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Representações de maternidade de pacientes e terapeutas: questões 
para a prática da psicologia nos serviços públicos de aaúde de 

Teresina-PI 

Magda Dimenstein * 

Este trabalho tem como objetivo discutir a representação de 
maternidade pregnante entre os profissionais de psicologia e apontar as 
diferenças existentes entre esta representação e aquela próprias às mulheres 
atendidas nos serviços públicos de saúde de Teresina-PI. Meu interesse é 
mostrar que grande parte dos problemas e fracassos vividos pelos 
profissionais de psicologia pode ter suas raízes nestes diferentes modelos de 
maternidade que comparecem nas entrelinhas da relação terapeuta-paciente, 
sendo, portanto, algo que atua perifericamente na relação, sem se tornar 
concretamente objeto de investigação por parte dos psicólogos.  

O Instituto de Perinatologia Social do Piauí (IPSP) é uma instituição 
estadual que conta com a presença de uma equipe de quatro psicólogas, a 
qual foi criada com a finalidade de realizar um trabalho de assistência à 
mulher partindo de uma perspectiva mais integrada e globalizante, 
juntamente com outros profissionais. Ao longo dos anos inúmeros 
problemas foram surgindo no setor de psicologia, desde uma reduzida 
procura por parte da população local e do aumento gradativo dos casos de 
abandono dos tratamentos logo nos primeiros encontros, até uma visível 
dificuldade de integração dos psicólogos nas equipes e, principalmente, de 
identificarem as causas dos problemas e de propor soluções eficazes. Aqui, 
no entanto, vou me limitar a abordar um dos aspectos que contribuem para 
tal situação dos serviços, a saber, as diferentes representações de 
maternidade de pacientes e terapeutas.  

Como mencionei acima, os problemas da equipe de psicologia foram 
se intensificando devido a um desacordo estabelecido entre as suas 
propostas e a das pacientes quanto ao acompanhamento psicológico, no que 
diz respeito à sua necessidade, à frequência e duração das sessões, assim 
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como em relação aos seus objetivos e temas abordados. Esse impasse que se 
estabeleceu entre os pacientes e terapeutas no setor de psicologia propiciou 
a emergência de uma verdadeira crise no nosso campo de trabalho, onde a 
equipe foi levada a questionar a validade e a utilidade prática dos seus 
conhecimentos. E foi igualmente por intermédio deste impasse que foi 
possível compreender que os problemas tinham sua origem no próprio 
projeto de atendimento psicológico dedicado às gestantes, pois tratava-se de 
um proposta descontextualizada, fundamentada em pressupostos 
universalistas em relação à mulher, ao modelo de família e à questão da 
maternidade. Ou seja, o problema residia no próprio setor de psicologia, ao 
invés de estar nas pacientes, na sua falta de interesse ou de capacidade de 
compreensão, tal como frequentemente acreditávamos.  

Acredito que isto guarda uma relação direta com a predominância, no 
campo da psicologia, de enfoques em que o indivíduo é tratado como um 
ser abstrato e a-histórico, desvinculado do seu contexto social (Spink, 1992; 
Bezerra, 1992). Isto, na minha opinião, deve-se ao fato de que é pouco 
frequente no treinamento do psicólogo, a introdução de temas 
macrossociais que possibilitem a discussão das determinações sócio-
culturais dos fenômenos psicológicos. Além do predomínio de teorias 
essencialistas e universalistas no campo da psicologia, as recentes 
discussões na área da saúde pública acerca do papel da psicologia, têm 
trazido contribuições valiosas no sentido de mostrar a descontextualização 
das formas de atuar dos psicólogos nas instituições públicas de saúde.  

