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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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revolução industrial que lhes roubava palavras e emoções, fragmentava 
subjetividades transformando-os em peças de uma grande e esmagadora 
engrenagem. Brecht nos descrevia – com a sutileza e estética que só 
Chaplin talvez tenha tido – um tempo onde não haveria lugar para a 
subjetivação, onde singularidades seriam progressivamente expurgadas, 
onde só a homogeneidade seria bem-vinda. Tempos modernos de 
subjetivação capitalística que nos faria grudar em consciências 
totalitárias/totalizantes. Tempos modernos que nos fariam morrer de medo 
frente a qualquer perspectiva de diferenciação, qualquer estranhamento que 
desestabilizasse uma identidade reconhecida: tempos de indivíduos iguais a 
si mesmos: Apogeu do individualismo!  

Reflexos no campo “psi”: orientar para quê?  

Tempos assim só poderiam resultar em consequências científicas não 
menos homogeneizantes! Identificar diferenças, instrumentalizar o controle 
social, predizer, classificar, prevenir... são leis positivistas das quais as 
pretensas ciências da subjetividade não só não se escaparam como 
construíram seus focos e mercados de trabalho em cima delas.  

A breve história da Orientação Vocacional e Profissional constitui 
apenas um capítulo ilustrativo de tais práticas. Como filha quase bastarda 
da Orientação Educacional e Psicologia Escolar, a OV surge nos espaços 
organizacionais confundida com processos seletivos inicialmente para 
transformar-se em prática autônoma de clínicas privadas pelas injunções de 
políticas educacionais liberais e determinações mercadológicas explícitas 
(abertura de campo de trabalho privado para funcionários do Estado mal 
remunerados).  

Neste contexto, nada mais lógico do que construir todo um arsenal 
teórico e prático para adequar instrumentais psicológicos à construção de 
identidades profissionais.  

O tímido cerco que o revolucionário paradigma materialista-dialético 
fez a este campo de atuação chegou tardia, mas não inutilmente.1 O longo e 
tortuoso caminho das práticas vocacionais dos primórdios da OV voltadas 
para uma escolha certa (the right place...), a um segundo momento onde 
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buscava-se uma estratégia clínica de intervenção que auxiliasse 
adolescentes a fazerem uma escolha madura (e psicologizada). Não sem 
tempo, apareceria no final dos anos 80 um contra ponto marxista que 
desembocou na tentativa de contribuição com uma escolha consciente. 
Inegavelmente, esta última representou uma evolução significativa que, 
ainda no limiar, do século encontra resistências importantes para ser 
traduzida em termos de atuação neste campo.  

Mas os tempos, como anunciávamos antes, já são outros. O que se lê 
e escuta de quem está ou pretende ingressar no mundo do trabalho é 
estresse por ter ou por perder um lugar dentro dele.  

Fala-se de um mercado de trabalho caracterizado pela fórmula 2:3:2 
= metade das pessoas fazem três vezes o trabalho pelo dobro do salário. Se 
excesso de pessoal era o mal dos anos 70 a doença dos anos 90 é a 
sobrecarga de trabalho: perda de autoestima, sensação de que perdemos os 
melhores tempos de nossas vidas, hipersensibilidade à crítica, relações 
competitivas, isolacionismo, reino dos “gomalina-celular”, tipinhos Wall-
Street... mauricinhos com fax-modem, pai rico e um celular, são 
empresários que desprezam os bancos escolares.  

E agora? não estamos atônitos?  

Como é possível pensarmos em futuro do trabalho em tempos de 
futuro tão incerto?  

“Na onda” da terceira onda não nos parece mais possível pensar em 
buscar identidades profissionais porque estamos tratando de duas mortes:  

1) A morte das identidades  

A noção de identidade serviu para pensar um homem síntese do 
contexto, produto, resultado de uma lógica totalizante: um o sujeito 
resultado da superação das contradições, da síntese dialética, uma ideia que 
pressupõe uma perspectiva binária, um movimento que aponta para uma 
certa linearidade. O que não dá conta das descontinuidades intrínsecas aos 
processos de subjetivação contemporâneos e suas multiplicidades. 
Contrariamos a essa, uma noção de subjetividade que enfatiza a ideia de 
atravessamentos heterogêneos, reconhecendo a polifonia das instâncias 
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individuais, coletivas e os múltiplos componentes que concorrem para 
produção de subjetividade sem qualquer relação hierárquica ou unicidade 
causal (Guattari, 1993).  

Aquele ancoradouro pseudo-seguro para nossas subjetividades, 
aquele ideal de homem, trabalhador, teoria, partido, posição política, 
homem, mulher, referência, parâmetros bateu em retirada junto com o 
século XX. Os territórios segmentarizados estão sendo revistos como 
exclusivos. O homem enquanto falta ou representação não expressa as 
articulações de estratégia criativa que o fazem não só sobreviver, como 
driblar muitas das capturas, potencializando a vivência da diversidade que 
está no plano do irrepresentável, do não visível e do indizível.  

O contemporâneo, assim, traz uma condição subjetiva em processo 
sempre, de um tempo com tal produção desejante que não somos nada além 
deste contínuo estar sendo. Somos puro atravessamento de devires. Campos 
irrestrito de possibilidades virtuais com novas concepções de tempo e 
espaço: acelerado e desterritorializado.  

Não existe mais um lugar único e fixo em que se encontre “o sujeito 
contemporâneo”, o sujeito universal, racional. Portanto, tampouco a relação 
com o trabalho tem sua forma fixa, rígida como teve numa 2ª revolução 
industrial.  

