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RESUMO 
 

 

A proposta desta dissertação é refletir e ilustrar, através de conceitos teóricos 

e de fragmentos de um caso clínico, a importância do uso da fotografia como 

procedimento interventivo no processo de orientação vocacional. A utilização deste 

recurso no processo de orientação vocacional, possibilita ao jovem uma experiência 

na área da transicionalidade permitindo a expressão de aspectos criativos.Trata-se 

de um momento no qual o jovem precisa decidir por uma profissão, o que lhe 

acarreta intensa angústia a qual é lidada muitas vezes através da negação. 

Procurarei salientar ao longo do meu trabalho a contribuição que a experiência de 

fotografar traz neste processo, consistindo em um instrumento facilitador para que a 

escolha seja resultante de uma elaboração interna do adolescente. O caminho 

teórico percorrido inclui uma visão histórica da orientação vocacional, bem como, do 

conceito de adolescência. Ressaltarei as contribuições de Bohoslavsky, por 

concordar com o autor com o fato da identidade profissional e pessoal 

caracterizarem o indivíduo abarcando diferentes aspectos do seu desenvolvimento. 

Tratarei também sobre a teoria do amadurecimento humano de Winnicott, 

ressaltando os conceitos de espaço potencial, objetos e fenômenos transicionais 

bem como incluirei a fotografia como instrumento facilitador na compreensão de 

alguns elementos do self. Farei uma breve apresentação de alguns trabalhos de 

fotógrafos buscando fundamentar o uso da fotografia na minha experiência clínica, 

os quais utilizaram a experiência de fotografar como meio de sua expressão criativa 

inserida na cultura. 

A escolha deste objeto da cultura reflete também a minha experiência pessoal 

como fotógrafa, na qual vivenciei através deste meio a possibilidade de entrar em 

contato com aspectos meus até então desconhecidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: adolescência; orientação vocacional; fotografia; fenômeno 

transicional. 
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ABSTRATCT 

 

 

 This dissertation intends to reflect upon and illustrate the importance of   the 

use of photography as a procedure of intervention in the process of  vocational 

orientation, by means of theoretical concepts and fragments of a clinical case. The 

use of this resource in the process of vocational orientation enables the young to 

experience transitionality, allowing them to express creative aspects. This refers to 

the moment when the adolescent has to choose a profession, which causes him/her 

deep anguish and is many times dealt with denial. I want to point out the contribution 

of the experience of photography as an enabling instrument in the process, so that 

the choice results from an internal elaboration of the adolescent. The theoretical 

approach includes an historical overview of vocational orientation and of the concept 

of adolescence. I will emphasize Bohoslavsky’s contributions as I agree with this 

author on the fact that professional and personal identity characterizes the individual, 

including different aspects of his/her development. I will also address the theory of 

human maturation of Winnicott, pointing out the concepts of potential space, 

transitional objects and phenomena; furthermore, I intend to include photography as 

a facilitative instrument to understand some aspects of the self. I will give a brief 

presentation of the work of some photographers who made use of the experience of 

photography in order to express their creativity inserted in culture, trying to base the 

use of photography on my clinical experience.  

 The choice of this object of culture also reflects my personal experience as a 

photographer, which allowed me to be in touch with many aspects of myself until 

then unknown.   

 

Key words: adolescence; vocational orientation; photography; transitional 

phenomenon. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A escolha profissional que ocorre geralmente na adolescência é uma questão 

que requer um olhar mais atento por parte dos psicólogos, pois mobiliza processos 

internos relacionados à identidade do jovem que vão além da escolha da profissão 

que se quer seguir. Neste período no qual o jovem precisa escolher uma profissão 

observa-se intensa angústia, muitas vezes encoberta por um certo distanciamento 

da questão ou mesmo uma negação de que a decisão precisará vir dele mesmo. 

Também pode ocorrer do adolescente sentir esta escolha como definitiva e não 

como um processo dinâmico que pode se modificar ao longo da vida, aumentando o 

sentimento de ter que acertar na sua opção. 

A possibilidade de o jovem fazer uma escolha profissional e se sentir realizado, 

vai depender tanto do seu auto conhecimento quanto do seu desenvolvimento 

emocional, além de suas características herdadas, expectativas e pressões dos 

grupos sociais a que pertence como a família e a escola. Estes fatores têm 

mobilizado muitos adolescentes a procurar ajuda através de um trabalho de 

orientação vocacional no qual desejam encontrar um profissional que os compreenda 

neste momento difícil, sustentando sua angústia e que os oriente a fazer uma escolha 

informando-os sobre o mercado de trabalho. 

           Alguns jovens não se sentem preparados para fazer esta escolha sozinhos, 

mas trazem consigo a crença de que têm muitos recursos internos para utilizar, só 

não sabem como fazê-lo. Através de um processo de co-construção somos levados a 

fazer uma relação análoga entre a busca de si mesmo e a busca da sua profissão. 

Para ampliar a compreensão da adolescência hoje, busquei, além das minhas 

referências, aquelas trazidas também por autores que procuram mostrar o lugar 

ocupado pelo jovem ao longo da história. 

O contato com o adolescente através da orientação vocacional implica também 

num conhecimento sobre o mundo no qual vivem. Alguns jovens parecem sentir-se 

sem esperança frente a este mundo marcado pelas mais diversas formas de 
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violência, injustiças sociais, guerras, corrupção, abandono, exclusão social, etc. 

Muitos deles procuram através da orientação vocacional, uma profissão que lhes 

permita interferir neste panorama, promovendo mudanças de qualquer ordem. 

