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Afirmar que a vida é um movimento não é nenhuma novidade. Contudo, a ob-
viedade da afirmação não a torna menos fácil de ser esquecida. Se é evidente que a 
vida se desenrola em um fluxo contínuo, é também verdade que tendemos a falar 
dela como se fosse estável e estanque. E o modo como falamos não apenas descre-
ve, mas circunscreve determinadas formas de vida. Neste texto, pretendo articular 
experiências pessoais (como pessoa, terapeuta e professor), referências poéticas e 
aportes teóricos com o objetivo de contribuir com a construção de uma apreciação 
ético-estética da vida em seu processo. Parece-me que esta tarefa é necessária em 
face de certa tendência contemporânea em falar da vida como produto, mercadoria 
ou aquisição. A meu ver, este modo de tratar a vida como um percurso acumulativo 
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promove prejuízos, estreita possibilida-
des e constrói zonas de discriminação e 
exclusão. 

As considerações que apresento aqui 
são desenvolvimentos de uma confe-
rência que fiz em 2010 para alunos de 
um curso de psicologia em ocasião das 
comemorações do dia do psicólogo. 
Provocativamente, entitulei esta confe-
rência de “psicólogo ou artista?” na ten-
tativa de motivar os alunos a refletirem 
sobre o equívoco desta distinção e os 
riscos decorrentes da separação entre 
ciência e arte. Propus, naquela ocasião, 
que a identidade profissional de psicó-
logo era mais que um produto deriva-
do das formalidades de uma formação 
universitária, e sim, uma composição 
artesanal, inventiva e incompleta. Con-
videi-os, portanto, a abraçar o proces-
so de criar as ferramentas profissionais 
que, ilusoriamente, talvez pensassem 
que poderiam simplesmente assimilar 
ao longo do curso universitário. Ao 
avançar na discussão que iniciei na-
quela conferência, e ao elaborá-la em 
texto para esta revista, tentei ampliar o 
conjunto de meus interlocutores ima-
ginários, considerando que aquilo que 
escrevo pode ser útil e inspirador para 
aqueles que já passaram pelo umbral 
identitário da formação universitária, 
tais como terapeutas, professores e as-
sistentes sociais. Contudo, reconheço 
que o estilo e o tom de minha redação 
ainda ecoam, de modo mais específico, 
as tensões e angústias bastante comuns 
aos meus alunos em vésperas de for-
matura. 

Nas articulações que faço a seguir, 
foram-me especialmente úteis as con-
tribuições de autores construcionis-
tas sociais e, especificamente, de Lois 
Holzman e Fred Newman. Holzman e 
Newman têm investido em uma com-
preensão do desenvolvimento huma-
no que integra aportes da teoria da 
atividade de Lev Vygotsky, da dialética 

de Karl Marx e da filosofia da lingua-
gem de Ludwig Wittgenstein (Holz-(Holz-
man, 2009, 1999; Holzman & Mendez, 
2003; Goldberg & Newman, 1996). 
O diálogo com estes autores se deu 
justamente porque eles se dedicam à 
exploração daquilo que a psicologia 
técnica e conceitualmente denominou 
de “desenvolvimento”, e que eu, no iní-
cio deste texto, vagamente chamei de 
“movimento da vida”. 

'1#1!2342561!73$1$5'1!75'8'1

Afirmei anteriormente que o mo-
vimento da vida parece tão evidente 
quanto nossa facilidade em tratá-la 
em termos de estabilidade. Gostaria de 
desenvolver mais esta ideia por meio 
de uma ilustração. Logo que retornei 
ao Brasil, após um ano distante, parte 
de minha rotina consistia em reencon-
trar pessoas com as quais me impor-
tava e que, de alguma forma, partici-
pavam de minha vida. Encontrei-me, 
por exemplo, com uma amiga que me 
contou sobre seus planos de aposen-
tar-se nos próximos anos. Outra ami-
ga falou-me sobre sua transição para 
uma nova cidade, na qual ela iniciaria 
sua carreira como funcionária pública. 
Há não mais que dois meses, morre-
ra o marido de uma colega que, entre 
lágrimas, me falava das suas dificul-
dades em viver o luto. Enlutada esta-
va também minha vizinha, tentando 
recompor a vida após uma dramática 
separação. Meu segundo sobrinho ha-
via nascido, no mesmo dia em que o 
senhor aposentado que passava as tar-
des na calçada da minha rua havia sido 
internado em alguma UTI. De um ou-
tro hospital, telefonou-me uma amiga 
que desejava dar-me boas vindas. Ela 
aguardava o início de sua primeira ses-
são de quimioterapia para o tratamen-
to do Lúpus recém-descoberto.  
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Eu revia pessoas queridas ao mes-
mo tempo em que, novamente, despe-
dia-me delas. Eu estava preparando-
-me para retornar à cidade que havia 
deixado havia 11 anos. Para muitos 
de meus amigos, as razões pessoais e 
profissionais de minha mudança não 
soavam convincentes. Para eles, eu 
não podia deixar a vida ‘“estável” que 
arduamente havia construído naque-
la cidade ao longo dos anos. Eu me 
perguntava, onde é que estava o es-
tável de que eles falavam? Pois para 
onde quer que olhasse, o que via era 
a vida em seu movimento de nascer, 
morrer, trabalhar, mudar de emprego, 
aposentar, separar, adoecer, chegar e 
partir. A estabilidade é uma ilusão que 
nasce da quietude. Logo, a vida vem 
nos chacoalhar dentro de seus vagões 
e nos lembrar que o trem não estava 
parado, estava apenas marchando em 
trecho sereno. “A vida é assim”, diz 
Guimarães Rosa (2001/1956, p. 244), 
“esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. O que ela 
quer da gente é coragem”.

