno assegurando as minhas escolhas, mas o foco
está, justamente, no modo como lidamos com aquilo que somos, com a nossa
existência, com a nossa vida. Essas questões, entre outras, buscaremos
analisar no capítulo a seguir, construindo uma possibilidade de atuação da
psicologia
profissional.

Fenomenológico-Existencial

frente

à

indecisão

da

escolha
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3. ANÁLISE DA ESCOLHA PROFISSIONAL NA PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL

Neste capítulo, buscaremos responder as seguintes questões: é possível
uma prática na psicologia que não recaia na fundamentação dicotômica ente
sujeito e mundo? E ainda, que não parta dos pressupostos de que há uma
verdade escondida que precisa ser descoberta? Assim, caminharemos no
sentido de propor uma prática em psicologia que não recaia nem na ênfase do
social nem na do psiquismo, reportando-nos à existência. E, ainda, tomaremos
a verdade como algo que se desvela na própria tarefa de existir e não em uma
interioridade.
Ao longo da nossa discussão, tivemos o cuidado de pensar sobre os
modelos de orientação vocacional/profissional presente na psicologia moderna.
Predominam, nesses modelos, as referências que dizem respeito à dicotomia
entre sujeito, detentor de uma interioridade psíquica, e mundo, regido por
determinações sociais. Considerando a dicotomia sujeito-mundo, o especialista
“psi” cria teorias psicológicas sobre o sujeito e, assim, oferece uma prática
psicológica com fins de orientação da escolha de uma profissão frente ao
conjunto de profissões oferecidas pelo mundo. Esta consiste, na maioria das
vezes, em uma proposta da orientação vocacional/profissional, que traz em seu
bojo uma ideia de direcionalidade por parte do profissional que conhece o
caminho para alcançar a verdade, seja com ênfase no interior (vocação) do
orientando ou nas determinações sociais.
A perspectiva fenomenológico-existencial em psicologia surge como uma
tentativa de suspender as pressuposições de uma subjetividade em sua
essencialidade, que reside na interioridade, que denominamos psiquismo ou no
exterior, social.
A psicologia existencial, em sua proposta, vai tomar como referência as
discussões dos filósofos da existência (em contraposição ao essencialistas),
tais como Kierkegaard, Sartre e Heidegger, invertendo a tese essencialista e
afirmando a co-pertença da essência e da existência. Com esta postura, a
psicologia, então, abre a possibilidade de deslocar-se da ideia de uma
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essencialidade a priori que aponta para a positividade do psiquismo ou do
social. A Análise da Escolha Profissional consiste, primeiramente, em que se
assuma uma postura fenomenológica14, a qual implica em não se partir, frente à
dúvida do analisando, de nenhum posicionamento teórico acerca da indecisão,
e em se deixar que aquele que se encontra indeciso se mostre nas próprias
determinações daquilo que duvida. Esse posicionamento precisa ser feito sem
que deixemos de considerar o horizonte histórico em que nos encontramos, o
qual tende a interpretar que não ter respostas, errar e equivocar-se se constitui
um desvio que reside no interior da subjetividade. Tal compreensão está na
base da necessidade de que se vá à busca daquele especialista, maestro da
verdade, que é capaz de acertar o caminho daquele que se encontra indeciso.
Como pudemos perceber, a psicologia que considera a positividade do
psiquismo, tal como a proposta da psicologia moderna, defende a ideia de que
uma escolha adequada se constitui consoante a sua liberdade, vontade e o
bom uso da razão e/ou da emoção. Neste caso, a escolha profissional pode se
dar de modo correto quando a fluidez da liberdade, vontade, razão e emoção
são retomadas, discussões estas realizadas a partir do postulado da
interioridade psíquica. O profissional de psicologia no bom uso de suas
técnicas seria capaz de fazer com que a fluidez aconteça e, assim, é pelo
autoconhecimento que ocorre a descoberta da verdade que se esconde em
uma interioridade.
Cabe-nos, então, neste momento, situarmos o processo de Análise da
Escolha Profissional, indicando o porquê de utilizarmos tal nomenclatura.
Para introduzir outra possibilidade de atuar em Análise da Escolha
Profissional, é importante discutirmos duas temáticas de fundamental
importância nessa atividade clínica do psicólogo: análise e escolha. Heidegger
(2001), para justificar a utilização do termo análise, retoma ao sentido grego
analisein, a partir da obra Odisseia, de Homero. Ali, a palavra análise é usada
para o que Penélope fazia todas as noites: “desfazer a trama que ela tecera
durante o dia” (HEIDEGGER, 2001, p. 140), indicando o desfazer de uma
14

Fenomenológico diz respeito ao método, o qual nos indica que o caminho a seguir deve ser dado pela
própria mobilidade estrutural do fenômeno que, neste caso, é a escolha profissional. Cabe ressaltar que
suspender qualquer posicionamento acerca das teorias e determinações do fenômeno é fundamental para
que a atitude fenomenológica se dê.

70
trama em seus componentes. Em grego, análise significa também soltar, por
exemplo, soltar as algemas de um preso, libertar alguém da prisão, como
também desmontar os pedaços de uma construção. Trata-se, portanto, de tecer
e destecer a trama social que, na maioria das vezes determina escolhas,
restringindo-as, e assim, poder abrir um espaço para que o analisando, em seu
caráter de poder-ser, ganhe a liberdade de determinar-se, em um campo onde
indeterminação e determinação se mostram de modo cooriginários.
Analisar não significa somente decompor um todo em suas partes, o que
pode ser feito apenas operando-se com representações conceituais; no
sentido de desfazer uma trama e libertar, analisar implica um modo de
atenção, ou lembrança, da própria presença, ou do ser, de si mesmo e do
que lhe vem ao encontro. A análise, neste sentido, é um re-cordar de si: a
Daseinsanalyse busca lembrar ao homem sobre o que lhe é mais próprio, sua
vinculação com o ser, ampliando sua liberdade de livre correspondência na
medida em que desidentifica-se das objetivações que o restringem a
identidades naturalmente dadas dentro de um mundo também simplesmente
dado. (MATTAR; SÁ, 2008, p. 7).

Já a escolha consiste em uma margem de manobra em um horizonte
histórico de possibilidades. Hermeneuticamente, compreendemos que ser-aí,
por sua indeterminação originária, encontra-se lançado, projetado, escolhendo,
em um campo aberto pela decisão. Logo, as coisas não se dão
necessariamente e em sua totalidade, sob o domínio do seu querer, da sua
vontade. Querer, desejar, ansiar e ter vontade são tardios, pois o mais
originário consiste na indeterminação do ser-aí, tendo sempre, portanto, de
construir a sua “morada”, uma vez que ele é cuidado (Sorge), seja atuando
cuidadosamente ou de modo descuidado em sua existência. É importante
ressaltar que a indecisão, na perspectiva da existência, não implica em falha na
expressão de cada uma destas determinações: orgânicas ou psíquicas. A
indecisão é uma condição do homem como abertura frente às possibilidades
que lhe são dadas, ou seja, esse homem pode ficar em dúvida ao perder-se
nas possibilidades e, assim, também estar indeciso com relação a sua escolha
profissional.
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3.1. Construindo uma proposta de Análise da Escolha Profissional em
uma perspectiva fenomenológico-existencial
Uma questão muito presente no mundo moderno e que funda, na maioria
das vezes, a busca por uma orientação, é a dúvida e consequente busca por
certeza. Aquele que se encontra em dúvida acerca da profissão a seguir muitas
vezes procura um profissional que, segundo ele acredita, poderá encaminhá-lo
de forma correta e inequívoca à sua escolha. O pressuposto que funda essa
crença é o de que existem certezas, e que estas podem nos ser oferecidas
pelos conhecedores das verdades – os especialistas “psi”. Essa atmosfera de
crença na certeza, na verdade e no método, é própria do horizonte histórico da
técnica em que nos encontramos. Filósofos da existência, tais como
Kierkegaard e Heidegger, e escritores como Rainer Maria Rilke e Rubem Alves,
dentre outros, sempre colocaram em questão tais certezas, verdades e
caminhos metodológicos que conduzem à verdade. Eles não só questionaram
como também apontaram para os perigos que acometem não só o
aconselhado, mas também o aconselhador ou conselheiro, quando este diz ao
outro o que ele deve fazer para obter os resultados desejados. Sendo assim,
precisaremos em nossa análise compreender este processo de Análise da
Escolha Profissional, pensando no analista - não como conselheiro, mas como
aquele que devolve ao outro aquilo que lhe pertence: o cuidado (Sorge) de sua
existência.
No processo da Análise da Escolha Profissional com bases em uma
perspectiva fenomenológico-hermenêutica, buscamos tematizar as estruturas
sedimentadas no horizonte da técnica em que nos encontramos. Nesse
horizonte de sentido, tendemos a acreditar na possibilidade de conquistar
escolhas asseguradas. A possibilidade da suspensão de tais sedimentações
traz à tona a desconstrução, espaço no qual outra interpretação pode se dar,
rompendo com ou suspendendo, então, o círculo hermenêutico em que nos
encontramos. Essa ruptura abriga o vislumbrar de outras possibilidades,
permitindo que as orientações de mundo se mostrem em muitas outras, para
além do horizonte onde se idealizam certezas e escolhas seguras. E, assim,
pode permitir uma construção marcada pela copertença entre indeterminação e
determinação própria ao existir.
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Os indicadores 15 que norteiam o nosso processo da análise, tal como
temos

discutido,

são:

reconstrução,

desconstrução

e

construção.