De acordo com Silva (1992), a formação do profissional de 
psicologia prioriza praticamente um único modelo de atendimento, o qual é 
direcionado aos padrões de classe média, que por sua vez, é ampliado à 
população que frequenta as unidades de saúde de maneira equivocada. Ou 
seja, observa-se uma tendência nos profissionais de psicologia a 
reproduzirem o modelo de atuação clínica privada nas instituições de saúde, 
independentemente dos objetivos das mesmas e das características da 
população nelas atendidas. Além disto, possuímos uma determinada ideia – 
tida como universal – do que seja saúde e doença, suas causas e 
possibilidades de tratamento e cura, que na verdade nem sempre é 
compartilhada por todos os pacientes. Isto consequentemente tem 
repercussões a nível da eficácia do atendimento dispensado à população que 
frequenta essas instituições públicas. Concordo com Silva que  
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os métodos e as técnicas privilegiados na formação do profissional 
do psicólogo, em geral importados de outras realidades, têm sido 
pautados em valores sociais completamente diversos do das 
populações que se apresentam nas instituições públicas (1992, p.32).  

Diante de tal situação, faz-se urgente que a psicologia – enquanto 
teoria e prática clínica – repense seus pressupostos básicos, as categorias 
universais com as quais lida e, introduza no seu campo de saber outras 
categorias de análise que levem em conta a dimensão histórica e cultural 
dos comportamentos humanos. Considero que só adotando uma perspectiva 
mais globalizante e dinâmica, a psicologia pode configurar-se como um 
saber útil à população que frequenta as instituições de saúde em geral. 
Borges et alli (1989) tentando analisar a situação da saúde da mulher em 
nosso país, entendem que o fato dos agentes de saúde se mostrarem 
incapazes de incorporar e entender a linguagem corporal das mulheres 
pobres, frequentadoras dos serviços de saúde pública, tem sido um dos 
motivos mais fortes, não só para induzir permanentemente a uma repressão 
de demanda ao serviço de saúde, bem como para explicar as taxas elevadas 
de evasão e abandono de tratamento, fatos que demonstram claramente o 
fracasso das práticas terapêuticas oficiais, entre as quais incluo as “psi”. 
Este trabalho é, pois, uma tentativa de abordagem da maternidade numa 
perspectiva diferente daquela comumente utilizada entre os profissionais do 
campo “psi”1 que a toma enquanto essência feminina e consequentemente, 
da ordem do universal. Para atingir essa meta, busco apoio em algumas 
categorias sociológicas básicas – como o conceito de representação social – 
e compartilho com um dos pressupostos fundamentais do campo da 
antropologia que questiona a possibilidade de pensar o ser humano como 
invariante e universal, e afirma que a “natureza humana” não é senão um 
artefato cultural.  

Com base em teóricos da sociologia como Durkheim, Weber, Marx e 
seus seguidores, Minayo (1992) apresentou os principais pontos de 
convergência desses autores em relação ao conceito de representação social. 
Assim, segundo a autora, podemos entender por representações sociais as 
ideias, imagens, concepções e visões de mundo que os atores sociais 
possuem sobre a realidade, as quais estão vinculadas à prática social. Ou 
seja, cada grupo social elabora representações de acordo com a sua posição 
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no conjunto da sociedade, representações essas que emergem de seus 
interesses específicos e da própria dinâmica da sua vida cotidiana. Nessa 
perspectiva, as representações são essencialmente dinâmicas, são produtos 
de determinações tanto históricas como do aqui-e-agora e, construções que 
têm uma função de orientação – já que situam o indivíduo no mundo, e 
situando-o, definem sua identidade social. A partir disso, é possível dizer 
que há uma certa homogeneidade das representações de um grupo social – o 
que não significa igualdade – já que são indivíduos que compartilham de 
um universo simbólico e de uma mesma estrutura de linguagem. Acredito, 
pois, que as representações de terapeutas e pacientes configuram-se sob 
formas diversas, levando-se em conta que pertencem geralmente à classes 
sociais distintas.  