De modo geral, desenvolvimento é 
o termo que a psicologia utiliza para 
descrever as mudanças nas variáveis 
afetivas, cognitivas, sociais e bioló-
gicas relacionadas ao ciclo vital de 
uma pessoa (Mota, 2005). Trata-se 
de um campo de investigação dedica-
do à compreensão dos processos que 
permitem que as pessoas se tornem 
quem elas são. Para aqueles preocu-
pados com a as funções cognitivas, 
trata-se de investigar quando e como 
uma criança desenvolve a capacidade 
de pensar em termos abstratos, por 
exemplo. Para os mais interessados em 
entender as mudanças nas variáveis 
sociais, trata-se de tentar compreender 
como estabelecemos as noções de cer-
to, errado e ajustado que pautam nos-
sas relações com os outros. Uma vez 
que o interesse dos pesquisadores do 

desenvolvimento está em acompanhar 
as mudanças ao longo do ciclo vital, os 
métodos de estudos longitudinais são 
os mais utilizados. Como é comum a 
outras áreas de estudos psicológicos, 
multiplicam-se as teorias que funda-
mentam as propostas de compreensão 
dos diversos autores, variando segun-
do suas preferências pela discussão 
dos aspectos histórico-culturais, men-
tais, comportamentais e insconcientes. 
Contudo, parece comum às diversas 
abordagens a tendência em discutir o 
desenvolvimento a partir de uma di-
visão fundamental entre interior e ex-
terior, correspondente à divisão inato/
adquirido e sujeito/sociedade (Holz-(Holz-
man, 1999). E na medida em que estas 
diferentes abordagens buscam com-
preender as mudanças ao longo do de-
senvolvimento em uma linha coerente 
e evolutiva, é também comum que elas 
produzam a noção de um sujeito coe-
so e estável. Estuda-se a mudança para 
entender o que permanece – investi-
gam-se rupturas para que se estabe-
leçam relações. Na diversidade destas 
teorias, sedimenta-se um suposto su-
jeito.  Esse sujeito percorre o tempo da 
existência – de seu nascimento a sua 
morte – e de cada crise, fase ou estágio 
que atravessa retira um saldo que se 
acumula, um sobre outro, no depósito 
que chamará de identidade. 

Legado da tradição científica mo-
derna, a identidade é um conceito re-
corrente na psicologia. Muitas teorias 
psicológicas compartilham o pressu-
posto de que o desenvolvimento orga-
niza e é organizado ao redor de uma 
identidade que progride na medida 
em que o indivíduo avança em uma 
certa direção. Em geral, essa direção 
é única e delimita também uma úni-
ca identidade. Desde o Iluminismo, a 
ideia de identidade coincide com a no-
ção de indivíduo, como entidade inde-
pendente, racional e consciente. Nesta 
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concepção de identidade, pressupõe-
-se um núcleo interior que se modifi-
ca ao longo do desenvolvimento, mas 
que também permanece idêntico em 
alguns aspectos (de onde deriva-se a 
palavra identidade). 

A partir das considerações da so-
ciologia, a noção de sujeito conforme 
delimitada pelo Iluminismo foi recon-
siderada, passando a incluir o caráter 
relacional da identidade (Hall, 2006). 
Diferente do sujeito do Iluminismo, 
o sujeito sociológico é constituído na 
interação com a sociedade, no fluxo 
de trocas entre o mundo interno e ex-
terno. Embora diferente, a concepção 
de sujeito sociológico mantém tanto 
a divisão entre interno e externo en-
quanto campos distintos quanto a 
noção de singularidade identitária, 
presentes na concepção iluminista. 
Estas duas divisões seriam desafiadas 
na pós-modernidade. 

O sujeito pós-moderno é, para 
Hall (2006), aquele que não tem uma 
identidade essencial ou permanente. 
É o sujeito que participa de diferentes 
sistemas culturais e que assume, em 
cada um deles, contornos identitários 
diversos em conformidade com as 
formas como é representado e inter-
pretado nesses diferentes contextos. A 
identidade é histórica (em oposição à 
biológica), transitória (em oposição à 
estável e acumulativa), contextual (em 
oposição à individual) e contraditória 
(em oposição à coerente e unifica-
da). Paradoxalmente, o que identifica 
o sujeito pós-moderno é justamente 
sua impossibilidade de identificação a 
partir de categorias estáveis, essenciais 
e universais. 