A

reconstrução requer que o analista possa ir onde o outro se encontra e daí
seguir. Primeiramente, reconstruímos os pressupostos históricos da ontologia
presente em nossa época. Na busca por desconstruir os mesmos, cabe ao
analista assumir uma atitude antinatural16. Não devemos partir de pressupostos
em que os sentidos e determinações das escolhas profissionais sejam
previamente dados, seja pela interioridade ou pelo social; devemos sustentar
um espaço em que o sentido se mostre por si mesmo, em suas possibilidades
de mostração. Assim, acreditamos que o analista deve cuidar do espaço,
rompendo com os pressupostos naturais de que existem “profissões do futuro”,
“escolhas seguras”, garantidoras de sucesso. No que diz respeito à orientação
vocacional, o orientador rende-se ao pressuposto de que podemos, através de
nosso aparato técnico, ser os agentes orientadores de tais profissões “seguras”
para cada orientando. Sairemos, assim, de uma crença na relação de
causalidade para com as coisas, suspendendo valores, estruturas prévias,
deterministas, saindo de uma atitude natural, em pleno exercício de Epoché -,
que em Husserl, significa suspensão de qualquer verdade sobre as coisas.
(HUSSERL, 2007). Por fim, partimos para a construção fenomenológica, na
qual o analista permanecerá cuidando do espaço, em um cuidado atento para
que o fenômeno se mostre tal como se dá, na intencionalidade: horizonte de
realização de uma ação. Cabe destacar que, embora tratemos de cada
momento (reconstrução, desconstrução e construção) separadamente, em
nossa atuação eles se dão de modo misto. Sendo assim, trata-se apenas de
um modo de organizar os diferentes momentos da Análise da Escolha
Profissional.
A partir da discussão realizada sobre cuidado (Sorge) ao modo da
preocupação, podemos colocar em pauta algumas indagações sobre o
pensamento clínico frente à escolha profissional. O que fundamenta essa
relação analista-analisando nos três momentos em que a análise se dá 15

Um indicador consiste naquilo que guia a explicação fenomenológica, mas que não emite nenhuma
opinião que prejulga o problema (HEIDEGGER, 2010).
16
Psicoterapeuta “procede à investigação do homem em relação deixando que o que se mostra, faça-o a
seu modo próprio, e a partir de si mesmo” (FEIJOO, 2010, p. 114), em exercício de Epoché.
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reconstrução, desconstrução e construção? O que se impõe é algo de uma
forma totalmente diversa da relação técnica? De acordo com Heidegger (2008),
tal modo de ser com o outro e consigo mesmo em uma unidade estrutural da
totalidade das relações do homem é cuidado (Sorge). Cuidado corresponde a
uma unidade existencial-ontológica do ser-aí – este, enquanto ser-no-mundo,
que se dá em relação com os entes que lhe vêm ao encontro. Assim, cuidado
apresenta-se sempre se referindo a outro ente, seja ao modo de ser
simplesmente dado (ocupação) ou ao modo da preocupação. Neste, o ser-aí se
relaciona com entes dotados do mesmo modo de ser, podendo se dar de três
modos: da indiferença; da substituição; e na anteposição ou libertadora. Cabe
ao analista, na medida do possível, sustentar uma postura libertadora no
processo de Análise da Escolha Profissional, para assim não orientar nem
tutelar o outro em sua escolha.
O analisando, muitas vezes, vem buscando a escolha segura, sem riscos,
como se todo profissional “psi” tivesse que desvendar uma interioridade
encapsulada, um eu inconsciente, uma vocação. Sabemos que tal expectativa
está atrelada ao horizonte histórico em que vivemos. Todavia, durante o
processo, procuramos, aos poucos, sustentar a possibilidade de uma
desconstrução das estruturas prévias, as quais, por vezes, encobrem a copertença do caráter de indeterminação e determinação da existência.
Colocamos em discussão a questão da garantia, das coisas não se darem
necessariamente sob o domínio de um querer, da vontade. Contudo, tais
aspectos encontram-se em jogo no existir, no modo como cada um lida em
virtude daquilo que escolhe.
A fim de uma maior exemplificação sobre o processo, apresentaremos
alguns relatos clínicos que podem aparecer em cada um dos momentos da
Análise da Escolha Profissional, bem como algumas possibilidades de atuação
por parte do analista. Tais relatos são fruto da experiência da autora, seja
atuando ou supervisionando alguns grupos de Análise da Escolha Profissional,
como também são exemplos de situações fictícias, visando dar uma maior
explanação sobre o tema.
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3.2. Análise da Escolha Profissional: reconstrução, desconstrução e
construção17

Heidegger elabora o desenvolvimento de suas temáticas de acordo com
os seguintes momentos: primeiramente, apresenta toda uma reconstrução da
temática de seu interesse, abordando aquilo que foi tradicionalmente discutido
acerca

da

temática

em

questão;

depois

apresenta

argumentos

de

desconstrução da temática, apontando como tais elaborações não sustentam
seus próprios argumentos e, por fim, opera a construção de acordo com aquilo
que constitui o seu modo de pensar o tema em questão. É justamente apoiados
nesse modo de atuar que iremos proceder no processo de Análise da Escolha
Profissional.
Devemos lembrar que a postura do analista se pautará em acompanhar
aquilo que cada analisando traz como questão. Inicialmente, o analista irá,
juntamente com os analisandos, reconstruir as sedimentações de nosso
horizonte histórico. Em seguida, a partir de metáforas, o analista buscará
sustentar um espaço de abertura para a possibilidade da desconstrução. E,
assim, no terceiro momento — construção — competirá ao analista dar um
passo atrás, deixando o analisando na condição de repensar o seu caráter de
poder-ser frente às possibilidades profissionais que lhe foram desocultadas.
A Análise da Escolha Profissional tem início com uma primeira entrevista
com cada analisando do grupo individualmente, na qual procuramos obter o
maior número de informações possíveis, gerais, sobre cada analisando.
Normalmente, começamos perguntando nome, idade,

e-mail, telefone,

endereço, escola onde estudou ou ainda estuda, profissão dos pais etc.
Perguntamos também acerca dos motivos que levaram o analisando a procurar
o processo de Análise da Escolha Profissional e como ficou sabendo do grupo,
bem como de que modo se deu a sua escolha pelo processo em grupo.
Buscamos saber, ainda, se foi ele próprio quem escolheu participar do
processo de Análise da Escolha Profissional ou se foram os pais que
decidiram. Indagamos um pouco sobre os seus relacionamentos, seja no
17

Com exceção do quadrante “gosto e faço” (SOARES, 1993), as técnicas utilizadas foram construídas
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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âmbito familiar, no escolar, para conhecer um pouco mais sobre o seu modo de
ser com o outro. De uma forma mais ampla, atentamos aos aspectos
econômicos, sociais, culturais, buscando informações sobre o seu cotidiano,
suas preferências, valores, atuais interesses, dentre outros. Procuramos, ainda,
tematizar a dúvida, acerca da profissão a seguir.
No final dessa primeira entrevista, esclarecemos a respeito do processo
de Análise da Escolha Profissional. Informamos que o grupo terá de seis a oito
analisandos, que os encontros serão semanais, com duração aproximada de
duas horas, já deixando combinados o dia e horário em que acontecerão e que
teremos, no mínimo, dez encontros em grupo. Explicamos sobre a importância
da realização das tarefas sugeridas, como também da pontualidade e da
frequência.
Além de todas essas informações, procuramos comentar um pouco sobre
cada momento do processo. Informamos que a análise será dividida da
seguinte forma: apresentação; “pensando” sobre o cenário atual e informação
profissional; “pensando” sobre o que cada um assume como norteador de suas
escolhas e, por fim, a conclusão e/ou escolha. Esta caberá a cada analisando,
a partir do tecer e destecer das tramas nas quais se encontra envolvido.
Esclarecemos que o nosso trabalho não tem como propósito dar, ao final do
processo, uma resposta fechada sobre qual escolha profissional o analisando
deve seguir, mas que buscaremos acompanhá-lo em suas dúvidas.
Terminamos a entrevista lembrando sobre o compromisso de sigilo e dos
honorários.
O primeiro encontro em grupo tem como objetivo relembrar as
formalidades do contrato, que já foram apresentadas na primeira entrevista, e
fazer a apresentação entre os membros. No decorrer dos primeiros encontros
em grupo, relembramos a importância do compromisso do grupo para com o
processo.