Às vezes o jovem se apresenta inseguro, se diz perdido e com muitas dúvidas 

em relação à escolha profissional. Muitos deles chegam com até duas escolhas já 

feitas, porém opostas, ou até com uma decisão já tomada muitas vezes para se livrar 

da angústia que a dúvida traz consigo. Também ocorre da procura pela orientação 

ser na verdade, a forma encontrada por ele para pedir ajuda na elaboração de seus 

conflitos estando a questão da escolha profissional bastante distante. 

A angústia nesta fase da vida não se restringe ao momento da escolha. A 

adolescência como um momento de crise dos processos do amadurecimento, tem 

merecido a atenção de estudiosos do desenvolvimento e de psicanalistas como 

Winnicott, Aberastury e Knobel, que se debruçaram sobre as questões impostas 

pelo desenvolvimento do indivíduo neste momento no qual se dá a revivescência de 

angústias primitivas e com aquelas relacionadas aos conflitos edípicos. 

O interesse pela clínica do adolescente levou-me a estudar e refletir sobre 

esta questão específica que é a escolha profissional, sendo ela mesma um dos 

aspectos da identidade que o jovem deve elaborar. Assim, pude também resgatar 

minha experiência com a fotografia e refletir sobre seu uso como instrumento no 

processo de orientação vocacional. O encontro com a teoria de Winnicott, e em 

especial os conceitos de objeto e fenômenos transicionais possibilitaram o emprego 

deste instrumento de uma forma muito particular: uma experiência pessoal, lúdica e 

criativa. Em relação às tendências teóricas no campo da orientação vocacional, 

entrei em contato com o pensamento de Buhoslavsky, psicanalista argentino, que 

trouxe uma contribuição original, na qual promove no indívíduo a liberdade para 

escolher. 

Quando iniciei o trabalho de orientação vocacional a fotografia não era um 

recurso utilizado por mim. Ao longo do tempo dei-me conta da falta de um recurso 

mais criativo, que pudesse integrar a realidade interpessoal do orientando e a 

realidade externa ou compartilhada em uma experiência que pudesse expressar 

elementos do self. Nesse processo de reflexão ocorreram-me algumas lembranças 

quando fotógrafa e em especial da forma como as minhas fotos eram vistas. Esta 

experiência revelava algo de muito valor na medida em que pude perceber que 

havia um estilo, algo pessoal que tornavam minhas fotos inconfundíveis. Pude então 
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perceber o quanto do meu mundo interno transparecia através das minhas fotos, a 

própria escolha do objeto a ser fotografado também falava a meu respeito. 

Como disse anteriormente, o encontro com a teoria de Winnicott se revelou 

de extrema importância por permitir que eu pudesse nomear esta experiência vivida 

por mim. 

Sendo assim, à medida que a fotografia foi ocupando um lugar na orientação 

vocacional, pude perceber que o processo ficou mais interessante, criativo e 

dinâmico. O orientando pode se expressar de forma mais pessoal. Pude perceber 

que o adolescente pode descobrir ou vivenciar a experiência de ser e existir no 

mundo indo em busca de respostas referentes ao significado do trabalho para ele, 

usando a experiência de fotografar. 

Portanto o objetivo da minha dissertação é poder apresentar um modelo 
de procedimento interventivo em que o uso da fotografia se mostrou um 
auxiliar significativo no processo de orientação vocacional. 

A fotografia enquanto objeto da nossa cultura, pode assumir o lugar de 

fenômeno transicional no contexto da orientação, uma vez que sua intermediação 

entre a realidade interna do jovem e a realidade externa encontrada por ele, 

traduzem um movimento pessoal em busca de auto conhecimento que poderá 

revelar elementos do self. A imagem fotografada pode revelar uma maneira deste 

jovem existir através do exercício de uma profissão. 

 Nesse momento da orientação é possível conhecer por meio do gesto de 

fotografar o potencial de criatividade desse jovem, conceito este visto por  Winnicott 

e Bohoslavsky (1998) de maneiras diferentes. 

  Bohoslavsky, não enfoca a questão da criatividade de maneira direta, mas 

talvez seja possível fazer uma ponte entre a proposta de orientação vocacional de 

Bohoslavsky e a teoria da criatividade de Winnicott. 

 A criatividade para Winnicott emerge do gesto espontâneo, quando aceito 

pelo ambiente, em direção ao mundo externo que já estava lá quando o bebê o 

encontrou, mas, que tem um caráter pessoal, pois não se impôs a ele. 

 O bebê imagina que criou o mundo. Isto é, o bebê que tem sorte de poder 

criar o mundo não se sente submetido a ele ou à realidade externa e poderá no 

futuro continuar não na ilusão da criação , mas na possibilidade de viver num mundo 

pessoal, incluindo aí o próprio trabalho.A escolha profissional estaria vinculada às 

realizações, no mundo real, das potencialidades que surgem do gesto espontâneo. 
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 Bohoslavsky parece estar atento à importância de não submeter o jovem a 

uma decisão que vem de fora, ou do orientador vocacional. Diz o Autor:  

 

                  “O psicólogo deixa de assumir um papel diretivo, não porque desconheça as 

possibilidades de um “bom ajustamento”, mas porque considera que 

nenhuma adaptação à situação de aprendizagem ou trabalho é boa, se não 

supõe uma decisão autônoma.” (1998, p.3). 

 

 Isto é, quando Bohoslavsky privilegia uma decisão não submetida , com 

autonomia, o autor propõe o favorecimento da manutenção da criatividade em quem 

já teve tal experiência com êxito, ou seja,do êxito repetido da mãe em responder ao 

gesto espontâneo e não corre o risco então de submeter ainda mais os que ainda 

vivem de acordo, unicamente com as expectativas do mundo externo. 