Aqui, parto da premissa básica de que a maternidade, enquanto um 
laço que une mãe e filho, é uma construção social e não uma predisposição 
natural da mulher, uma essência feminina que independe do tempo e lugar, 
tal como é preconizada pelo discurso médico e psicológico. Dessa forma, 
como qualquer outra questão humana, ela é indissociável do contexto, dos 
códigos, dos valores e crenças, enfim, das representações de uma sociedade. 
Portanto, a maternidade enquanto expressão humana, está condicionada 
historicamente e se constrói a partir das relações sociais concretas. 
Compreender a maternidade sem levar em conta o jogo das tensões sociais 
e do saber médico, assim como as representações sociais vigentes numa 
determinada época ou grupo social, é admiti-la como uma experiência que 
se constitui a priori, fora do social, da cultura e da linguagem. Isto, na 
minha opinião, é impossível de ser concebido, pois não se pode pensar o ser 
humano desvinculando-o da realidade social na qual está mergulhado e o 
momento histórico singular de sua existência. Este é um aspecto crucial 
dessa discussão, pois na medida em que tomo a maternidade como uma 
construção social, estou defendendo a ideia de que seu significado é 
variável culturalmente, de uma sociedade para outra, e dentro de uma 
mesma sociedade, entre as classes sociais.  

Em relação a essa questão, os trabalhos de Boltanski (1972), Ariès 
(1981), Badinter (1985) e Del Priori (1993) vêm corroborar a ideia da 
existência de diferentes configurações da maternidade. Estes autores 
mostraram que ao longo da história assistimos a uma infinidade de 
representações de maternidade, as quais variaram em diferentes sociedades 

392 
 

e em diferentes classes sociais. Estas diferentes práticas de maternidade, por 
sua vez, estiveram atreladas à própria condição feminina, ao lugar ocupado 
pela mulher na sociedade, às relações familiares e conjugais, ao valor dado 
à criança pela sociedade e à ideia de infância vigente em uma determinada 
época. É possível, pois, compreender que as diversas faces da maternidade 
ao longo dos séculos, têm relação com os valores pregnantes na sociedade, 
com as representações em torno da sexualidade e do corpo feminino, de 
forma que extrapolam os dados simplesmente biológicos e possuem um 
extenso conteúdo sociológico e antropológico. Com essa referência, 
considero a maternidade uma via privilegiada para se conhecer práticas 
sociais e representações, já que diferentes apropriações podem ser feitas na 
construção dessa representação, tendo em vista o contexto no qual o 
indivíduo está inserido.  

Este ponto de vista que adoto certamente sofre muita resistência em 
nosso meio profissional pois sabemos que a representação dominante de 
maternidade é aquela mediada pelo discurso médico, que por sua vez a 
toma enquanto realidade biológica, independente dos aspectos históricos e 
sociais. Concordo com Mitjavila et alli que a maternidade no discurso 
médico é despojada de sua condição social:  

ela aparece naturalizada em virtude de um padrão de normalidade 
construído sobre as bases biológicas da capacidade reprodutiva das 
mulheres, cujas expressões materiais são dadas pela gravidez, parto, 
cuidado com as crianças (1994, p.288).  

Este padrão de normalidade no entender das autoras é muito mais de 
natureza axiológica, isto é, referido aos valores morais, do que 
propriamente de natureza técnica. Daí, é possível dizer que há uma 
verdadeira imagem estereotipada da maternidade predominante no discurso 
médico, que pode ser extensiva ao discurso “psi”, que aponta, 
consequentemente, a existência de um modelo normal de maternidade:  

A maternidade aparece como um sacrifício inerente à própria 
condição biológica da mulher, exigindo que comprometa desde a 
administração do tempo dedicado ao exercício de outros papéis até o 
cuidado com o próprio corpo (...) Para a medicina clínica, uma mãe 
“normal” é aquela que está disposta a organizar a totalidade de sua 
vida cotidiana em função do cuidado com os filhos. Além disso, esse 
tipo de discurso tende a conceber que certas funções da vida 
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reprodutiva, como por exemplo, a alimentação do filho, constituem 
uma responsabilidade exclusivamente materna, ou seja, as obrigações 
maternas são naturais e as responsabilidades paternas eletivas 
(Mitjavila; Echeveste, 1994, p.290).  