3.2.1. Reconstruindo as compreensões prévias
Na reconstrução, buscamos as estruturas de sentidos que fundamentam a
existência de cada analisando. Deste modo, compete ao analista, durante os
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encontros, atuar de forma não obstrutiva e atenta, de modo que os analisandos
possam reconhecer o grupo como um espaço onde é possível compartilhar
suas dúvidas, temores, anseios e, assim, cada qual, à sua maneira, possa
sentir-se em “casa” no processo de Análise da Escolha Profissional.
Algumas atividades podem dar início ao processo, tais como: a
apresentação livre; dinâmica sobre a origem do nome: buscar razões para
escolha do nome, o significado do nome, se outras pessoas da família têm o
mesmo nome e qual o modo de ser desta(s) pessoa(s), detectar pontos de
identificação com essa(s) pessoa(s); solicitar a cada analisando que elabore
uma carta, que enviará para si mesmo; outra possível atividade é a construção
de um diário de bordo, em que falará sobre como está se dando o processo
para ele.
Para exemplificar esse primeiro momento em grupo, apresentamos alguns
relatos clínicos possíveis. Podemos iniciar as atividades em um grupo de
Análise da Escolha Profissional, sugerindo que eles se apresentem da forma
como desejarem. Para essa dinâmica, deixamos disponíveis papéis de vários
tamanhos e cores diversas, revistas, canetinhas, lápis, caneta, cola, tesoura,
dentre outros materiais. Um exemplo de metáfora que pode ser utilizada para
fins de facilitação da execução dessa tarefa é o poema de Oswaldo
Montenegro “Metade”18, dentre outros. Ao mesmo tempo, podemos deixar tocar
algumas músicas, enquanto cada membro do grupo pensa no teor de sua
apresentação. Em um dos encontros, após ouvir este poema, um analisando
mostrou sua perturbação sobre como se sentia dividido com relação a sua
escolha, relatando que a cada momento sentia vontade de fazer uma coisa
diferente e isso o deixava inquieto. Após esse depoimento, outros analisandos
começaram a se pronunciar, dizendo compartilhar do mesmo sentimento. O
analista, então, procurou acompanhar as inquietações trazidas pelo grupo,
perguntando sobre o que acontecia, que ora apresentavam tanto interesse por
uma determinada carreira e, no momento seguinte, esta já não lhes parecia tão
significativa. Um dos analisandos comentou que, ao ouvir falar sobre
engenharia de petróleo, gostou principalmente do salário, mas que, quando se

18

Vide em Anexo I.
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informou um pouco mais sobre a rotina da profissão, não gostou muito,
principalmente porque teria que ficar longe da família.
Um

analisando

disse,

enquanto

tocava

a

música

“Metamorfose

ambulante” de Raul Seixas: “Essa é a minha música!”. Sorriu, levantou-se,
dizendo o seu nome e se apresentou como uma “metamorfose ambulante”.
Neste momento, o analista perguntou ao analisando como era ser uma
metamorfose ambulante. Ele respondeu que tinha se apresentado assim por
estar sempre mudando; não gostava de ficar preso a uma única forma de ver
as coisas. O analista, então, lançou uma questão, buscando instigá-los a
pensar meditativamente: “é possível pensarmos em uma escolha profissional
dentro do modo ‘metamorfose ambulante’?” Um analisando afirmou que ficava
muito complicado, pois, em relação a sua escolha profissional, deveria fazer
uma escolha acertada, para não querer ficar mudando. Nesse momento,
aproveitamos para colocar em discussão a busca por uma escolha segura: “é
possível? Como?”.
Em nossa prática, procuramos deixar os analisandos se apresentarem de
modo livre. Alguns se mostram de modo mais espontâneo, fazendo cartazes;
outros já optam pelo modo mais convencional. Após as apresentações,
costumamos pedir que redijam uma carta para eles mesmos. Nessa carta,
podem constar suas expectativas, seus sentimentos, seus valores frente à
escolha profissional.
Neste momento, cabe ao analista ir onde o analisando se encontra e junto
a ele deixar que apareçam as ideias preestabelecidas socialmente acerca das
profissões a seguir. Cabe também trabalhar as informações sobre as diferentes
atividades profissionais. Assim, procuramos reconstruir as estruturas prévias
determinadoras das escolhas. Muitas vezes, alguns temas estão presentes,
como a possibilidade de uma “escolha segura”, profissões que “pagam bem”,
mercado de trabalho em expansão, “profissões do futuro”, pressões familiares,
vestibular como único caminho a seguir, dentre outros. Assim sendo, ficamos
atentos ao modo como cada analisando fala sobre aquilo que determina as
suas escolhas, para daí darmos prosseguimento ao processo. Buscamos,
então, ver como cada analisando se encontra aprisionado a escolhas seguras e
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eternas, para, a partir daí, poder desfazer esses nós que restringem e
obstruem outras possibilidades de escolhas profissionais.
A etapa