Farei referência ao longo desta dissertação a alguns trabalhos que utilizaram 

a fotografia e que me inspiraram. Descreverei este uso num contexto específico, 

bem como exporei a seguir o percurso teórico que farei ao longo dos capítulos que 

compõe essa dissertação. 

No Cap. I apresentarei a visão Histórica da Orientação Vocacional com as 

contribuições de Rodolpho Bohoslavsky e a visão da Adolescência ao longo da 

história. 

Desde sempre a preocupação com o trabalho acompanha a história do 

homem. Ao longo do tempo, acontecimentos sociais e políticos da complexidade do 

sistema de produção decorrente da revolução industrial exigiram um esforço para 

produzir recursos e várias técnicas de seleção e orientação profissional que 

pudessem dar conta desta demanda. Centros de seleção profissional foram criados 

utilizando testes psicotécnicos visando melhor adaptar o indivíduo à sua ocupação. 

No início o processo de orientação buscava então definir traços e fatores que 

quantificavam a inteligência e as habilidades específicas de uma pessoa. Essa 

maneira de abordar a orientação vocacional mostrava claramente a influência da 

corrente psicológica vigente na época, o Behaviorismo, o qual prioriza o estudo do 

comportamento. 

Ainda neste capítulo estarei apresentando a visão desse psicanalista no qual 

a identidade pessoal e vocacional caracterizam um indivíduo e abarcam diferentes 

aspectos do desenvolvimento físico, emocional e histórico. 
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Na sua formação clínica, Bohoslavsky apoiava-se na psicanálise e na sua 

análise econômica e social na visão Marxista, fazendo duras críticas ao sistema 

capitalista no qual, segundo o autor, o sujeito é impedido de escolher cursos e o 

próprio trabalho, por uma ausência ou precariedade na conquista da sua autonomia. 

A compreensão da Orientação Vocacional proposta por Buhoslavsky 

contraria as propostas vigentes até então e muda inclusive o objeto de estudo, ao 

tratar este momento como de orientação vocacional e não profissional, como 

queriam os teóricos influenciados pelo Behaviorismo. Segundo Bohoslavsky o termo 

vocacional compreende a estrutura do aparelho psíquico do indivíduo, por um lado, 

e a estrutura social, por outro, que se expressa através da dialética de desejos, 

identificações e demandas sociais (família, escola e meios de comunicação em 

massa) como determinantes de uma identidade vocacional. 

Esta visão acredita que o adolescente é ajudado a pensar e a decidir com 

mais conhecimento de si mesmo e do mundo do trabalho quando faz orientação 

vocacional. O processo de orientação abre a possibilidade para a reflexão de todos 

os elementos deste novo projeto de vida, os aspectos sociais, políticos e religiosos 

envolvidos na escolha, seu papel social bem como o contexto do trabalho. Todos 

estes são pontos importantes que esta abordagem contempla. 

O Cap. II, versará sobre a teoria do amadurecimento humano de Winnicott, 

enfocando principalmente, alguns conceitos que seriam essenciais para justificar 

uma reflexão sobre a fotografia como instrumento facilitador na compreensão de 

alguns elementos do self. 

A teoria de Winnicott tem como principal proposta a importância do ambiente 

na constituição da pessoa humana e será a partir da qualidade desta relação com o 

ambiente que algumas conquistas fundamentais do amadurecimento poderão 

ocorrer de forma saudável. 
No Cap.III estarei discorrendo sobre o objeto da minha dissertação, qual seja, 

refletir sobre o uso da fotografia no processo de orientação vocacional. Incluirei o 

conceito de adolescência e suas mudanças durante a história da humanidade 

quando foi configurada como um período de desenvolvimento humano muito depois 

do final da Primeira Guerra Mundial. Na sociedade contemporânea estabeleceu-se 

por meio da cultura, crenças, tradições e alguns critérios para que o jovem atingisse 

o status de adulto. A partir de então o jovem se encontra em meio aos desafios de 
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lidar com as mudanças de seu corpo e da qualidade de seus desejos e afetos, além 

de adquirir uma nova consciência das questões objetivas e subjetivas da vida. 

O processo de orientação pode contribuir com este jovem nessa 

conscientização por meio dos instrumentos usados no processo. 

Buscando fundamentar o uso da fotografia a partir dessa experiência clínica, 

farei no Cap.IV uma breve apresentação da fotografia, sua história e importância na 

cultura.Comentarei especialmente o trabalho de Sebastião Salgado, fotógrafo 

brasileiro conhecido mundialmente.Trarei também alguns comentários de outros 

fotógrafos brasileiros, como Bob Wolffenson, e Boris Kossoy,  além de comentar a 

minha experiência nessa área. 

Ainda neste capítulo apresentarei a fotografia como fenômeno transicional no 

processo de orientação vocacional conforme a proposição de Winnicott sobre o 

momento em que duas realidades podem sobrepor-se e apresentarei a fotografia 

como símbolo apresentativo a partir das concepções de Gilberto Safra.  

No Cap.V discorrerei sobre a metodologia escolhida para ser aplicada na 

orientação vocacional , apresentando os critérios do modelo clínico compreensivo 

proposto por  Walter Trinca(1984). 