A mudança no modo como entende-
mos desenvolvimento e identidade tem 
sido analisada como uma decorrência 
dos avanços tecnológicos do último sé-
culo. Para Gergen (1991), as inovações 
tecnológicas que surgiram no século 

XX ampliaram imensamente nossas 
possibilidades de contatos sociais. As 
redes sociais se expandiram a ponto de 
saturação. O sujeito contemporâneo se 
conecta imediatamente com aqueles 
que vivem a seu redor e mediatamente 
com outras pessoas que podem estar 
em qualquer lugar do mundo. Televi-
são, internet, telefone e outras formas 
de comunicação transpuseram o iso-
lamento geográfico e colocaram em 
contato pessoas e culturas que nunca 
antes haviam se aproximado. Ao mes-
mo tempo em que eu escrevo estas 
linhas em meu computador portátil, 
por exemplo, noto que meu programa 
de e-mail acusa o recebimento de mais 
uma mensagem (provavelmente de um 
amigo que mora a 600km de distân-
cia). Quando terminar este parágrafo, 
posso checar as atualizações que meus 
amigos “postaram” na rede social vir-
tual na qual participamos, contando o 
que acontece em Nova York, Amster-
dam, Nepal, Nigéria, Uganda, Suíça etc. 
No fim do dia, quando desligar o com-
putador e for correr no parque, poderei 
ainda manter-me conectado por meio 
do meu telefone celular que a cada 15 
minutos vibra com a chegada de mais 
uma mensagem. É essa imersão em 
um universo de constante interlocução 
que desafiará não apenas o isolamento 
geográfico que outrora cincunscreveu 
condições de pertencimento local, mas 
também a possibilidade de definição 
de uma identidade (um eu, ou um 
self) descolada das tramas sociais que 
a atravessam. 

O conceito de identidade pode ser 
então formulado como uma conquista 
discursiva, ou seja, a noção de que nos-
sa história se dá com uma certa linea-
ridade decorre da produção de uma 
narrativa que empresta à vida uma 
dada organização. Ao narrarmos nos-
sa resposta à pergunta “quem sou eu?”, 
produzimos um enredo que obedece a 
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regras de temporalidade e causalida-
de. Editamos aquilo que não combina 
com a história: somem os becos, os 
atalhos, as ruas sem-saída, as hesita-
ções, as vagueações em círculos... Fica 
apenas uma história passada a limpo. E 
é desta história editada que derivamos 
a ilusão de uma única personagem. Na 
pós-modernidade, a identidade pode 
ser vista como personagem.

Assim, a metáfora utilizada para 
falar de identidade na pós-moderni-
dade tem sido emprestada do campo 
das artes cênicas. Não há neste uso, 
contudo, o tom moralizante que cos-
tumeiramente acompanha a ideia de 
uma personagem, como se por trás da 
máscara da representação, se escon-
desse o autêntico autor e ator. Como 
detalharei a seguir, o sujeito coincide, 
e não antecede a performance de sua 
personagem. E é apenas esta perfor-
mance que ele/ela terá para chamar de 
eu. Na pós-modernidade, as metáforas 
do teatro têm inspirado algumas for-
mulações no campo da psicologia que 
abrem a possibilidade de refletirmos 
sobre desenvolvimento e identidade 
enquanto arte. 

+6789+6:67*;<=<*!7>?<>=:8;7

O campo das artes cênicas (e das 
artes em geral) parece ter assumido, 
muito antes da psicologia, os desafios 
propostos pela pós-modernidade. A 
distinção entre arte e ciência operada 
na modernidade outorgou à primeira 
liberdades que o rigor cartesiano res-
tringiu à segunda. De acordo com esta 
separação, é tarefa da ciência empe-
nhar-se em produzir descrições verda-
deiras da realidade, enquanto as artes 
devem produzir representações este-
ticamente interessantes da vida (Law, 
2004). Se o valor de um poema, por 
exemplo, está na maneira como o au-

tor joga com construções linguísticas 
para produzir beleza na reativação da 
polissemia das palavras, a importância 
do texto científico está na capacida-
de de o cientista usar as palavras para 
produzir um relato coerente e preciso 
acerca daquilo que investiga. Por isso, 
antes que os psicólogos se dessem con-
ta, a partir da crítica pós-moderna, 
da impossibilidade do “conhece-te a 
ti mesmo” ensimesmado, os artistas 
já reconheciam (e produziam a partir 
daí) a fragmentação e transitoriedade 
da identidade. Artistas ficaram menos 
preocupados com a veracidade de sua 
produção do que os psicólogos com a 
exatidão de suas teorias. Artistas assu-
miram, portanto, a tarefa de construir 
experiências humanas, enquanto psi-
cólogos ainda buscavam explicá-las 
de modo inequívoco e supostamente 
“verdadeiro”. 

Neste sentido, pode-se dizer que, 
para o teatro, a pessoa do ator tem 
menos importância que a construção 
performática de sua personagem. Para 
a psicologia, contudo, o sentido parece 
ser inverso: ainda procura-se a pessoa 
real que se esconde por trás de suas 
máscaras, a identidade individual que 
se constrói no interior de um sujeito 
singular, do verdadeiro self, do autên-
tico e saudável eu. 