das

informações

sobre

as

profissões

corresponde

às

possibilidades de atividades profissionais disponíveis pelo mundo em que nos
encontramos. Assim, nesse momento, abrimos a possibilidade que o
analisando se aproxime um pouco mais da rotina das diferentes atividades
profissionais. Trata-se de uma atuação de cunho informativo sobre as
atividades profissionais em que cada uma delas é descrita do modo mais
objetivo possível. Sugerimos algumas atividades para este momento da análise
como, por exemplo, leitura de textos que discutam sobre o mercado de
trabalho, a influência da globalização, profissões “do futuro”, profissões “mais
bem pagas”, profissões tradicionais. Apresentamos, também, vídeos sobre
diferentes profissões e dramatizações que busquem reconstruir o cotidiano da
profissão. Ainda para prosseguir na etapa das informações sobre as atividades
profissionais, trabalhamos com fichas de profissões, Guia do Estudante, sites,
vídeos. Aproveitamos todo esse material para encaminhar discussões sobre
as verdades, mitos e certezas implicadas em cada uma das profissões, tal
como veremos no próximo momento.
Podemos utilizar, ainda, para promover a informação acerca das
diferentes atividades profissionais, um jogo lúdico de adivinhações, que contém
algumas fichas que descrevem diferentes profissões: elegemos algumas fichas
que contêm descrições de profissões impensadas e outras pelas quais alguns
analisandos já haviam demonstrado interesse. Dividimos o grupo em dois e
espalhamos os cartões pela sala; cada grupo pega uma ficha e informa
algumas pistas ao outro grupo que, por sua vez, deveria descobrir de qual
profissão se trata. Visando o envolvimento de todos os integrantes,
estabelecemos que cada analisando só possa falar uma única vez o nome da
profissão pensada, até que todos tenham tido a oportunidade de falar.
Dividimos o jogo em dois momentos: no primeiro, eles podem conversar
para dar a resposta; no segundo, não podem trocar informações, ficando por
sua conta e risco. No final da dinâmica, discute-se um pouco sobre o que
ocorreu. Com relação ao primeiro momento do jogo, os analisandos
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frequentemente relataram que é bem melhor, pois podem compartilhar as
informações. Já no segundo, consideraram ruim o fato de não poder trocar
informações com o amigo. Alguns dizem que se sentem angustiados por
saberem de qual profissão se tratava e não poderem dizer, pois já haviam
utilizado a sua vez de falar. Os analisandos discutem também acerca da
importância de disporem de um espaço onde podem expor os seus anseios e
dúvidas sobre a escolha da profissão. Procuramos deixar que cada um se
posicione sobre como experimentam as suas possibilidades de escolhas, sobre
o que acontece quando, em alguns momentos, elegem algumas profissões e
descartam outras e, ainda, sobre quais sentidos se mostram presentes como
mobilizadores de suas escolhas.
Outra atividade que pode ser proposta é a busca por informações sobre
alguns detalhamentos de algumas profissões: salário, ritmo de trabalho, custo
da faculdade ou do curso profissionalizante, oportunidade de remuneração
durante a profissionalização da carreira, entre outros. Lançamos uma pergunta:
“a profissão que escolho, em tese, sustenta o padrão de vida que almejo?” Na
semana seguinte, eles trazem as suas respostas; alguns cumprem a tarefa,
outros não. Muitos dos que realizam a tarefa dizem ter gostado de executá-la.
Alguns comentam que foi bom constatar que o padrão de vida almejado pode
ser conseguido com a profissão desejada. Outros relatam ter sido bom trocar
informações com os pais, pois puderam conhecer melhor sobre os gastos do
cotidiano de sua família, tendo ficado surpresos em saber a respeito dos
recursos necessários para manter o seu padrão de vida. Há aqueles que se
empenham muito, calculando despesas como aluguel, gastos com luz, água,
telefone, internet, compra de apartamento, bem como outros gastos
considerados relevantes, tais como viagens, lazer em geral e carro. Outros
também conversam com os seus professores para conhecer um pouco mais
sobre a profissão. E aqueles que não realizam a tarefa participam, na maioria
das vezes, atentamente da discussão. Um relato que merece ser destacado, no
decorrer dessa atividade, foi o de um analisando que nos disse que precisava
dar um rumo a sua vida, pois a que vinha levando até então, em “baladas”, já
não servia.
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Por vezes, chegam até nós estudantes que estão repensando a sua
escolha profissional; outros decidiram mudar de área de atuação e encontram
no grupo um espaço para repensarem sobre o que aconteceu no passado que
os levou a optarem por deixar a profissão que haviam escolhido. Ainda pensam
o que acontece hoje que os dificulta assumir outra possibilidade de escolha.
Uma minoria de analisandos chega com o desejo de realizar um curso
técnico, ou seja, este tema muitas vezes é tratado de modo desvalorizado por
alguns analisandos. Uma analisanda se apresentou mostrando imagens de
beleza e saúde e disse que não se importava em fazer apenas um curso
técnico e, ao dizer isto, outra analisanda ficou incomodada, dizendo: “apenas
um curso técnico”. A primeira analisanda respondeu que não se importaria em
não fazer uma faculdade e ter apenas um curso técnico. Muitas vezes, o curso
técnico é desvalorizado frente à demanda que atualmente percebemos sobre a
exigência de cursar uma faculdade. Dificilmente encontramos analisandos
falando com tanta propriedade que um curso profissionalizante já estaria bom.
Alguns chegam a falar que estaria bom fazer apenas um curso técnico; mesmo
assim, algumas famílias não aceitam e continuam almejando que o analisando
faça um curso superior. Alguns analisandos optarão pelo curso superior para
atender à demanda familiar, muito própria das determinações de nosso
horizonte histórico, o que acaba por obstruir a escolha que, de início, era a que
fazia sentido.
Em um dos grupos, uma analisanda afirmara que após o primeiro
encontro se sentiu aliviada por perceber que não era a única ansiosa e
indecisa. A cumplicidade com o grupo, muitas vezes, já é um caminho que se
abre no qual os analisandos compreendem que as dificuldades em escolher
uma profissão não se dão no âmbito meramente individual, mas também no
coletivo. Tal percepção já se mostra como um alívio por saberem que outros
também compartilham de uma mesma vivência
Costumamos, também, mostrar algumas imagens, como a da Mafalda
“pontilhada” 19. Muitos se identificam com esta imagem, que põe em cena o
caráter de indeterminação e de determinação na forma do desenho, ou seja,
trata-se de uma figura pontilhada, mas não se trata de qualquer figura, trata-se
19

Vide em Anexo II.
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da Mafalda dos quadrinhos, que possui a seguinte fala: “Às vezes vocês não se
sentem um tanto indefinidos?”.
Há também aqueles analisandos que afirmam não se sentirem
indefinidos, pois já sabem o que querem. Afirmam estar indecisos apenas por
terem muitas opções e por buscarem o caminho certo a seguir. Certa vez, uma
das analisandas disse que não sentiu dificuldade durante a atividade de
preencher os quatro quadrantes (SOARES, 1993) - “gosto e faço; não gosto e
faço; gosto e não faço; não gosto e não faço”

20

-, pois já sabia o que queria e

tinha um caminho certo a seguir. Referia-se então ao curso de inglês e ao
desejo de ser professora desta língua. Disse, também, que não gostava de
criar expectativas em relação ao futuro para não se frustrar, pois não suportava
viver frustrações. Ainda nesta tarefa dos quadrantes, um determinado
analisando afirmou que faria o que não gostasse, caso tivesse que alcançar o
seu objetivo. Mas, ao mesmo tempo, disse que desejava trabalhar em algo que
gostava. Parece que a atividade dos quadrantes ajuda a esclarecer em virtude
do que se dão as escolhas profissionais. A primeira analisanda escolhe sua
futura atividade profissional em virtude de não ter que ficar indecisa e por isso
já se mostra desde já apropriando-se de sua escolha. O segundo analisando
também decide em virtude daquilo que ele quer conquistar.
Assim, na etapa de reconstrução, por vezes, alguns analisandos
apropriam-se de suas escolhas. No entanto, outros ainda precisam desobstruir
as barreiras que o impedem de ver outras possibilidades em virtude das quais
poderiam acabar por apropriar-se daquilo que afinal faz sentido em sua vida.
Nestes casos, ainda se faz necessário continuar na etapa de desconstrução
das posições prévias. Cabe ressaltar, tal como pudemos constatar, que no
momento de reconstrução vamos inserindo algumas discussões presentes
mais acentuadamente na desconstrução. Fazemos isto visando que o
analisando possa aos poucos ir se dando conta de que a sua tutela lhe
pertence.
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Esta atividade será colocada tanto no momento da reconstrução como no da construção, pois
percebemos em uma mesma atividade modos diferentes dos analisandos em lidarem com a sua
existência. Isto facilita nossa compreensão de que um momento não se dá isolado do outro, mas a todo o
momento nossa existência está em jogo em suas tensões; a diferença está no modo como lidamos com
ela.
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3.2.2. Desconstruindo as posições prévias