2) A morte das profissões  

Estes tempos de globalização, de 3ª onda, são tempos em que se 
perdeu a noção de “especialista”. O fim da era da especialização, produto 
inegável deste momento do capitalismo avançado, traz consigo a 
possibilidade do fim da noção de profissão enquanto fim do lócus 
profissional garantido por um diploma X, que designe as pessoas para um 
lugar social dado a priori. Estamos pois, falando do fim de um trajeto ideal: 
escola – vocação universidade – especialização – status. Neste contexto 
mutante como oferecer um “servicinho” do tipo: “Venha garantir seu futuro 
conosco, faça orientação vocacional descubra seu lugar certo no mundo do 
trabalho”.  

Mas como suportamos tanta desterritorialização?  
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Como viver num mundo onde: “AS COISAS NÃO TÊM PAZ?!?! As coisas 
têm massa, tempo, forma, cor, têm textura, duração... as coisas não têm paz, 
mas têm densidade, cheiro, valor, profundidade, contorno, temperatura .... o 
que as coisas não TÊM É PAAAZ!” (Caetano Veloso).  

Mundo, portanto, de coisas sem paz é um mundo de sujeitos 
desassossegados!  

Vivemos tempos paradoxais (ou melhor, multidoxais) de um homem 
plural demais para ser identificado com um ou outro posto de trabalho. Mas 
e aí vamos ficar olhando atonitamente e ajudando os massoterapeutas a 
fazerem relaxamentos estratégicos entre as jornadas de trabalho?  

O desafio do contemporâneo é transformar este caos em 
potencialização para criativamente inventar outra possibilidade de AÇÃO 

neste mundo. Tanto no sentido da criação conceitual (Rolnik, 1995) como 
na pragmática concretude do cotidiano psi.  

Mas como ninguém é puro “estar sendo”, porque a possibilidade de 
um vir a ser não nos segura no cotidiano, como enfrentar isso?  

Se desterritorialização é a marca do contemporâneo, a sobrevivência 
subjetiva frente a este tipo de demanda significa, de alguma forma, a 
construção da possibilidade de viver o mal-estar da desestabilização, linhas 
de fuga do desejo, viver camaleonicamente como metamorfose ambulante 
não apenas na forma mas no conteúdo.  

Neste universo caosificado que a contemporaneidade apresenta, o 
trabalho não só não é um impossível, mas um importante “lugar” de 
possibilidades de simulação de novos territórios, de resignificação do caos. 
O trabalho, assim, pode tornar compatível com os universos mutantes, pode 
“re-simbolizar o caos numa trama de interconexões, de laços, de novos 
universos de referência” (Eizirik, 1995, p.23).  

O espaço que um dia foi de “orientação”, neste sentido, não poderia 
vir a ser uma escuta às desorientações da vida, do acaso, da 
desterritorialização, escuta para as possibilidades criativas de linhas de 
fuga? – “O que me potencializa afetivamente? Por onde vou me singularizar 
mais? O que mais nos segura existencialmente?” Onde fazer estas questões? 
Por que não no momento de ingresso no mundo trabalho?  
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No oceano de possibilidades que o mundo do trabalho e do 
conhecimento nos apresenta, quem sabe, não tenhamos que ser um pouco 
daquele pai do Livro dos Abraços de Eduardo Galeano? Ao mostrar ao filho 
o mar pela primeira vez, o filho, maravilhado com o mistério e 
grandiosidade do oceano, pede: “Pai, me ajuda a olhar!”  

Pensando desta forma, parece que a intervenção da “orientação 
profissional” poderia configurar um acolhimento da diferença. Diferente 
daquilo que orientou identidades, onde os personagens transitavam num 
restrito espaço que acabava por restringir movimentos e cristalizar 
contornos de nossa subjetividade.  

Cartografar uma intervenção, ajudando a compor os devires deste 
novo trabalhador. Uma prática, portanto, também inventada e 
suficientemente fluída para que possa acolher este homem contemporâneo 
na sua radical plural idade desta “crise do absoluto, abrindo a escuta para 
profusão de diferença” (Rolnik, 1995, p.103).  
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Os médicos e os monstros: um estudo sobre o uso de neurolépticos  

Marcos Eduardo Rocha Lima *  

Para começar, o que é um monstro? Já a 
etimologia da palavra nos reserva uma surpresa 
um tanto quanto assustadora: monstro vem de 
mostrar. O monstro é o que se mostra, o que se 
aponta com o dedo, o que se mostra nas feiras, 
etc. (...) Para não se ser um monstro há que se 
ser semelhante aos seus semelhantes, há que se 
ser conforme à espécie, há que se ser à imagem 
dos pais.  

(Tournier, 1986, p.15) 

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de 
sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama 
metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava 
deitado sobre suas costas duras como couraça e, 
ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre 
abaulado, marrom, dividido por nervuras 
arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a 
deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas 
inúmeras pernas, lastimavelmente finas em 
comparação com o volume do resto do corpo, 
tremulavam desamparadas diante dos seus 
olhos.  
– O que aconteceu comigo? – Pensou. 

(Kafka, 1985, p.7) 

Assim como Gregor Samsa muitos seres humanos descobrem 
estupefatos, em certo momento de suas vidas, que já não são como os 
outros, tornaram-se uma espécie de monstros: estão – para a sociedade e/ou 
para si mesmos – loucos. Isso não acontece do dia para a noite: à diferença 
de Samsa que dormiu humano e acordou barata, em geral é preciso muito 
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