Concluindo este trabalho, no Cap.VI, apresentarei fragmentos de um caso de 

um adolescente, no qual ilustrarei a minha proposta de utilizar a fotografia como um 

instrumento no processo de orientação vocacional. 
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CAPÍTULO I 
 

Visão Histórica da Orientação Vocacional 
e a História da Adolescência 

 

 

Adequar pessoas às suas funções profissionais tem sido objeto de reflexão 

em diferentes culturas ao longo da história. Fazendo um percurso histórico sobre o 

tema, Ballarine (2002) mostra que essa preocupação pode ser encontrada tanto nas 

obras dos antigos filósofos gregos Platão e Aristóteles, como também na 

Escolástica, na Idade Média, bem como no Renascimento e na Idade Moderna.  

Parece, então, que o lugar ocupado pelas pessoas no desempenho de uma 

tarefa ou função vem acompanhando e refletindo a forma pela qual cada sociedade 

se organiza, levando-se em consideração os aspectos históricos, econômicos e 

sociais.  

Durante a Idade Média, a via de transmissão de conhecimento ocorria, 

predominantemente, por meio da aprendizagem. Nessa época, como conta Philipe 

Ariès (1973), aos sete anos de idade a criança entrava para o mundo adulto. A partir 

de então, ela era enviada para uma outra família, na qual permanecia no papel de 

“aprendiz” de um ofício com um mestre artesão, pois a comunidade deveria se 

preocupar em conservar os “mestres” que trabalhavam o couro, os fios, os metais, a 

madeira etc. 

Segundo uma leitura mais atual, a orientação profissional nasceu somente no 

final do século XX, a partir da Revolução Industrial, ganhando impulso com o 

desenvolvimento da Ciência e da Psicologia, sendo também influenciada por 

acontecimentos históricos de monta, como as duas grandes Guerras Mundiais e a 

Depressão de 1930.  

As indagações que os estudiosos dedicados ao tema vêm fazendo desde 

então dizem respeito a quais fatores estariam envolvidos na escolha profissional: a 

influência da família, o acaso, o instinto ou a vocação individual? Naville (apud 

Ballarine, 2002), citando Pascal, diz que os dois primeiros e ainda o costume são 

três fatores que levam à diferenciação profissional. E, ainda, o que influenciaria a 
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escolha de uma profissão seria o nível técnico da sociedade, os estudos e o lugar 

onde os indivíduos exercem suas atividades, de acordo com as diferentes classes. 

Portanto, conforme esse autor, as questões sociais são mais relevantes do que a 

subjetividade.  

Essa busca por adequar o indivíduo ao trabalho ou às possibilidades reais de 

uma maior mobilidade social e econômica indica que, de fato, até certo momento da 

história, havia uma estreita relação entre o contexto socioeconômico e as 

concepções de orientação profissional. 

Segundo Ballarine (2002), o Iluminismo traz uma outra visão, já que considera 

o destino individual bem como a relativa liberdade na escolha das ocupações, 

possibilitada pela democracia. Portanto, não é possível ignorar a relação entre o 

desenvolvimento da cultura iluminista e a sociedade industrial com a formação das 

teorias e técnicas para a orientação vocacional.  

 

I.1. Do surgimento das teorias e técnicas até a mudança de paradigma no 

campo da orientação vocacional   
 

Em uma sociedade capitalista, o aumento dos lucros e a diminuição das 

perdas são determinantes, inclusive em relação aos acidentes de trabalho.  

Por essa razão, a partir do século XX, começaram a se formar Centros de 

Orientação Profissional e Centros em Seleção Profissional na Europa, a fim de se 

fazer um diagnóstico das aptidões e habilidades de um indivíduo para que ele 

pudesse exercer funções específicas na indústria. Na teoria de Taylor, era preciso 

colocar o homem certo no lugar certo – daí o desenvolvimento de muitos testes para 

atender a essa demanda.  

Essa primeira modalidade de orientação profissional foi nomeada como 

Teoria de Traços e Fatores – já se configurando a Psicologia do Trabalho –, pois, 

por meio dela, empregavam-se técnicas de informação profissional e testes 

psicotécnicos a fim de se ajustar a função ao indivíduo que melhor pudesse nela 

render.  

Mas, quando a crise de 1930 provocou a recessão e o desemprego, houve a 

necessidade rever escolhas para conseguir trabalho.  

Só depois da Segunda Guerra Mundial, as indústrias deram um empurrão na 

economia e, com isso, houve um aumento das diversas áreas profissionais e, 
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conseqüentemente, um aumento na demanda por orientação profissional e seleção. 

Porém, o novo sistema produtivo industrial acabou apresentando um grande 

problema: o indivíduo sentia-se confuso diante das possibilidades de escolha, pois 

se via obrigado a superar obstáculos desse complexo sistema e tinha problemas de 

adaptação e relacionamento humano nos grupos de trabalho.  

Foi com base nessa problemática que novas teorias de seleção e orientação 

profissional criaram uma nova interpretação do problema da escolha profissional, 

levando em conta os fatores afetivos e sociais.  

Segundo Ballarine (2002), essas novas teorias reforçavam as já existentes, 

mas, como estas eram limitadas em muitos aspectos, também se contrapunham a 

elas.  

Quatro proposições teóricas apareceram na época: Traço e Fator, 

Psicodinâmicas, Desenvolvimentistas e Decisionais, sendo que todas tinham como 

objetivo ajudar o indivíduo a obter informações sobre si mesmo e sobre o mercado, 

além de lhe dar instrumentos que auxiliassem em sua decisão. Com o 

desenvolvimento da Psicologia, pôde-se analisar a questão por meio das diferentes 

escolas de pensamento.  