No momento da desconstrução, convidamos os analisandos a pensar
sobre o modo como as determinações hegemônicas mobilizam suas escolhas.
As determinações do impessoal se apresentam apontando para as escolhas
que prometem segurança e tutela, impondo verdades, ditando modos de ser,
de tal forma que obstruem a abertura para outras possibilidades, restringindoas àquelas ditas “garantidas”, “adequadas”. Sendo assim, buscamos tematizar
algumas estruturas sedimentadas, normalmente trazidas pelos analisandos,
como por exemplo, as “profissões do futuro”, as “bem remuneradas”, o
mercado de trabalho favorável, o vestibular como único caminho. Deste modo,
colocamos em discussão algumas questões como, por exemplo, “as profissões
que hoje são apresentadas como ‘profissões do futuro’: que garantias teremos
de que amanhã continuarão sendo?” ou “É possível uma escolha sem risco?
Como?” Deste modo, buscamos ir até o outro, onde ele se encontra, ou seja,
nas crenças sedimentadas em nosso horizonte histórico, onde impera a lógica
da produtividade. Procuramos, pouco a pouco, ir desfazendo os laços da
ilusão, ou seja, das sedimentações do mundo com suas promessas de garantia
e com a retórica daquilo que devemos temer - no caso, o fracasso e o
arrependimento. Para este momento, pensamos em algumas atividades
possíveis, tais como discussão de filmes que tratem de alguma temática
emergida no grupo; contos em geral; poesias; dinâmicas nas quais uma parte
do grupo se posicione a favor de determinadas carreiras ditas, por exemplo,
como “profissões do futuro”, “garantidas”, enquanto outros se colocam contra;
dramatizações em que os analisandos possam exprimir situações de conflitos.
Propomos um tema geral, que tenha emergido no grupo, e este deve criar uma
peça (como, por exemplo, consumo, “escolha segura”, influência familiar,
felicidade, dentre outros temas). Depois, abrimos espaço para a discussão.
Conforme mencionamos anteriormente, partimos de uma compreensão
em que o analisando não apresenta nenhum potencial a ser descoberto,
explorado, desenvolvido. Ele é lançado às possibilidades, onde algumas serão
escolhidas e outras abandonadas. Desta forma, não há nada a priori que o
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determine. Certa determinação só se dará tardiamente, nos modos de ser do
analisando, junto àquilo com o que se encontra.
No momento da desconstrução, buscamos, através de metáforas,
possibilitar a quebra das referências estabelecidas, a fim de que se possa abrir
espaço para o poder-ser, escolha em liberdade. Atuando desse modo,
perceberemos que os campos abertos pela decisão podem ser destrancados
em muitos outros sentidos para além do pensamento de escolhas
asseguradas. Neste momento, podemos utilizar textos de autores tais como
Luis Fernando Verissimo, Rubem Alves, dentre outros, bem como vídeos, nos
quais a possibilidade da desconstrução esteja presente.
Certa vez, propusemos a discussão do texto Viagem longa, destino
incerto, de Rubem Alves (1995), pois alguns analisandos não viam a reescolha
como uma possibilidade. Em sua maioria, desejavam uma escolha única,
segura, para assim não perderem tempo. Pedimos que lessem individualmente
o texto e marcassem o que lhes havia chamado mais a atenção. Depois,
conversamos sobre os pontos principais por eles destacados. De um modo
geral, os analisandos disseram que se sentiram acolhidos com a leitura do
texto, pois acreditavam que o autor entendia as suas aflições. Contudo,
também relataram que se sentiam incomodados algumas vezes, pois Rubem
Alves colocava tudo de uma forma muito instável, sem dar garantia da
possibilidade de uma escolha segura. Procuramos tematizar questões como: “É
possível que alguém possa oferecer ao outro uma escolha segura?” ou “A
reescolha é uma possibilidade?”.
Os analisandos que se sentiram acolhidos destacaram os seguintes
fragmentos do texto: “sofro mais por causa de vocês, moços. Tenho dó”.
(ALVES, 1995). Eles disseram que se sentiam não apenas acolhidos como
também incomodados com o caráter de incerteza presente no texto, e
marcaram, por exemplo, o seguinte recorte: “Ainda nem deixaram de ser
adolescentes, e já são obrigados a comprar passagens para um destino
desconhecido, passagens só de ida, as de volta são difíceis, raras, há uma
longa lista de espera”. (ALVES, 1995). Um analisando, que havia destacado
essa parte, diz: “voltar atrás seria perda de tempo. Imagina passar anos em
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uma profissão e depois começar tudo de novo”. Outro analisando, que já se
encontrava na faculdade e estava repensando a sua escolha, comenta: “Eu
não acho perda de tempo. Se não faz sentido, por que continuar?”.
Um analisando, que falava pouco no grupo, fez um relato ao analista, em
que comentou sobre como se posicionava frente à possibilidade de reescolher.
Ele destacou os seguintes fragmentos:
Mas a viagem para a qual vocês estão comprando passagens dura cinco
anos, pelo menos. E se depois de chegar lá vocês não gostarem? Nada
garante. Vocês nunca estiveram lá. E se quiserem voltar? Não é como no
casamento. É complicado. Leva pelo menos outros cinco anos para chegar a
outro lugar, com esse bilhete que se chama vestibular e essa ferrovia que se
chama universidade. E é duro voltar atrás, começar tudo de novo. Muitos não
têm coragem para isso, e passam a vida inteira num lugar que odeiam,
sonhando com outro. (ALVES, 1995).

Rubem Alves coloca o casamento como um caminho onde se compra
passagem de ida e de volta: “Hoje casamento é destino para o qual só se
vende passagem de ida e volta”. (ALVES, 1995). Já na vida profissional, afirma
ser difícil pegar o caminho de volta. “Muitos não têm coragem para isso, e
passam a vida inteira num lugar que odeiam, sonhando com outro”. (ALVES,
1995). Após indicar tais fragmentos do texto, o analisando faz o seguinte
comentário:
Estive relendo estes recortes e me identifiquei com o tema do casamento e o
medo de voltar atrás. Hoje já terminei um casamento e estou entrando,
mergulhando em minha profissão, quero me decidir e não mais me separar,
mas sei que isto pode não acontecer e, se for assim, terei que recomeçar.

Neste relato, percebemos que o analisando não se vê como algo
determinado, fechado. Ele mostra-se assumindo o caráter de temporalidade e
transitoriedade da existência.
Outra

analisanda,

certa

vez,

comentou

que

havia

considerado

interessante a seguinte parte: “para se conhecer uma pessoa é preciso comer
um saco de sal com ela”. (ALVES, 1995). E ainda: “Coisa muito parecida
acontece com a profissão: a gente se apaixona pela bela viola, e só tarde
demais, no meio do saco de sal, se dá conta do pão bolorento”. (ALVES, 1995).
Ela relatou temer escolher algo que, ao final, possa lhe parecer um pão
bolorento. Ela afirma ter procurado o grupo para ter certeza do que quer. O
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analista, então, devolve a questão para o grupo: “Estamos dispostos a comer
um saco de sal em prol da profissão que assumiremos como nossa escolha?” A
analisanda responde, perguntando: “Como saber antecipadamente? Não sei
ainda o que vou escolher. Sei que gosto de esportes, mas não quero ser
professora, nem fazer educação física, é muito ruim ter que ficar gritando com
os alunos, dando aula, ganhando pouco. Isso eu não quero”. O analista
interroga: “Você está dizendo que, neste momento, não estaria disposta a
comer um saco de sal por essa profissão?”. A analisanda permaneceu em
silêncio, pensando.
Outro aspecto que costuma emergir nos grupos diz respeito à questão
familiar. Certo analisando comentou a seguinte parte do texto: “Por razões que
Freud explica, qualquer mãe e qualquer pai desejam ter um filho médico”
(ALVES, 1995). Em seu relato, conta que todos em sua casa querem que ele
faça medicina. Dizem que por ele ser um bom aluno, aplicado, passaria bem no
vestibular. O analista, então, mobilizou o analisando a procurar os seus
próprios referenciais, perguntando: “Todos em sua casa pensam que para você
a melhor opção profissional seria medicina; e você, o que me diz?”.
Uma analisanda marcou o seguinte fragmento: “Todas as profissões têm
seus uniformes, suas belas imagens, sua estética. Por isso nos apaixonamos e
compramos o bilhete de ida... Mas a profissão não é isso. Por fora bela viola,
por dentro pão bolorento...” (ALVES, 1995). Expõe ter destacado esta parte,
pois acha bonito ver pessoas andando de jaleco banco, diz que já quis ser
médica para ser chamada de “doutora”; comenta, ainda, que a estética do
jaleco branco a atrai. O analista, procurando mobilizar o outro a meditar e se
aprofundar na questão, de modo compreensivo e acolhedor, pergunta: “O que
mais a atrai além do jaleco branco?”
Outra tarefa na qual o grupo costuma demonstrar grande descontração e
integração consiste na dinâmica da “batata quente”: colamos dentro de uma
caixa um bombom e um papel dizendo “coma o bombom”. Falamos aos
analisandos que quem ficasse por último deveria realizar uma tarefa presente
dentro da caixa. Quando a música parava, quem estava com a caixa saía.
Quando só restavam duas pessoas, as regras mudaram e quem ficasse com a
caixa deveria escolher se desejava realizar a tarefa ou se daria a caixa à outra
pessoa. Ao final, o analisando que havia ficado com a caixa resolveu entregá-la
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ao outro. Todos riram quando descobriram de qual tarefa se tratava: “coma o
bombom”. Quando o analisando que escolheu entregar a caixa ao outro
descobriu em que consistia a tarefa, afirmou que “como poderia ser algo ruim,
então, era melhor evitar”.
Conversamos sobre o fato de às vezes escolhermos não realizar uma
determinada tarefa por temermos o que pode acontecer. No caso da caixa,
evitar o risco foi uma tarefa fácil, porém, ponderamos que, ao não se escolher a
caixa, também, se evitou o que poderia vir de bom com ela, pois os
analisandos não sabiam a priori de qual tarefa se tratava. Tematizamos sobre
as incertezas, as não-garantias de uma escolha segura. Dialogamos, ainda,
sobre o fato de deixarmos de fazer alguma coisa por acreditarmos que, assim,
não correremos riscos e, deste modo, não vivenciarmos algumas situações
pelo temor do desconhecido. Colocamos em discussão se teríamos como
saber a priori se determinada experiência resultaria em algo considerado bom
ou ruim. Questionamos a possibilidade de uma escolha sem riscos.
Comentamos o fato de, em algumas situações, evitar o risco pode ser algo
possível - como, por exemplo, no caso em que se evita ficar com a caixa –
mas: será que podemos dar a medida exata da vida? É possível uma vida sem
riscos? É possível controlar nossa existência?
Conforme temos discutido, neste momento da desconstrução, cabe ao
analista tematizar sobre as possibilidades de conquistar escolhas asseguradas.
Assim, o analista deverá adotar uma postura antinatural, para assim poder ver
as possibilidades que se encontram obstruídas pelas determinações hegemônicas em um determinado horizonte histórico. Deste modo, o analista buscará
destrancar os demais sentidos que permeiam o processo de escolha, que vão
além de uma busca assegurada. Com isso, a decisão que, segundo Heidegger,
antes me tem, pode vir a ser percebida em um horizonte mais amplo de possibilidades. E, com tudo isso, ainda cabe a cada analisando fazer as suas escolhas.
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3.2.3. Construção fenomenológica