É na pós-modernidade que a sepa-
ração arte/ciência começa a ser desfei-
ta. O trabalho de Lois Holzman, Fred 
Newman e demais pesquisadores que 
compõem o East Side Institute em 
Nova York toma o teatro como mode-
lo para sua teoria de desenvolvimento 
psicológico. Fundamentada na teoria 
da atividade de Lev Vigosky, Holzman 
define desenvolvimento como o pro-
cesso de tornarmo-nos o que somos, 
por meio da performance daquilo que 
ainda não somos (Holzman, 2009). 

Para aqueles que não estão fami-
liarizados com a proposta teórica de 
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Vygotsky, vale a pena apresentar uma 
ilustração. Como o bebê aprende a fa-
lar? O bebê balbucia alguns sons. Os 
adultos ao redor completam o sentido 
daqueles sons: “você quer água!” “é o 
cachorro!” “a mamãe”. Objetivamente, 
o bebê não está falando nada. Ele não 
conhece nem domina os signos que 
compõem a linguagem. No entan-
to, os adultos se relacionam com ele 
“como se” fosse um ser falante. Neste 
sentido, o bebê é um “ator” que faz 
a performance da fala – fala que ele 
desconhece. Os adultos (atores co-
adjuvantes segundo esta metáfora) 
completam e dão suporte à perfor-
mance do bebê. Quando escutamos 
o bebê dizer: ããe, ããe, dizemos: “Ah, 
você quer a mamãe!” Não conheço 
ninguém que diga: “Vou ficar aqui 
olhando para você até que aprenda a 
dizer corretamente o que quer!” Nes-
te sentido, os adultos não se relacio-
nam apenas com aquilo que o bebê é, 
eles incluem aquilo que o bebê está se 
tornando. Por meio de sua desajeita-
da performance de um ser-falante, o 
bebê torna-se um ser-falante. Ele não 
aprende a falar primeiro para depois 
começar a falar. Ele se torna o que 
é, por meio da performance daquilo 
que ainda não é. A este campo rela-
cional de desenvolvimento Vygotsky 
chamou de Zona de Desenvolvimen-
to Proximal. 

Embora diretamente ligada à pro-
posta teórica de Vygotsky, a teoria de 
Holzman e Newman avança sobretu-
do na aproximação da psicologia com 
a arte. Para Holzman, sua proposta 
não oferece um novo paradigma para 
se entender o desenvolvimento, tal 
qual parece ser a apropriação mais co-
mum daqueles que estudam a obra de 
Vygotsky, mas assume que a teoria da 
atividade cria um método radical, que 
prescinde de um paradigma. Como 
afirma a autora:

É uma nova ontologia que pode acabar 
com a necessidade de paradigmas. Esta 
posição radical contra o paradigmatismo 
(e epistemologia, explicação e conheci-
mento) tem sido nosso foco de interesse, 
na medida em que queremos que outros 
se interessem pela criação de novas “for-
mas de olhar” sintetizadas em “novas 
maneiras de ser” (Holzman, 2009, p. 3). 

Holzman critica o mentalismo e o 
privilégio da cognição presente na for-
mulação de um paradigma. Para ela, 
ao construir um paradigma, estamos 
criando uma articulação conceitual 
que informaria nosso entendimento 
do mundo. Neste sentido, paradigmas 
são ferramentas utilizadas para um de-
terminado resultado. Para Holzman, a 
teoria da atividade oferece um modelo 
dialético segundo o qual a ferramenta 
e seu resultado são criados juntos. Nas 
atividades que os bebês desenvolvem 
conjuntamente com seus cuidadores, o 
processo de aprendizagem e o produto 
da aprendizagem são criados ao mes-
mo tempo. Não se trata de uma aplica-
ção de um método para a obtenção de 
um resultado, mas da criação do méto-
do e seu resultado conjuntamente. 

É neste sentido que a performan-
ce ganhará destaque como unidade 
de criação/compreensão que nos au-
xiliaria a superar diversos dualismos 
impregnados nas teorias psicológicas: 
biologia/cultura, comportamento/
consciência, pensamento/fala, apren-
dizado/desenvolvimento, indivíduo/
sociedade. Holzman reconhece que a 
discussão sobre as possibilidades de 
superação de dualismos tem estado 
presente no trabalho de vários pesqui-
sadores e psicólogos que se inspiram 
em Vygostky. Contudo, a separação 
entre emoção e cognição tem sido um 
campo relativamente negligenciado. 

No campo da prática psicoterapêu-
tica, é provável que muitos terapeutas 
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linear que define estágios pelos quais 
um indivíduo deve passar (como, por 
exemplo, na teoria de Piaget ou mes-
mo no delineamento dos estágios 
de desenvolvimento psicossexual de 
Freud), Vygotsky permitirá conceituá-
-lo como o movimento de criar zonas 
relacionais nas quais “somos” e “nos 
tornamos”. Ao invés de pensar em es-
tágios do desenvolvimento, passamos 
a pensar em estágios para o desenvol-
vimento. 