Assim, como afirma Carvalho (apud Ballarine, 2002), em vez de se fazer um 

diagnóstico e aconselhar, promovia-se o autoconhecimento para uma tomada 

consciente de posições e escolhas. O referencial psicanalítico propiciava o 

conhecimento de aspectos inconscientes e subjetivos; e o behaviorismo também 

apresentava uma nova visão e uma nova técnica de trabalho.  

Desse modo, o contato com o indivíduo que passa por um processo de 

orientação é um fator diferenciador entre as diversas teorias, podendo agora, em vez 

de se limitar a informações relativas ao mundo profissional, ser um trabalho clínico, 

pois o aconselhamento psicológico se aproxima da orientação profissional. Assim, a 

mudança qualitativa ocorre quando a relação orientador-orientando passa a ser um 

elemento do processo de orientação vocacional.  

 
I.2 A orientação vocacional como estratégia clínica 
 

Um dos grandes autores da história da orientação vocacional foi Rodolfo 

Bohoslavsky, com seu livro Orientação vocacional: a estratégia clínica (1977). 

Nascido em 1942, em Baía Blanca, na Argentina, cursou a Universidade de Buenos 
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Aires, tendo terminado o curso de Psicologia em 1966. Depois de formado, lecionou 

na própria faculdade e formulou sua teoria sobre orientação vocacional à custa de 

muitas críticas por parte dos mais conservadores, afeitos às tendências 

psicométricas.  

De fato, a abordagem da orientação vocacional proposta pelo autor dava ao 

indivíduo um novo status: este não era mais considerado um objeto passível de ser 

quantificado, mas sim alguém que age e sente enquanto trabalha. A identidade 

profissional e vocacional caracterizava um indivíduo em uma conjuntura de fatores 

de seu desenvolvimento físico, emocional e histórico. Baseado em sua reflexão 

clínica, o autor propôs uma revisão sobre o modelo teórico que sustentava sua 

prática para compreender e explicar a problemática vocacional.  

Em sua nova proposta, Bohoslavsky (1977) vai analisar as relações entre 

alienação e vocação, evidenciando uma perspectiva marxista da orientação. O autor 

pontua uma prática contextualizada, ainda que ela apresente fatores complexos, 

como a identidade e a articulação entre o individual e o social, bem como a 

possibilidade de escolha e as restrições dessa liberdade entre cursos e/ou trabalhos 

diferentes. Examina, ainda, o conceito de alienação e suas conseqüências nas 

relações de trabalho e sociais próprias de uma sociedade capitalista. Por fim, 

discorre sobre o vazio relativo à satisfação e se refere a uma situação de crise 

experienciada por um indivíduo que vislumbra as condições reais de produção na 

sociedade capitalista quando sua ilusão vocacional desmorona.  

O autor tem, portanto, preocupações de vanguarda, pois coloca a questão da 

constituição da subjetividade na sociedade capitalista.  

Do mesmo modo que o conhecimento oriundo da questão da escolha vem 

acompanhado e influenciado por modificações sociais, econômicas e culturais 

drásticas, o desenvolvimento da Psicologia traz novas abordagens, que contribuem 

para a investigação dessa problemática. A constituição do indivíduo é atravessada 

por todas essas questões, resultando numa grande dificuldade na ocasião de se 

decidir por uma atividade profissional.  

Bohoslavsky (1977) critica as teorias de orientação profissional vigentes, não 

poupando nem a sua. Nessa reflexão crítica, lança mão de outros conceitos, como 

as relações de produção e a alienação. Influenciado por Marx, passa a considerar a 

realidade objetiva, a realidade dos sentidos, que por sua vez se subordina às leis da 
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economia e às leis do mercado, e alerta para os imperativos econômicos presentes 

nas relações, nas necessidades e na satisfação dos desejos.  

O desafio proposto pelo autor diz respeito ao rompimento das determinações 

tanto subjetivas quanto objetivas por meio da consciência delas, pois só assim será 

possível exercer uma escolha com certa liberdade e autonomia. Portanto, se a 

orientação vocacional não lidar com essa questão, ela reforçará a crise que mobiliza 

a procura do indivíduo pelo serviço de orientação.  

 

I.3 Orientação vocacional no Brasil 
 

Ainda numa perspectiva histórica, observamos que, na década de 1970, tanto 

os objetivos quanto os instrumentos usados no processo de orientação vocacional 

eram bastante diferentes – em relação aos tipos de instrumentos e à forma como 

eram utilizados. Os ideais educacionais vigentes no Brasil daquela época 

propunham que o ensino de primeiro grau, atualmente denominado ensino 

fundamental, se constituísse numa agência homogeneizadora que criasse e 

desenvolvesse um repertório comum de comportamentos que refletissem os ideais, 

os valores e as exigências da sociedade. Em relação ao segundo e terceiro grau, 

hoje, respectivamente, ensino médio e superior, os objetivos eram justamente 

diferenciar os alunos conforme os diversos papéis profissionais que iriam 

desempenhar na sociedade. Esse encaminhamento se dava por meio de 

instrumentos que avaliassem aptidões, interesses e traços de personalidade do 

jovem, segundo exigências específicas de cada profissão.  

O primeiro serviço de orientação vocacional e educacional no Brasil 

aconteceu em 1933 e foi extinto depois de dois anos. Logo após, em 1942, iniciou-

se a institucionalização da orientação educacional pela legislação federal, incluindo 

o ensino industrial, secundário e comercial. E a orientação profissional era uma das 

funções dos serviços de orientação educacional. Assim, em 1946, foi baixada uma 

portaria, aprovada pelo ministro da Educação, regulamentando a orientação 

educacional no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, sendo o aconselhamento dos 

alunos na escolha de profissões uma de suas incumbências. Na década de 1970, a 

Lei de Diretrizes e Bases das escolas de primeiro e segundo grau realçou a 

importância da orientação educacional e do aconselhamento vocacional, que 
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apresentava um caráter bastante superficial ao cumprir as orientações descritas na 

lei.  