Neste momento, procederemos à análise sobre “os referenciais que hoje
norteiam as escolhas dos analisandos”, por meio do tecer e destecer que se
deu no processo de análise, cabendo a cada um apropriar-se dos sentidos, em
virtude do quais fazem as suas escolhas. Já tiveram a oportunidade de pensar
que não há garantias a priori, mas apenas há o que se assume ou não diante
de cada escolha. Cabe ressaltar que, o que se configura como próprio, se dá a
partir da ideia de abertura sempre em jogo com o impróprio. Nossa proposta,
assim, se pauta no caráter de poder-ser, na abertura originária, na
indeterminação em que sempre estamos imersos, como também, no caráter de
ter de ser de cada analisando, sabendo que cabe a cada um o cuidado (Sorge)
com a nossa existência — seja de modo cuidadoso ou descuidado.
Neste último momento, o analista continua acompanhando o analisando,
mas dando um passo atrás, pois a escolha pertence a cada analisando.
Algumas atividades possíveis são o preenchimento dos quatro quadrantes,
anteriormente citado (SOARES, 1993); o analisando pode escrever uma
redação de conclusão, da forma mais clara que lhe for possível, de como se
encontra frente a sua escolha profissional; abrir a carta que escreveu no
primeiro encontro, caso tenha sido feita essa tarefa; deixar com que cada um
fale como foi o processo e como está sendo o seu fechamento, ou seja, como
se posiciona frente à escolha da profissão. O analista pode mobilizar o grupo
com algumas questões, tais como: “O que valorizo?”, “Quais os sentidos que
mobilizam o meu agir hoje?”. Pode, ainda, mostrar o tecer e o destecer do
processo para cada analisando, fazendo uma espécie de devolução. Tudo isso
também pode ser tematizado por meio de metáforas - crônicas, fábulas,
poesias, fragmentos de livros, músicas, dentre outros.
Uma atividade que gerou muita discussão foi a do quadrante “gosto e
faço; não gosto e faço; gosto e não faço; não gosto e não faço”
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. Para a

realização dessa tarefa, entregamos uma folha para cada analisando contendo
21

Atualmente, temos considerado que, na maioria das vezes em que realizamos esta atividade, ela é
mais indicada para o primeiro momento do processo, embora, como veremos nos relatos, acabou sendo
uma atividade que auxiliou o analisando em sua construção.
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os quadrantes, para que eles os completassem. Enquanto os analisandos
estavam escrevendo, o analista procurava se aproximar de quem já havia
terminado para conversar um pouco. Aproximava-se, especialmente, daqueles
analisandos que não gostavam de falar no grupo.
Certa vez, o analista se aproximou de uma analisanda que havia escrito
várias coisas no quadrante “gosto e faço”, mas nos demais apenas uma. Em
“gosto e não faço”, colocou apenas que queria tocar um instrumento; em “não
gosto e faço”, colocou falar em público (fazendo referência apenas a questões
essenciais), em “não gosto e não faço”, afirmou que não gostava de expor a
sua opinião em público (algo que ela sustentava em seu modo de ser no
grupo). O analista perguntou o que havia achado da dinâmica. A analisanda
respondeu ter gostado, pois havia percebido que fazia muitas coisas de que
gostava, com exceção do instrumento musical que desejava começar, quando
tivesse dinheiro. O analista, então, pergunta: “Como é o seu cotidiano?” e a
analisanda responde: “Faço um curso de informática, que acho bem
interessante, nele não preciso ficar falando com muitas pessoas”. O analista
interroga: “Como assim, interessante?” e a analisanda responde: “Sinto que é
interessante, pois sou boa no que faço e porque posso ficar mais sozinha”. O
analista comenta: “Parece que saber que executar bem uma tarefa e poder
ficar sozinha faz parte daquilo que considera interessante em suas escolhas
cotidianas”. Nesse curto diálogo, percebemos o analista tentando auxiliar a
analisanda a reconhecer os seus modos de ser e a apropriar-se de sua
escolha, acompanhando-a em suas dúvidas e, assim, clarificando os sentidos
que a analisanda assumiu como seus. Outro analisando escreve:
Muitas coisas presentes em “não gosto e faço” são obrigações, deveres,
então, mesmo após a minha escolha profissional, vão continuar, talvez até
em maior número. Acredito que muitas coisas em “gosto e não faço” posso
resolver a partir de minha escolha profissional, principalmente, por me tornar
independente, mas sei, também, que o tempo livre se tornará menor. Hoje, a
minha escolha profissional está sendo pautada em muitos itens de “gosto e
faço”, acreditando que posso ser 'bem-sucedido' a partir de uma escolha
pautada no que eu gosto de fazer, sem visar exclusivamente ao dinheiro.