Identidade passa a ser o conjunto 
das performances que sustentamos 
na vida. Não existe aqui nenhuma so-
bredeterminação, seja da contingência 
adaptativa do comportamento, das 
predisposições biológicas ou das for-
ças inconscientes. Retomando a ilus-
tração que apresentei anteriormente, 
posso dizer que o espanto de alguns 
de meus amigos diante de minha de-
cisão de mudar de cidade era fruto da 
percepção de que esta mudança não se 
encaixava na narrativa linear que eu 
construíra com eles sobre minha vida 
até então. Era uma ruptura em relação 
àquilo que eu era naquele conjunto de 
relações. Contudo, a mudança que eu 
promovia sutentava-se em um con-
junto de outras relações e era uma 
tentativa de criar um contexto no qual 
eu pudesse, justamente, tornar-me al-
guém que eu ainda não era. Enquanto 
meus amigos se relacionavam com o 
que eu era e deixaria de ser, eu pro-
curava criar as condições para ser um 
outro. 
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A descrição da identidade como 
um conjunto de performances ense-
ja uma abertura para possibilidades 
e para esperança. É um convite a nos 
relacionarmos conosco e com os ou-

desconheçam as possibilidades de ar-
ticulação da teoria de Vygotsky com 
a psicoterapia, com exceção daqueles 
que por alguma razão conhecem o 
trabalho de John Shotter ou Michael 
White. As propostas psicoterapêuticas 
seguem privilegiando ora o comporta-
mento, ora os conflitos inconscientes, 
ora a modificação de condutas, ora 
a introspecção. O dualismo que cria 
unidades de análise (ou tratamento) 
distintas promove a separação entre 
produto e processo e, assim, operam 
de modo alienante. É dessa forma que 
as proposições de Marx serão retoma-
das por Holzman e Newman em seu 
sentido revolucionário (Holzman, 
1999)*. Para eles, uma psicologia e 
uma psicoterapia informada pela te-
oria da atividade teria como objetivo 
auxiliar as pessoas a se relacionarem 
consigo e com o mundo de modo des-
-alienado e, portanto, transformador. 
A mudança “de-si” não se daria sem 
a mudança das condições sociais, his-
tóricas e relacionais nas quais alguém 
vive. Desenvolver-se emocionalmente 
e criar o ambiente para novas emoções 
são a mesma tarefa (Camargo-Borges, 
2011).  Na metáfora de Vygotsky, a 
ferramenta e seu resultado são diale-
ticamente criados ao mesmo tempo. 
Como descreve Holzman:

Vygotsky entendeu o desenvolvimen-
to humano como dialético, contínuo e 
permanentemente emergente a partir 
da atividade coletiva definida histórica- 
sócio-culturalmente. Na linguagem con-
temporânea, nós, os humanos, criamos 
nosso desenvolvimento; ele não acontece 
para nós. A evidência? Nossa capacidade 
para a dialética: da infância à velhice nós 
somos “quem-somos” e ao mesmo tempo 
“quem-não-somos” (2006, pp. 7-8).

Assim, ao invés de conceber o de-
senvolvimento como um percurso 
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ideal. Mais importante que a escolha 
que fizessem, era a forma como se re-
lacionavam com ela. A escolha de uma 
abordagem terapêutica – e talvez toda 
as escolhas que fazemos – é um ponto 
de partida e não um destino progra-
mado. Escolhemos de onde começa-
mos (e estamos sempre no começo, 
até mesmo quando chegamos ao fim), 
mas não podemos prever onde chega-
remos. Decidimos para onde vamos e 
chegamos, geralmente, em algum ou-
tro lugar. 

Na expressão poética de Cecília 
Meireles, a vida é um desenho:

Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua me-
mória.
Construirás os labirintos impermanentes 
que sucessivamente habitarás.
Todos os dias estarás refazendo o teu de-
senho. 
Não te fatigues logo. Tens trabalho para 
toda a vida. 
E nem para o teu sepulcro terás a medida 
certa (2002, pp. 45). 

O perigo de nos relacionarmos com 
as escolhas como se fossem pontos de 
chegada, e não de partida, é deixarmos 
de nos ver como autores da história 
que estamos construindo e perder-
mos a perspectiva criativa. Na “lógica 
da chegada”, as escolhas ganham um 
caráter definitivo. Viram produtos na 
prateleira da existência. O tempo e o 
percurso do eu-atual até o eu-desejado 
fica encurtado e ignorado. Quando o 
destino passa a valer mais que o traje-
to, a viagem perde a graça – ela é ape-
nas tempo e espaço que nos separa de 
nosso desejo. Todo horizonte fica re-
duzido a este grão de sonho.