Ainda nesse período, alguns autores apresentavam o autoconceito, a 

maturidade vocacional, a inteligência, os interesses, os valores, as aptidões etc. 

como alguns determinantes da escolha profissional. Entretanto, outros estudiosos 

dessa época, como Freitas (apud Arnoldi, 1978), incluíam alguns aspectos 

psicológicos que atuavam na escolha profissional, como a auto-imagem, que deveria 

ser “compatível” com a função a ser exercida. Como exemplo, podemos citar a 

exclusão dos jovens inteligentes, competentes, porém negros, na integração do 

quadro profissional das empresas em geral.  

Cabe ressaltar que o nível de inteligência é um dos aspectos a serem 

considerados na escolha profissional, tendo sido estudado por diversos autores, 

como Proctor, Valentine, Roe e Kline (apud Arnold, 1978). Também os interesses e 

as aptidões foram aspectos relevantes para o processo de orientação vocacional 

nessa década. 

Os estudos realizados sobre o tema permitem concluir que a escolha 

profissional é uma tarefa complexa, cuja importância recai tanto sobre o indivíduo 

quanto sobre a sociedade. Esse pensamento orientou os estudiosos da área para 

construir instrumentos de avaliação que ajudassem nesse processo.  

Dentro dessa perspectiva, podemos considerar a contribuição de Angeline 

(apud Arnoldi, 1978), que criou um instrumento chamado Inventário de Interesses, 

para garantir certa objetividade na orientação vocacional. Outros instrumentos 

também foram largamente utilizados nas décadas de 1970 e 1980 – como 

Differential Aptitude Tests (DAT), de G.K. Benneth, H.G. Seashore e A.G. Wesman; 

Bateria Fatorial Senac – série C, da equipe de psicólogos da Sessão de Orientação 

Educativa e Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Essas 

preocupações, os recursos técnicos e os objetivos a serem atingidos, bem como as 

concepções sobre a orientação vocacional podem ser encontrados também em 

trabalhos de mestrado e doutorado como os já citados. 

Ainda que a maioria desses instrumentos seja essencial numa avaliação 

vocacional, é importante lembrar que eles não enfocam muito a singularidade e a 

criatividade e reduzem a possibilidade de um movimento que parta do jovem.  

Finalizando este capítulo, ressalto que a orientação profissional estava 

inserida num modelo de sociedade liberal (Ballarine, 2002), mas, hoje, sofre a 
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interferência da globalização no âmbito socioeconômico e cultural. A relação 

homem-trabalho se tornou superficial, alguns valores e sentidos espirituais se 

perderam, tornando difícil a sobrevivência daquela cultura. O movimento que 

caracteriza a contemporaneidade parece ser, então, de certa desconstrução dos 

valores aceitos pela modernidade. Desse modo, o indivíduo se vê forçado a negar 

sua identidade para poder se adaptar a esse novo modelo e, especialmente, às 

novas regras do mercado, no qual ele se vê, muitas vezes, obrigado a se anular, 

pois parece que o sucesso advém dessa submissão.  

Diante dessa situação, a questão que se coloca para o psicólogo é se a 

orientação pode ser inovada a partir de teorias e práticas já existentes ou se há a 

necessidade de buscarmos novas abordagens e teorias. 

Em minha experiência clínica, observo que o jovem, muitas vezes, se 

apresenta temeroso do futuro, incapacitado de fazer projetos de vida, enfim, sem 

esperança e sem sonhos. Vejo então que, para auxiliá-lo em sua busca profissional, 

um caminho possível é aproximar o pensamento de Bohoslavsky sobre orientação 

vocacional, aqui exposto, e a teoria de Winnicott, que será apresentada mais adiante 

no CAP.III. De fato, ambos propõem que o indivíduo seja livre, criativo e vivo para 

fazer suas escolhas, inclusive a profissional. Dentro dessa visão, a orientação 

vocacional pode oferecer uma experiência que possibilite ao jovem a aproximação 

(ou mesmo a descoberta) de aspectos de seu verdadeiro self, ou seja, aspectos que 

não estejam demasiadamente submetidos às exigências do meio. 

Porém, para aprofundarmos essa proposta, é necessário entender um pouco 

da história da adolescência e como era vista no passado. 
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Capítulo II 
 

Adolescência e Psicanálise 
 
 
 

Em épocas passadas a adolescência não existia como um período de 

transição entre a infância e o mundo adulto. Os adolescentes eram considerados 

adultos apenas por já terem adquirido habilidades físicas semelhantes a estes, 

sendo que o amadurecimento emocional, que, evidentemente, ainda não possuíam, 

era ignorado. 

Áries, historiador francês que se dedicou a estudar a evolução da família, 

escreve em Centuries of Childhood: 

 

“As pessoas não tinham idéia do que chamamos adolescência e a idéia 

ficou durante muito tempo tomando forma. Pode-se ter uma (primeira) 

visão disso no século XVIII. A consciência da juventude (ou seja, da 

adolescência) tornou-se um fenômeno generalizado, no entanto (apenas), 

depois do final da Primeira Guerra Mundial”. (apud Bettelheim,1988, 

pág.267) 

 
Ainda segundo o autor, essa fase da vida surgiu com a industrialização e com 

o crescimento da burguesia e tal como a conhecemos hoje, já existia há mais de um 

século apenas entre famílias de classe social alta, que podiam manter seus filhos 

além da infância.  