Em outra atividade, sugerimos que todos caminhassem pela sala e
lessem algumas frases que havíamos proposto. Após terem lido, pedimos para
cada um pegar a que lhes parecesse mais significativa, naquele momento.
Colocamos algumas frases, tais como: “Em tempos de correria, pedir paciência
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pode parecer romantismo, um ideal inatingível; contudo como conhecer os
sentidos que nos movem quando nos sentimos carregados pela multidão?”;
“Há muitos possíveis, mas qual desses possíveis faz sentido para mim, hoje?”;
“Que valores eu assumo como significativos para mim?”; “Quais os critérios
que hoje assumo para as minhas escolhas? Eles fazem sentido para mim?”;
“Os valores que norteiam a minha escolha fazem parte de um conjunto de
coisas nas quais assumo como significativas para mim?”; “Que rotinas assumo
querer para minha vida profissional?”; “Considerando o meu contexto histórico,
como me posiciono frente à minha existência?”; “Arrepender-se é possível?”.
Indicaremos abaixo alguns relatos de analisandos, da seguinte forma: primeiro
exporemos a frase escolhida e, em seguida, o comentário:
“Em tempos de correria, pedir paciência pode parecer romantismo, um
ideal inatingível; contudo como conhecer os sentidos que nos movem quando
nos sentimos carregados pela multidão?”. Um analisando escolheu esta frase,
afirmando se sentir deste modo, carregado pela multidão. O grupo, no entanto,
estava auxiliando-o a pensar um pouco mais sobre aquilo que fazia sentido
para ele. Ele declarou não ter escolhido a sua profissão, pois desejava pensar
um pouco mais antes de escolher, comentando que, como estava no segundo
ano do ensino médio, ainda teria tempo.
“Que rotina assumo querer para minha vida profissional?”. Um dos
analisandos disse que pegou esta frase, pois desejava pensar um pouco mais
sobre a rotina que almejava para a sua vida, antes de fazer a sua escolha,
explicando que ainda teria algum tempo para isto, já que também cursava o
segundo ano do ensino médio.
“Os valores que norteiam a minha escolha fazem parte de um conjunto de
coisas nas quais assumo como significativas para mim?”. O analisando disse
que faz a sua escolha, buscando atender a algo que gosta muito de fazer:
escrever. Conta ter vontade de cursar uma faculdade, por isso, escolhe fazer
jornalismo. Diz saber que não precisaria, necessariamente, da faculdade para
escrever, mas considerava tal experiência significativa; deste modo, desejava
vivenciá-la.
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“Quais os critérios que hoje assumo para as minhas escolhas? Eles fazem
sentido para mim?”. Um analisando diz que chegou ao processo querendo
saber quais eram as suas potencialidades, mas que, a partir das discussões,
pôde perceber que poderia escolher se adaptar ao que desejasse fazer. Relata
que escolheu Direito, pois, além de gostar da profissão, desejava fazer um
concurso. Desta forma, pensa poder equilibrar melhor as obrigações e o lazer,
como também manter a qualidade de vida que hoje possui.
Alguns analisandos às vezes param no meio do processo. Obtivemos o
seguinte depoimento de um desses casos, em que o analisando teve que
interromper ainda no início: “Boa noite, bem essa hora que estou enviando este
e-mail já é noite gostaria de informar que não participarei mais do grupo, pois
arrumei um emprego, mas analisando os trabalhos que tivemos pude
esclarecer bastante aspectos em minha vida gostaria de agradecer a todos um
grande beijo e boa sorte para todos! Fiquei na PAZ! uma frase que gosto:" Nós
somos escravos da nossa própria falta de atitude" Fiquei com Deus!” (sic). Por
meio deste relato, vemos uma mudança de atitude do analisando frente a sua
vida, parecendo assumir a responsabilidade pela sua escolha.
Certa vez, colocamos frases retiradas de Cartas a um jovem poeta
(RILKE, 1989) em balões, espalhando-os pela sala. Nosso intuito com essa
atividade era a de sustentar um espaço para pensar sobre “Quais sentidos
reconheço movendo o meu existir?” Pedimos que cada analisando estourasse
um balão e lesse a frase para o grupo. Algumas pessoas se identificaram com
algumas frases, tais como “Examine se essa concepção das coisas deriva de
uma necessidade de seu ser”. (RILKE, 1989, p. 28). O analisando que pegou
este verso falou que a sua escolha estaria atrelada ao que gostava de fazer.
Disse que tal frase veio ao encontro de sua escolha, pois hoje a sua
necessidade consistia em escrever.
Outra frase escolhida foi: “Deve ter a paciência de um doente e a
confiança de um convalescente, pois talvez seja um e outro. Mais ainda: o
senhor é também o médico que se deve vigiar a si mesmo. Em muitas
doenças, porém, há dias em que o médico nada pode fazer senão esperar”.
(RILKE, 1989, p. 69). O analisando que tirou essa passagem afirma que tal
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fragmento também havia vindo ao encontro do que estava passando. Contou
que, naquele momento, preferia refletir um pouco mais antes de fazer a sua
escolha. Ele relata precisar pensar se escolheria fazer o vestibular ou um curso
profissionalizante.
Em relação à frase “Agora que chegou não o posso tranquilizar, mas
apenas aconselhar-lhe que examine se todas as profissões não são assim
cheias de exigências, de hostilidades contra o indivíduo” (RILKE, 1989, p. 50),
o analisando que a retirou disse saber que a profissão escolhida terá
momentos difíceis, mas que se sente capaz de se adaptar para fazer aquilo em
que acredita, conciliando uma boa realidade financeira e lazer.
Ao longo de nossa discussão, pudemos esclarecer a viabilidade de uma
atuação clínica na Escolha Profissional em uma perspectiva fenomenológicoexistencial. O analista, nesta perspectiva, não deve desprezar os horizontes
hermenêuticos que estarão sempre presentes na situação clínica. E o que de
fato se interpreta são os encontros de horizontes, que consistem precisamente
no que se fala e se escuta, a partir de uma relação intencional. Este choque de
horizontes é o horizonte mesmo de aparição do que acontece no encontro
clínico, ou seja, da aparição da coisa. Quando o fundir dos horizontes se dá de
maneira integral, essa fusão abre espaço para o outro aparecer para ele
mesmo. O que o analisando diz vai ser escutado a partir do horizonte
compreensivo do analista, porém, o analisando é sempre a medida.
Passaremos agora para uma atividade que realizamos em um grupo
sobre o tecer e o destecer de cada analisando. Nesta atividade elaboramos um
texto de devolução, que é escrito a partir de fragmentos da fala dos analisados
obtidos durante o processo. Esta atividade foi proposta com o objetivo de dar
uma devolução a cada analisando sobre como foi a sua participação ao longo
do processo. Neste, apontamos algumas situações que julgamos importante
que o analisando tome ciência sobre o modo como lida com a sua vida, trata-se
assim de situações que já foram discutidas ao longo do processo e que
devolvemos para que ele possa perceber como tem assumido a sua vida. Para
exemplificar, apresentaremos uma das análises realizadas:
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Eu vim aqui, pois quero fazer medicina, mas não sei qual
especialização seguir. Eu estou aqui, pois não tenho certeza do que
eu quero. Penso em fazer medicina, mas, gosto da área de saúde em
geral. Estou bastante inseguro, pois não quero começar uma coisa e
parar. A medicina para mim significa ter segurança, conhecimento e
certeza do que estou fazendo, admiro os médicos, pois eles sabem o
que estão fazendo, e podem ajudar as pessoas. Eu gosto de biologia,
do corpo humano, gosto da profissão de médico, ser médico me dará
estabilidade.
Adoro jogar futebol, essa é uma coisa que eu não abro mão, quero ter
tempo para jogar uma bola, com os amigos. Para ser médico tenho
que estudar muito, isso é um pouco chato, às vezes poderá não
sobrar tempo para o futebol ou videogame, mas se eu gostar mesmo
acho que vou conseguir. Mesmo que nem tudo seja bom, eu vou ter
que lidar com isso, pois é o que eu quero. Acredito que vou gostar de
medicina e não será um sacrifício.
Na minha vida não tive que fazer grandes escolhas, as coisas foram
acontecendo, o time de futebol meus pais escolheram, na escola
seguia os amigos, não escolho nem o que assistir na TV, isso sem
contar a novela do tênis que até agora não comprei e agora tenho
que decidir a minha profissão, e isso é muito difícil. Mas fiz uma
escolha ano passado. Abri mão de continuar no meu colégio para ser
jogador de futebol, consegui uma oportunidade de estar em um clube
em São Paulo, mas desisti com 10 dias. Não gostei do que vivi, eu
gosto de jogar bola, mas não gostei do que rola nos bastidores.
Se eu não conseguir passar para medicina, tentarei outro curso na
área da saúde. Quero passar no vestibular, e dar essa alegria para os
meus pais, eles sempre fizeram tudo por mim, não quero que eles
tenham que pagar uma universidade privada. Para mim é muito
importante ser bem sucedido porque meus pais são bem sucedidos e
eu não quero decepcioná-los. Meu pai é a pessoa que mais admiro,
pois ele é feliz. Eu quero ser feliz, quero estar com a minha família,
quero construir a minha família, ter um emprego estável, fazer bem o
meu trabalho e... jogar bola.
Não fui um ótimo aluno, não me esforcei o suficiente, mas agora
quero me esforçar e estudar bastante para alcançar esse objetivo, eu
preciso passar, eu quero passar.