Isto que chamo da “lógica da chega-
da” ou “lógica da partida” pode ser des-
crito como a diferença entre produto e 
processo. A limitação que vejo nas teo-
rias que definem identidade como algo 

tros de modo dialético e revolucioná-
rio. Note-se que, muitas vezes, tende-
mos a nos relacionar com as pessoas, 
com nossas escolhas, com a vida como 
se fossem, e esquecemos de incluir a 
percepção daquilo que estão se tor-
nando. E aquilo que estamos nos tor-
nando é, muitas vezes, o aspecto mais 
importante daquilo que somos. Em 
um relacionamento, por exemplo, as 
pessoas dizem: meu marido é, minha 
mulher é, eu sou... Definimos o ou-
tro e a nós mesmos, excluindo aquilo 
que estamos nos tornando. Que pos-
sibilidades se abrem para nós quando 
nos perguntamos: quem estamos nos 
tornando nessa relação? Ou como eu 
posso responder a meu companheiro 
de modo a participar daquilo que ele 
está se tornando? 

Retomando minha experiência 
como professor, recordo que, às vés-
peras da formatura, meus alunos se 
apresentavam nas supervisões de es-
tágio com alto nível de angústia. Eles 
se perguntavam e se debatiam com a 
escolha de que tipo de psicólogo eles 
seriam. E eles falavam como se hou-
vesse um cardápio a partir do qual 
eles pudessem escolher. Para aqueles 
que desejavam exercer a psicologia 
clínica, a escolha era bem estreita: se-
guiriam uma perspectiva psicanalítica 
ou comportamental, pois eram estes 
dois campos que a faculdade lhes per-
mitia conhecer por meio dos estágios 
profissionalizantes. Este era o estreito 
horizonte de suas possíveis escolhas. 
Muito estreito. Lembro-me de respon-
der a eles que a escolha que fizessem 
seria um ponto de partida, não de 
chegada. Meus alunos sofriam porque 
entendiam que a abordagem que esco-
lhessem determinaria o tipo de tera-
peuta que eles seriam. Pensavam que 
esta escolha determinava um caminho 
que deveriam percorrer, sem erros, até 
chegarem ao seu destino: o terapeuta 
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consumir, consumir e consumir... e su-
mir” (Beiras, 2008, p. 66). Ela constrói 
um modo específico de nos relacio-
narmos no qual o produto da relação 
conta mais que o processo de constru-
ção e transformação dos laços.

Em minha experiência como tera-
peuta, conheci muitos pacientes, ho-
mens e mulheres, alienados, tentando 
consumir, comprar uma terapia que 
lhes desse uma outra identidade. Como 
professor, conheci muitos alunos alie-
nados. Alunos que compravam um 
curso que, depois de cinco anos, lhes 
conferiria o direito a uma nova iden-
tidade: a de psicólogo. Alguns eram 
maus alunos. A eles pouco importa-
va o que acontecia entre o primeiro e 
o quinto anos do curso. Eles estavam 
olhando apenas para o produto “psicó-
logo-diploma” ao qual teriam direito 
após pagar as cinco prestações anuais 
de “ser-estudante”. Mas outros alunos 
alienados eram bons alunos. Liam, 
estudavam e cumpriam diligentemen-
te suas obrigações como estudantes. 
Pensavam que assim pagavam suas 
cinco prestações e que no final seriam 
possuidores de uma nova identidade. 
Digo alienados porque, para eles, ser 
psicólogo era fruto de um “cumprir-
-de-tarefas”. Abdicavam de sua pos-
sibilidade criativa e submetiam-se ao 
consumo de uma certificação. Poucos 
alunos se relacionaram com o curso 
de psicologia como um processo de 
criação daquilo que um dia eles pode-
riam chamar de “psicólogo”. Alienação 
é a crença na existência de um produto 
independente de seu processo, como 
se fosse possível adquirir aquilo que só 
pode existir se for criado.  

A lógica do consumo é tão sedutora 
que tem sido tomada de empréstimo 
em variadas dimensões da nossa vida. 
No terreno dos relacionamentos afe-
tivos, sexuais e conjugais, a lógica de 
consumo pode justificar um desin-

único, razoavelmente estável e linear, é 
fazer a  identidade parecer um produ-
to. Na leitura de Holzman (2009, 1999; 
Holzman & Mendez, 2003), quando 
perdemos a dimensão do processo e 
nos relacionamos apenas na dimensão 
dos produtos, estamos alienados. 

Processo, produto e alienação são 
termos usados por Karl Marx em sua 
análise da formação da sociedade mo-
derna capitalista. O trabalhador alie-
nado é aquele que não se reconhece 
naquilo que produz, porque não mais 
participa de todo o processo de pro-
dução. Ele aperta parafusos em uma 
linha de montagem, mas não partici-
pa da confecção de um televisor (por 
exemplo). Ele não sabe fazer um tele-
visor – ninguém no chão da fábrica o 
sabe. Ele aperta parafusos o dia todo 
em troca de um salário que, no fim do 
mês, quem sabe, vai permitir que ele 
compre um televisor. O homem alie-
nado é o homem consumidor. 