Mas, somado ao fator financeiro, também a longevidade foi decisiva para o 

surgimento da adolescência - quando a expectativa de vida era menor que trinta 

anos tornava-se economicamente impossível para a grande maioria dos jovens 

passarem quase a metade de suas vidas sendo sustentados pelos pais.  

Portanto, esses dois fatores - condição econômica estável e longevidade – 

não só foram, como ainda hoje são fundamentais para que os jovens possam viver 

seus primeiros dezoito anos, ou mais, sob a tutela dos pais, em um longo período de 

escolaridade, sem precisarem se responsabilizar pelo próprio sustento ou mesmo da 

família.  
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Também observamos que foram sendo estabelecidos alguns critérios para 

que o jovem pudesse atingir o status de adulto e demarcar o ingresso na idade 

madura. Na sociedade contemporânea, através de sua cultura, tradições e crenças, 

são então realizadas muitas cerimônias ou rituais de passagem que envolvem 

aspectos psicológicos, sociais, econômicos, legais, religiosos e morais.  

Há, porém, um importante aspecto a ser destacado: nesse momento 

demarcado socialmente, o jovem já se encontra em meio aos desafios de lidar com 

as mudanças de seu corpo e da qualidade de seus desejos e afetos, além de 

adquirir uma nova consciência das questões objetivas e subjetivas da vida.  

Assim, embora a adolescência seja uma fase de desenvolvimento criada 

socialmente, a puberdade é um fenômeno corporal que faz parte do 

desenvolvimento natural, acarretando toda uma série de mudanças psicológicas, 

que, só puderam ser identificadas, nomeadas e compreendidas com o 

desenvolvimento das teorias psicológicas, e desta teoria surge a Psicanálise onde 

Freud propõe o conceito de inconsciente e a teoria da sexualidade. 

Esse importante aspecto do mundo adolescente só começou a ser observado 

mais de perto a partir dos estudos de Freud, assim como o surgimento da 

adolescência também datam do século XX. 

 

 

II. 1 – Leitura psicanalítica da adolescência 
 

 

Os acontecimentos sociais e históricos que marcaram o século XX 

influenciaram tanto o desenvolvimento da Psicanálise quanto o conceito de 

adolescência, que recebeu, então, uma nova leitura, influenciada intensamente 

pelos conhecimentos psicanalíticos. De fato, ao lado da “A Interpretação dos 

Sonhos” (1900), outra obra de Freud que provocou uma verdadeira revolução na 

cultura ocidental foi “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade”, de 1905. 

Para construir uma teoria da sexualidade infantil, Freud partiu do atendimento 

clínico aos pacientes histéricos, para compreender os mecanismos psíquicos que 

operam nos comportamentos neuróticos dos adultos. A maneira como as fases do 

desenvolvimento psicossexual - oral, anal, fálica e latência - são vividas pela criança 
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determinariam a sua sexualidade genital adulta. A libido do ego ou narcísica, como 

diz Freud: 

 
(...) parece-nos ser o grande reservatório de onde partem as 

catexias de objeto e no qual elas voltam a ser recolhidas, e a catexia 

libidinosa narcísica do ego se nos afigura como o estado originário realizado 

na primeira infância, que é apenas encoberto pelas omissões posteriores de 

libido, mas no fundo se conserva atrás delas. (1996, p. 206). 

 

Isto é, a libido do ego, energia própria da primeira infância e observada no 

auto-erotismo infantil, será em parte usada para investir nos objetos (libido de 

objeto), possibilitando o relacionamento do tipo genital. No entanto, parte dessa 

energia se mantém nas catexias narcísicas. A chegada da puberdade, com suas 

mudanças físicas que caracterizam o amadurecimento corporal para a sexualidade 

adulta, impulsiona o jovem a deixar o auto-erotismo e sair em busca de objetos que 

satisfaçam o desejo sexual, agora sob o primado da genitalidade. O alvo sexual 

deixa de ser uma zona erógena do próprio corpo para se dirigir a um objeto do sexo 

oposto. 

No entanto, o auto-erotismo não deixa de existir e encontra sua expressão 

nas práticas masturbatórias, que também eram observadas nas crianças, mas que, 

na puberdade e adolescência, ganham um colorido novo com a entrada do outro nas 

fantasias que acompanham a masturbação. Ou, como diz Levisk: 

 

“Pode-se dizer que a masturbação na adolescência é composta por duas 

fases. Na primeira delas, o objeto é o próprio indivíduo que se envolve 

emocionalmente com seus genitais e revela o caráter narcísico da relação. Na 

segunda fase, a atividade masturbatória contém relações e fantasias com a 

imagem do outro.” (1995, p.34) 

 

As fantasias que acompanham a masturbação podem ter, mesmo na saúde, 

um caráter sádico, agressivo e podem também estar ligadas aos terrores 

relacionados à homossexualidade, bem como funcionar como uma defesa à perda 

da bissexualidade, própria da infância. Todas essas fantasias colaboram para a 

integração de novos impulsos e sentimentos que surgem neste momento do 

desenvolvimento e, por envolverem o corpo, facilitam uma melhor associação entre 
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as sensações, fantasias e imagem mental do objeto (Levisk, 1995). Se a 

masturbação não for compulsiva, no sentido de atuar, através desta atividade, os 

conflitos que não podem ser pensados, então ela poderá vir a ser um meio saudável 

que contribui para o amadurecimento e prepara o jovem para o prazer genital. 