Assim, o processo de Análise da Escolha Profissional vai acontecendo,
respeitando o modo de ser de cada analisando, respeitando e valorizando o
que cada um elege como significativo em sua existência, mas não nos
esquecendo do caráter de indeterminação próprio do poder-ser, da abertura,
em que cada analisando sempre se encontra. O tecer e destecer fala
justamente do movimento de reconstrução, desconstrução e construção que
cada analisando experiencia no processo de Análise da Escolha Profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo predominante na psicologia, no que se refere à indecisão
acerca da profissão a escolher, fundamenta-se, muito frequentemente, na
filosofia moderna, com as suas referências dicotomia sujeito (detentor de uma
interioridade psíquica) e mundo. A dicotomia sujeito versus mundo refere-se à
pressuposição de que o sujeito antecede e posiciona o mundo e a interioridade
psíquica diz respeito a um espaço determinado onde se encontram as suas
determinações potenciais. Dessas referências, emergem os pressupostos da
psicologia moderna, de que o psiquismo apresenta propriedades de vocação,
aptidão, interesse, personalidade e inteligência.
Por meio desta visada da psicologia moderna, temos a legitimação de
várias atividades em psicologia no que se refere à orientação vocacional.
Nesta, o homem é dotado de uma interioridade (vocação), que precisa ser
descoberta pelo profissional “psi” para ser apresentada ao orientando. No
decorrer do trabalho vimos como a psicologia moderna nasce em meio a um
contexto onde há a valorização da dicotomia como meio de acesso ao método
verdadeiro. A proposta cartesiana (DESCARTES, 1991), segundo a qual nos
tornamos “senhores e possuidores da natureza”, se faz presente nos métodos
científicos e permeia o nosso cenário atual, como também, por vezes, respalda
algumas práticas “psis” em orientação vocacional. Temos, assim, uma
tecnificação da vida, uma objetificação, onde o ser, que é mais originário, fica
esquecido. Nosso trabalho teve o intuito de sair desta possibilidade de análise
para encontrar outro método que estivesse mais pautado na existência e não
em

uma

teorização

desta.

Sendo

assim,

encontramos

no

método

fenomenológico hermenêutico o nosso caminho.
Partimos do pressuposto de que não há mais um método de acesso ao
verdadeiro, que garanta uma escolha assegurada. O que temos é a
possibilidade de escolhas em meio aos sentidos que se encontram em tensão
na existência, sem nenhuma garantia. Sendo assim, não teremos como saber
antecipadamente qual a melhor escolha para cada analisando, mas sabemos
que ele tem de ser, seja por meio de uma escolha que atenda a uma
necessidade própria ou imprópria, sabendo que próprio e impróprio são
condições de possibilidade do analisando.
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Considerando a situação de indecisão frente à escolha profissional, nossa
proposta, com base na perspectiva fenomenológico-existencial em psicologia,
foi desvendar os caminhos possíveis para a tarefa que denominamos de
Análise da Escolha Profissional. A proposta da Análise da Escolha Profissional
não parte da pressuposição da existência de um sujeito detentor de um
psiquismo, no qual encontramos a sua vocação. Logo, um psicólogo que atua
com os fundamentos fenomenológico-existenciais propõe-se ir à existência, tal
como ela acontece no espaço de realização do existir, que diz respeito às
possibilidades daquele que existe.
Uma das questões que esse trabalho tentou mostrar foi que, a transição
da idade média para a época moderna trouxe algumas implicações nas
relações de trabalho e na psicologia. Constatamos que na idade média as
relações de trabalho eram determinadas pelos laços sanguíneos, tínhamos
também a ordem divina ordenando as relações. Com a transição para o modelo
capitalista o homem passa ocupar um lugar central, ele pode a partir de um
esforço pessoal galgar cargos como de doutor, caso se empenhe. Ele agora é
responsável por seu sucesso ou fracasso. Em meio às novas ordenações do
mundo moderno, especialmente devido ao funcionamento industrial, era
necessário colocar o homem certo no lugar certo, e neste momento a
psicologia moderna vai se desenvolvendo tentando realizar esta demanda das
fábricas.
Procuramos também fazer uma análise crítica sobre as relações de
trabalho no horizonte contemporâneo e na escolha profissional. Uma das
questões que quisemos mostrar foi à associação da palavra trabalho com a
ideia de padecimento. Como vimos, a ideia de uma entrega sacrificial ao
trabalho é muito frequente, o homem dá tudo de si buscando a tutela deste,
mas no cenário atual nada mais está garantido. O homem passa a ser apenas
mais uma peça na engrenagem, caso não se adapte é facilmente substituído.
O trabalho, muitas vezes, também se torna alienado uma vez que o trabalhador
não detém, não possui, nem domina os meios de produção.
Com a técnica temos a crença de que podemos controlar os efeitos
negativos ficando apenas com os positivos. O primado da produção técnica já
envolve o esquecimento do ser, uma vez que produzir consiste em absorver
tudo em um processo produtivo, não havendo mais limites. O homem
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acreditando estar dominando elementos técnicos, acaba sendo absorvido por
eles, levando-o a um fazer alienado. Por meio da obra literária de Irène
Némirovsky, Senhor das Almas, observamos que a ambição pode levar o
homem a atitudes onde se esquece do que há de mais originário, o ser.
Heidegger (2000) utiliza a palavra serenidade para falar de um deixar acontecer,
que envolve ao mesmo tempo um sim e um não. Deste modo, não se diz não à
técnica, nem sim a ponto de deixar-se absorver totalmente por ela. Trata-se de
uma conquista de uma relação de alteridade que acompanha o próprio caráter
histórico da técnica.
Acreditamos que ao longo do trabalho foi possível construir uma atividade
em psicologia de Análise da Escolha Profissional, sem considerar a noção de
sujeito que pressuponha uma interioridade psíquica com uma dinâmica e
estrutura própria, como também não nos esquecemos de falar da riqueza de
análise que as relações de trabalho estão envolvidas. Constatamos, por meio
das ideias husserlianas e heideggerianas, que foi possível a desconstrução da
noção de sujeito, que comporta uma interioridade na psicologia, chamada de
psiquismo. Ao negar a estrutura do psiquismo, sem mapeamento, sem lugar da
verdade representacional, o analista assume uma postura fenomenológica, a
qual consiste em não partir, frente à dúvida, de nenhum posicionamento teórico
acerca da indecisão, deixando, então, que aquele que se encontra indeciso se
mostre nas próprias determinações daquilo que constitui a sua dúvida. O
analista não parte de um constructo teórico que define as melhores escolhas
para o outro, mas em meio à relação de escuta e fala, tece e destece o
horizonte de escolhas sedimentadas ou não, que cada analisando experiencia.
Tal tessitura visa que o analisando possa perceber os significados e sentidos
que atribuem a sua escolha.
Pensamos que por meio do processo de análise, pode se dar o
destrancamento de um campo de sentido, onde o analisando pode fazer a sua
escolha, não apenas por meio das sedimentações existentes, mas também
pelo seu caráter de indeterminação. Contudo, não cabe nesta proposta uma
busca pela autenticidade ou singularidade, mas sim que cada analisando possa
assumir a sua existência, com os seus bônus e ônus, seja em virtude do
sentido de suas experiências, ou em virtude dos significados impressos no
impessoal.
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Durante nossa análise, pudemos perceber que é possível outra forma de
atuação na psicologia que não esteja comprometida com os pressupostos da
modernidade e que busque valorizar a vida mesma com todas as suas tensões.
Cabe, então, ao analista acompanhar o analisando em seu modo próprio de
cuidar de si e tentar que o analisando veja a si mesmo e julgue por si mesmo a
existência, que é a sua.
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Anexo I

Metade
Composição: Oswaldo Montenegro
Que a força do medo que tenho
Não me impeça de ver o que anseio
Que a morte de tudo em que acredito
Não me tape os ouvidos e a boca
Porque metade de mim é o que eu grito
Mas a outra metade é silêncio.
Que a música que ouço ao longe
Seja linda ainda que tristeza
Que a mulher que eu amo seja pra sempre amada
Mesmo que distante
Porque metade de mim é partida
Mas a outra metade é saudade.
Que as palavras que eu falo
Não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor
Apenas respeitadas
Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos
Porque metade de mim é o que ouço
Mas a outra metade é o que calo.
Que essa minha vontade de ir embora
Se transforme na calma e na paz que eu mereço
Que essa tensão que me corrói por dentro
Seja um dia recompensada
Porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão.
Que o medo da solidão se afaste, e que o convívio comigo mesmo se torne ao
menos suportável.
Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso
Que eu me lembro ter dado na infância
Por que metade de mim é a lembrança do que fui
A outra metade eu não sei.
Que não seja preciso mais do que uma simples alegria
Pra me fazer aquietar o espírito
E que o teu silêncio me fale cada vez mais
Porque metade de mim é abrigo
Mas a outra metade é cansaço.
Que a arte nos aponte uma resposta
Mesmo que ela não saiba
E que ninguém a tente complicar
Porque é preciso simplicidade pra fazê-la florescer
Porque metade de mim é plateia
E a outra metade é canção.
E que a minha loucura seja perdoada
Porque metade de mim é amor
E a outra metade também.
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Anexo II