Por sua vez, às mulheres que de alguma forma escapam a este 
modelo de maternidade, como por exemplo aquelas que não querem ou não 
podem amamentar, o estigma de ventre estéreis, mães más, bruxas e 
malditas, é colocado. Para Borges,  

aquilo que poderia ser um desejo da mãe: amamentar e cuidar do 
bebê para que ele sobreviva, apresenta-se como um imperativo moral 
e como a expressão socialmente reconhecida, de uma nova afeição 
materna (1989, p.65).  

Considero que esta orientação naturalizadora da maternidade 
predominante no discurso médico é, entre todas as formas de essencialismo, 
o mais difícil de ser erradicado pois encontra um aparente fundamento no 
próprio corpo da mulher. Segundo Knibiehler (1986), na edificação do 
saber médico moderno, ficou estabelecido um continuum entre feminilidade 
e maternidade e ainda entre sexualidade feminina e reprodução, onde se 
pode compreender que a maternidade está inscrita como um dado imediato 
da feminilidade e função da natureza. O estereótipo da natureza feminina e 
sua predestinação à maternidade aponta, na minha opinião, para o aspecto 
da medicalização em torno da saúde e do corpo da mulher e a consequente 
normatização dos comportamentos femininos. Dessa forma, uma dos 
objetivos deste trabalho é mostrar de que maneira as mulheres das classes 
populares de Teresina representam a maternidade, pois nos parece 
importante considerar a implicação social e cultural dessas representações, 
em contraste àquelas próprias dos terapeutas, geralmente pertencentes às 
classes média/alta da nossa sociedade.  

Fundamento este estudo nos trabalhos de alguns profissionais que, a 
partir das suas experiências com diversos segmentos da sociedade, 
procuraram questionar alguns conceitos, que são na realidade, os 
pressupostos que fundamentam as teorias “psi” e tentaram situá-los no 
terreno histórico-cultural em que emergiram. Estes conceitos, por sua vez, 
são aqueles que dão suporte ao nosso projeto de atendimento em Teresina, 
de forma que tais questionamentos serviram para mostrar a total 
inadequação das nossas propostas e a necessidade de reestruturação do 
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projeto em vigor. Estou me referindo ao modelo de indivíduo, de mulher, 
família, sexualidade, casamento e certas representações como a de 
sofrimento psíquico, corpo, saúde e doença, normal e patológico, entre 
outras, pressupostos como universais pelas teorias “psi” (Lo Bianco, 1981; 
Santos e Russo, 1981; Durham, 1983; Ropa, 1983; Augras, 1985; Ropa e 
Duarte, 1985; Velho, 1987; Duarte, 1988; Freire Costa, 1987, 1989; 
Boltanski, 1989). Neste sentido, Bezerra (1992) procurou mostrar que as 
teorias do psiquismo humano pensam o homem enquanto sujeito 
psicológico universal – concepção essa a-histórica e abstrata de sujeito – 
como se todos os membros da espécie humana fossem iguais em todo lugar, 
em qualquer época. A este respeito o autor se posiciona criticamente 
quando afirma:  

O homem, objeto das teorias do comportamento individual, não é um 
indivíduo dado, natural, universal, mas uma construção social, 
historicamente datada e geograficamente pouco uniformizada 
(Bezerra, 1992, p.141).  