A descrição marxista da alienação 
tem inspirado muitos teóricos, den-
tre eles o próprio Vygotsky, Holzman 
e Bauman. Em sua leitura da contem-
poraneidade, Bauman apresenta-nos a 
ideia de modernidade líquida, carac-
terizada pela dissolução e fluidez das 
tradições e valores universais. O modo 
de vida dessa nova sociedade é marca-
do pela instabilidade dos laços afetivos, 
pela procura intensa de prazer e satis-
fação imediatos, pela supervalorização 
do consumo e pela transformação do 
consumidor em mercadoria (Bauman, 
2001, 2008). A alienação é necessária 
para a manutenção do alto consumo 
que sustenta o capitalismo contempo-
râneo. Ela se constrói a partir da cren-
ça no indivíduo (seus desejos e seus 
direitos de ter seus desejos satisfeitos) 
e na possibilidade de satisfação instan-
tânea. Ela é a marca distintiva de um 
“contexto que nos impulsiona a desejar 
cada vez mais, gozar e gozar e gozar (...) 



!"#$%%$&$'()(*+,-$./0.!"

Nova Perspectiva Sistêmica, Rio de Janeiro, n. 44, p. 9-20, dez. 2012.

refugiamos na criação de nossa pró-
pria história individualizada, uma his-
tória que não nos ampara porque não 
transcende a nós mesmos.

Assumir a identidade como conjun-
to de performances significa reconhe-
cer que “somos” e que “nos tornamos” 
ao mesmo tempo. Enfatiza-se, assim, 
a atividade de criar aquilo que somos 
por meio da construção de contextos 
relacionais (zonas de desenvolvimento 
proximal, como diria Vygotsky) que 
deem suporte às performances que 
desejamos criar (Holzman, 2009). Em 
seu aspecto mais radical, significa as-
sumir que a transformação pessoal só 
ocorre por meio de um engajamento 
na transformação coletiva.

"12$345$"#67181965$":#;
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Sem dúvida, tomar a identidade 
como produto e relacionar-se com ela 
a partir de um viés consumista e alie-
nado é um efeito de diversos discursos 
e dispositivos sócio-econômico-polí-
ticos. Na trama dessas forças, emerge 
uma cultura do consumo que rever-
bera, se multiplica e se consolida em 
diversos campos de saber e poder. No 
campo da saúde, por exemplo, nota-se 
cada vez mais um modo de produzir 
cuidado baseado na queixa localizada, 
na oferta de serviços à ela circunscri-
tos, reforçando uma ultra-especiali-
zação que fragmenta e reduz pessoas 
a corpos, corpos a órgãos, órgãos a 
patologias. Valoriza-se a intervenção 
precisa, indolor, rápida e curativa, ain-
da que possibilidades menos invasivas 
estejam disponíveis. Medicalizam-se 
corpos e controlam-se emoções. Para 
cada dor, uma pílula, para cada neces-
sidade, uma prescrição. 

O discurso psicológico também tem 
contribuído com a produção da cultu-
ra do consumo alienante. A alienação 

vestimento na construção de laços, 
responsabilidades e projetos coletivos. 
No campo político, ela constrói passi-
vidade e desengajamento. O voto dos 
eleitores, por exemplo, pode ser visto 
como a moeda que compra um “pro-
duto-candidato”. Depois das eleições 
nós, no máximo, reclamamos que o 
produto não correspondeu à propa-
ganda. Se política fosse processo, meu 
voto seria o início da criação de uma 
relação com o candidato. No progra-
ma eleitoral gratuito que assisti recen-
temente, não vi nenhum candidato me 
convidar para criar algo com eles. To-
dos se apresentavam como produtos 
desejáveis (ou indesejáveis) e me pe-
diam para adquiri-los. E suas promes-
sas tinham o intuito de me apaziguar: 
“Tudo o que você precisa fazer é votar 
em mim. Depois, deixe comigo que eu 
cuido de você!” A lógica que reduz po-
lítica ao ato de votar nos aliena do pro-
cesso histórico. Não fazemos história, 
compramos, com nosso voto, homens 
e mulheres que a farão para e por nós. 

Em geral, como já não mais acredi-
tamos na história que eles escreverão, 
ficamos aprisionados dentro de um 
terrível discurso de desesperança e 
isolamento. O mundo nos é apresen-
tado como um mundo sem futuro: 
previsões apocalípticas sobre o destino 
do planeta, descrença na capacidade 
humana de transformação e super-
valorização da destrutividade. Essa 
descrença, que é sobretudo uma des-
crença na humanidade, demanda um 
desinvestimento no universo político 
e social. Vamos nos encolhendo, uma 
vez que já não nos vemos capazes de 
lidar e intervir na miséria ao nosso re-
dor. Nosso horizonte de sonhos e pro-
jetos vão ficando cada vez mais indi-
viduais, autocentrados, solitários. Sem 
esperança de que possamos participar 
como criadores de uma história coleti-
va (essa história política e social), nos 
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paração moderna entre ciência e arte. 
Em primeiro lugar, a procura pelo 
entendimento seria substituída pelo 
engajamento criativo. O saber-sobre 
abriria espaço para um fazer-com. 
Criar espaços para “tornar-se” seria 
mais importante que investigar o “ser”. 
Em segundo lugar, produziríamos um 
modo de vida menos comprometido 
com a estabilidade, com os “pontos de 
chegada” ou com os produtos. Por isso, 
um modo de vida mais permeável ao 
improviso. 