O papel positivo dessas críticas foi principalmente o de apontar que 
os modelos tomados pelas teorias “psi” como universais, são apenas formas 
culturalmente possíveis dos indivíduos se definirem, formas estas que não 
são necessariamente compartilhadas por todos os grupos sociais. Com base 
nisto, admito que o projeto de atendimento desenvolvido junto ao IPSP 
privilegia um determinado modelo de família – a família nuclear, privada – 
e de infância – onde a criança ocupa um lugar central na família – assim 
como valoriza uma concepção de maternidade, que são próprios do 
imaginário social das classes média/alta. Outro exemplo significativo é o 
modelo de mulher “moderna” pregnante no nosso projeto atual, o qual é 
considerado a única representação possível do universo feminino. 
Entretanto, sabemos que o modelo de mulher ideal nem sempre foi esse, 
que é na verdade, uma construção muito recente na nossa história. Além 
disto, é uma representação própria às classes médias – segmento social onde 
os valores e a visão de mundo são aqueles inerentes ao ideário moderno, 
individualista e igualitário – que por sua vez difere substancialmente daquele 
das classes populares (Velho, 1980; Duarte, 1988; Santos, 1990). Considero 
assim, que atribuir a uma representação tão específica como esta um caráter 
de universalidade, é assumir uma postura etnocêntrica, é admitir que a 
mulher faz parte de uma categoria única, indiferenciada. Como bem 
disseram Franchetto et alli (1981) é desconsiderar que a mulher é um 
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sujeito social e como tal “não é uma realidade homogênea e monolítica, 
mas vive, existe na concretude das diferenças sociais e culturais que a 
constituem” (p.43). É preciso, pois, repensar o uso desses modelos 
invariantes e inserir a questão da diversidade e da diferença na prática da 
psicologia. A clínica precisa trabalhar com uma teoria mais abrangente de 
sujeito, de maneira a ser visto como uma totalidade histórico-social.  

Meu interesse, portanto, é apontar a inter-relação entre maternidade, 
representação de mulher e classe social, pois percebo aí uma intrincada 
relação e uma oportunidade para questionar o modelo universalista de 
maternidade que é pregnante em nosso campo de trabalho. Em segundo 
lugar, considero que o modelo de maternidade que predomina entre os 
profissionais “psi” de Teresina está em concordância com aquele apontado 
pelos trabalhos de Salem (1985), Lo Bianco (1985), Almeida (1987) e 
Dauster (1988, 1990), onde a maternidade é tomada enquanto valor, opção, 
desejo, ou seja, um projeto de vida, uma decisão construída por parte da 
mulher. Em meu modo de entender, o modelo da “maternidade consciente”, 
tal como foi referido por Badinter (1985) e retomado por Dauster (1990) em 
seu trabalho sobre a reprodução em camadas urbanas, é a representação 
pregnante no projeto de atendimento psicológico desenvolvido no IPSP, o 
qual é generalizado ao universo feminino. Segundo Dauster (1990), a 
“maternidade consciente” (p.190) é assim chamada pois, ao invés de ser o 
destino inexorável feminino, escapa a este fatalismo biológico, e é 
representada enquanto uma opção e não mais como uma obrigação da 
mulher. “La nouvelle culture de la materniti” referida igualmente por Belotti 
(1986), por sua vez, pressupõe uma mudança nos padrões de relacionamento 
conjugal, na concepção de família, nas práticas de maternagem e no próprio 
processo de gravidez, no sentido dos cuidados médicos e de preparação para 
o parto, Segundo a autora, um aspecto da idealização do parto diz respeito à 
importância exagerada que é dada à presença do pai no nascimento, além da 
valorização da criança como centro de interesse do casal, aspectos que têm 
como propósito a restauração da célula familiar como base da sociedade e 
de reafirmar a função materna exclusiva da mulher.  

Na minha opinião, o projeto de atendimento do setor de psicologia do 
IPSP configura-se da seguinte forma: de um lado é predominante uma 
concepção da gravidez como uma situação de crise inerente à vida da 
mulher, caracterizada por determinados aspectos psicológicos que passam a 
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ser tomados como universais e naturais: ambivalência afetiva, oscilações do 
humor, aumento da sensibilidade, alterações do desejo e do desempenho 
sexual, etc. Ou seja, no interior da instituição de saúde, em particular no 
setor psi, vai se formando e se reproduzindo uma cultura do atendimento à 
gravidez, ao parto e puerpério, envolvendo concepções perfeitamente 
engajadas com o saber médico oficial – o qual trabalha a partir da ideia de 
naturalidade e normalidade no campo da reprodução humana em relação à 
quantidade adequada de filhos, ao comportamento esperado em relação à 
anticoncepção e à criação dos filhos. De outro lado, percebo que a 
representação de maternidade pregnante entre os terapeutas é a da 
maternidade “moderna”, baseada em valores individualizantes e fortemente 
marcada por uma visão de mundo psicologizada, típica do universo das 
camadas médias e superiores. Esta representação é tomada como um dado 
natural e universalizada a todas as camadas sociais, como se existisse uma 
similaridade entre as mulheres dos mais diferentes contextos. Acredito 
assim, que a visão da maternidade por parte da equipe de terapeutas é 
etnocêntrica no sentido em que não se reconhece a diversidade que se 
estabelece no registro do social e do psíquico. Faço das palavras de 
Knibiehler a minha questão fundamental:  

La mère ct la maternité seront-elles bicntôt définies par le savoir 
gcnetique? il devrait pourtant être clair que l’être humain, y compris 
l’être feminin est bien au-delá de la biologie; la biologie ne peut 
connaître que la female reprodutrice; la mère est un produit culturel 
(1986, p.151).  

Enquanto parte da equipe de psicologia do IPSP, pude observar que 
grande parte das gestantes atendidas no serviço atribuem uma significação à 
experiência da gestação e maternidade que em muito contrasta com aquela 
comum entre os terapeutas. Na prática, é possível observar que as mulheres 
atendidas pelo programa de psicologia no Piauí têm pouca afinidade com 
esse modelo “naturalizado” pelos terapeutas, de forma que se estabelece 
uma completa inadequação dos objetivos da equipe frente às necessidades 
cotidianas dessas pacientes. Além disso, é possível observar que esse tipo 
de abordagem realizada pelos profissionais em Teresina tende a produzir 
reações de culpa, inadaptação e incapacidade nas mulheres por não terem 
aderido a esse modelo imposto pelo discurso médico e psicológico.  
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Segundo nossas observações, uma primeira questão que diferencia 
pacientes e terapeutas diz respeito à ideia de maternidade como opção ou 
projeto de vida da mulher. Geralmente o que comparece no discurso das 
pacientes é que a gravidez é um acontecimento “natural” de suas vidas, uma 
etapa que necessariamente vão passar, porque assim foi ou é com suas 
mães, irmãs e amigas. A gravidez é assim um período que não é investido 
de uma conotação especial e, portanto, em si mesma não acarreta muitas 
transformações em suas vidas, nem a nível pessoal, a não ser após o parto, 
com a chegada do bebê e suas implicações financeiras. Muitas delas não 
reconhecem alterações de ordem psicológica tais como mencionei 
anteriormente e nem atribuem à gravidez possíveis dificuldades no 
relacionamento conjugal ou familiar.  

Isto teve sérias implicações para algumas atividades realizadas no 
setor de psicologia, como foi o caso dos grupos de gestantes, que só 
despertavam interesse quando um médico ou enfermeira estava presente 
para esclarecer questões estritamente ligadas ao pré-natal e parto, e onde as 
tentativas de abordagem dos aspectos psicológicos eram rechaçadas. Outro 
ponto importante é que muito raramente estas mulheres mostram interesse 
na presença do pai da criança na hora do nascimento, justificando que isto 
em nada iria contribuir para o bom andamento do parto, podendo até 
mesmo atrapalhar. Finalmente, a maioria das pacientes considera-se apta a 
cuidar de seus filhos logo após saírem da maternidade, inclusive as 
primíparas, pois contam com o apoio de suas mães e sogras, considerado 
fundamental nos primeiros meses, e por isso fazem planos de se instalarem 
na casa dos parentes, ao invés de irem para suas casas. Isto contrasta com a 
ideia dos terapeutas de que geralmente há uma tendência ao afastamento da 
família e dos parentes por parte da mulher quando da gravidez e do parto, 
cujo desejo é ficar restrita à relação com o marido e filho(s).  