Improvisação tem sido um bom ter-
mo para descrever o modo de traba-
lho de meus dois irmãos, um, artista 
plástico e o outro, diretor de teatro. 
Quando começam um trabalho, eles 
partem de uma ideia e iniciam uma 
exploração que evolui em resposta às 
possibilidades que emergem pelo ca-
minho – seja do traço do lápis sobre 
o papel, seja do desenho do corpo no 
palco. São imagens que se formam nas 
respostas do lápis, movimentos que se 
delineam no jogo do corpo, ferramen-
tas que se constroem com seus resul-
tados, pensamentos que se completam 
nas palavras. Ao término, chegam a 
um resultado que não foi e nem deve-
ria ter sido antecipado. 

No teatro, o improviso tem a função 
de manter o jogo cênico em andamen-
to. Imagine que um ator esqueça sua 
fala e, diante do silêncio e espera de seu 
coadjuvante, improvise uma nova fala. 
Bons atores não interrompem o outro 
e dizem: “Olha, tá errado, não era bem 
isso que você deveria dizer!” Como 
também a mãe não corrige o balbucio 
de seu bebê. Ao contrário, o improviso 
de um demanda que o outro também 
improvise “em resposta”, de modo a dar 
ao novo um lugar legítimo na cena e 
no desenvolvimento do enredo. A regra 
básica dos jogos de improvisação pa-
rece ser: não existe erro, tudo é aceito 
como contribuição, qualquer contri-

é promovida pelas psicoterapias por 
meio de sua excessiva ênfase no indi-
víduo, no descobrir-se, aperfeiçoar-
-se, amadurecer-se, como se a resposta 
para nossas insatisfações estivessem 
todas nesse movimento de imersão em 
si mesmo. Mas até que ponto alguém 
pode se desenvolver antes de esbarrar 
nos limites do contexto em que vive, 
e de cujo desenvolvimento ele/ela não 
tem se ocupado? A psicologia que alie-
na é aquela que favorece o desligamento 
entre sujeito e o universo social no qual 
ele vive. É aquela que desencoraja o su-
jeito a se ver como agente de uma his-
tória maior que diz respeito a ele e a hu-
manidade da qual ele faz parte. É aquela 
que promete que a mudança acontece 
apenas quando nos afundamos em nós 
mesmos e às custas de mais e mais con-
sumo de terapia. A terapia que aliena é 
aquela que, ao prometer transformação 
pessoal, não cultiva o desejo e o poten-
cial do paciente de transformar tam-
bém o mundo a seu redor.

Assumir a dimensão performática, e 
não essencial, da identidade no campo 
das psicoterapias leva-nos a produzir 
uma prática que não se limita a inter-
vir sobre os indivíduos desajustados, 
confirmando por complementarieda-
de o ajustamento de todos os demais. 
A terapia seria uma tentativa de criar 
campos de desenvolvimento emocio-
nal nos quais os participantes são de-
safiados a serem aquilo que ainda não 
são. O foco não está na descoberta de 
quem o paciente é, mas na criação co-
letiva das condições que darão suporte 
para novas performances, a partir das 
quais ele/ela irá se reinventar. O poten-
cial criativo e sua constante abertura 
como processo são acionados como 
uma saída para a alienação (Camargo-
-Borges, 2011). 

Ao aproximar-se do teatro, a psi-
cologia pode retomar uma dimensão 
que ficou desprivilegiada desde a se-
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buição é uma resposta àquilo que foi 
colocado em cena anteriormente.

Do ponto de vista psicológico, este 
modelo ajuda-nos a pensar na prática 
terapêutica como um jogo de impro-
visação no qual o menos importante é 
acertar, procurar a verdade ou corrigir 
equívocos e o mais importante passa 
a ser a construção de performances 
específicas, a compreensão de suas 
implicações e repercussões na possibi-
lidade de que aquela relação avance. A 
terapia afasta-se assim de sua vocação 
ortopédica e assume um caráter estéti-
co. Para isso, assim como no improvi-
so cênico, os participantes precisam se 
engajar naquela relação, deixando em 
segundo plano o texto ou a teoria. Não 
se trata de apresentar-se como se é, 
afirmando uma identidade individual, 
mas de produzir respostas que façam 
sentido naquela interação, valorizan-
do a dimensão relacional que delimita 
quem somos. Neste sentido, eu falo de 
uma psicologia que avança em busca 
de superar compreensões individualis-
tas e teorias identitárias.

E, para além da psicologia e das psi-
coterapias, eu falo da possibilidade de 
assumir a dimensão artística, criativa e 
estética do viver. Falo da possibilidade 
de narrarmos nossas vidas para além 
da linearidade e coerência que muitas 
vezes nos constrangem. Falo em apre-
ciar o processo quando o produto for 
valorizado, cultivar o trajeto quando 
houver pressa pela chegada, celebrar 
as possibilidades que vibram e latejam 
por trás da aparente monotonia de 
nossas repetidas performances. 
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