Estes são apenas alguns exemplos que ilustram a diferença com que 
terapeutas e pacientes percebem a questão da gravidez e da maternidade. 
Certamente existem outros pontos contrastantes em relação a este tema, os 
quais podem ser abordados em outra ocasião. Por fim, gostaria de ressaltar 
que estas diferentes representações de maternidade em muito contribuem 
para que o discurso dos psicólogos pareça completamente vazio de sentido 
para as mulheres que frequentam o IPSP. Diante de tal situação, entendo 
que se faz urgente realizar um questionamento da psicologia a nível teórico-
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prático, contribuindo para a emergência de práticas mais contextualizadas 
que levem em conta as características da população e da demanda da 
instituição. Ou seja, é preciso estar atento para o “etnocentrismo de nossos 
ouvidos” conforme disse Bezerra (1992, p.142), já que enquanto 
profissionais de saúde não podemos nos deixar levar pela ilusão de que o 
nosso arsenal teórico e as técnicas psicoterápicas – com seu modus 
operandi – serão sempre eficientes na solução dos conflitos trazidos por 
todos os pacientes, independente de sua classe social e universo cultural. 
Minha preocupação se insere, dessa forma, dentro de uma tendência que se 
vê atualmente não só no Brasil em termos da busca de qualidade dos 
serviços públicos de saúde, ou seja, um movimento que almeja a oferta de 
serviços não massificados, eficazes e adequados às especificidades de cada 
região, instituição e da população usuária do setor público.  
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Da busca de identidade profissional à expressão de um devir 
trabalhador  

Patrícia Genro Robinson * 
Simone Paulon ** 

Nossa contribuição neste encontro pretende-se bem pontual em cima 
de uma (im?)possibilidade de intervenção psicológica no ingresso no 
mundo do trabalho. Tomamos este tipo de intervenção específica – a 
Orientação Vocacional – que se montou em cima de um momento também 
específico da modernidade, como uma entre tantas entradas abertas a uma 
reflexão que, na verdade, se pretende mais ampla. Há alguma “entrada” 
possível à contribuição no campo trabalho-subjetividade? Faz, ainda, algum 
sentido pensar o trabalho como categoria psicológica em tempos tão 
sombrios tanto em relação ao trabalho quanto à subjetivação?  

Trata-se de situarmos, portanto, antes de tudo de que tempos estamos 
falando, para o que tomaremos as palavras de Boaventura Santo:  

Vivemos num tempo atônito, que, ao debruçar-se sobre si próprio 
descobre que seus pés são um cruzamento de sombras, sombras que 
vêm do passado que ora pensamos já não ser, ora pensamos não ter 
ainda deixado de ser, sombras que vêm do futuro, que ora pensamos 
já ser, ora pensamos nunca vir a ser... (1985)  

Tempos modernos...  

Contrastemos tais tempos, por exemplo, com os idos de 1930, 
quando Brecht (1990) descrevia em seu “canto das máquinas” canções de 
ludistas chamando-as de “bramido selvagem de uma labuta diária”; (...) 
“canção que em nós cala fundo/ a linguagem que entendemos/em breve a 
língua-mãe do mundo”. E foi de fato, durante longas décadas este “o canto 
das cidades modernas”.  

Brecht falava ele um sujeito explorado, espremido pelas relações de 
poder no entre-guerras europeu... dá voz a trabalhadores de uma recente 
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