Com o amadurecimento corporal e a prontidão para a procriação, surge outra 

questão importante que diz respeito a uma reedição do conflito edípico e, 

consequentemente, do terror ao incesto. A luta do jovem em renunciar ao amor 

parental e sair em busca de outros objetos sexuais é uma das razões para um 

afrouxamento “(...) dos laços com a família, os únicos que eram decisivos na 

infância” (Freud, 1996, p.213). 

Embora seja a conquista mais significativa da adolescência, a sexualidade 

genital não é a única, e o jovem terá de se deparar com outros desafios, que, de 

certa forma, justificam o conceito proposto por Aberastury e Knobel (1970), de haver 

uma “síndrome normal da adolescência”, mesmo que implique em um paradoxo 

associar síndrome e normalidade. Além de, segundo esses autores, também existe 

uma sintomatologia normal e comum à maioria dos adolescentes: 

 
1) Busca de si mesmo e da identidade; 

2) Tendência grupal; 

3) Necessidade de intelectualizar e fantasiar; 

4) Crises religiosas que vão desde o ateísmo mais intransigente até o misticismo 

mais fervoroso; 

5) Deslocalização temporal, onde o pensamento adquire as características de 

pensamento primário; 

6) Evolução sexual manifesta, que vai do auto-erotismo até a heterossexualidade 

genital adulta; 

7) Atitude social reivindicatória com tendência anti ou associais de diversa 

intensidade; 

8) Contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, dominada pela 

ação, que constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da 

vida; 

9) Separação progressiva dos pais; e 

10) Constantes flutuações do humor e do estado de ânimo 
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Aberastury e Knobel fazem uma cuidadosa reflexão sobre cada um destes 

sintomas em seu livro, escrito em 1970, Adolescência Normal - Um enfoque 

psicanalítico. E é interessante notar a correlação entre esses sintomas descritos, 

que são facilmente comprovados pela experiência no convívio com adolescentes. De 

fato, eles indicam uma busca de identidade, uma individuação, que talvez seja a 

característica mais marcante dessa faixa etária. 

Os processos que levam o jovem a procurar novas identificações e, com isso, 

descobrir sua própria identidade são derivados de uma perda do estado anterior; ou 

seja, o amadurecimento exige que os aspectos infantis sejam abandonados.  

Alberastury e Knobel (1981, p.80) mostram que há pelo menos três tipos de 

luto que o adolescente terá de elaborar para que seu ingresso no mundo adulto 

aconteça de forma saudável: 1) Luto pelo corpo infantil; 2) Luto pela identidade e 

pelo papel infantil; 3) Luto pelos pais da infância. Os autores acrescentam a estes o 

luto pela bissexualidade infantil perdida, que acompanharia esses três outros 

processos citados. 

Tantas perdas, e num relativo curto espaço de tempo, geram nos 

adolescentes uma angústia de não pertencimento, já que de fato estão perdendo a 

identidade infantil, mas ainda não conquistaram uma individuação e autonomia 

própria da maturidade. É nessa lacuna angustiante, nessa ausência de um lugar, 

que o jovem terá de se situar. 

Os grupos ou turmas, as lutas ideológicas, as bandeiras sociais, os 

engajamentos religiosos e tantas outras formas de agrupamento têm então grande 

importância para o adolescente no sentido de garantir alguma identidade, mesmo 

que não seja ainda a verdadeira. De uma forma ou de outra, o grupo acaba 

desempenhando um papel de referência que norteia a busca de si mesmo, uma 

busca necessariamente solitária, mas que pode ser compartilhada no ambiente 

continente do grupo, até porque o adolescente será mais bem compreendido por 

quem está passando por angústias semelhantes, como no caso dos amigos. Nessa 

medida, o sentimento de pertencer a algum grupo permite ao jovem: 
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(...) dar vazão a seus impulsos sexuais e agressivos, e também expandir seu 

horizonte intelectual e social. Ele pode ainda representar um meio 

intermediário através do qual o jovem atingirá sua individuação (...) (Levisky, 

1995, p.43). 

 

De certa forma, esse meio intermediário empresta uma identidade provisória, 

de transição, através das novas identificações que o jovem irá fazendo durante o 

processo da adolescência, até que possa se assegurar de sua própria identidade, 

que não será mais a infantil ou parental e, tampouco,  na saúde, será a dos amigos. 

Em virtude do momento de transição, o adolescente vive contradições de 

caráter pessoal, demonstradas em seu comportamento nada estável - ora se 

comporta como um adulto independente e responsável, com convicções e ideologias 

capazes de surpreender os próprios pais, ora se comporta como uma criança 

dependente e carente de cuidados. Mas a sociedade, muitas vezes sem se dar 

conta, também age contraditoriamente - exige desse jovem responsabilidades e 

condutas independentes e, ao mesmo tempo, se assusta com suas tentativas de 

desligamento da família, cobrando que se comporte como antes. 

Diante de todas essas questões, o ambiente familiar parece continuar a ter 

uma importância fundamental, como ocorre em todos os momentos do 

amadurecimento humano. E é nesse sentido que Winnicott traz sua maior 

contribuição para a compreensão do estágio adolescente. 
 

II. 1. 1 - Winnicott e a Adolescência  

 

Embora pretenda apresentar a teoria do processo maturacional de Winnicott 

no próximo capítulo, a fim de fundamentar o uso da fotografia no campo dos 

fenômenos transicionais, quero aqui introduzir o leitor à contribuição de Winnicott ao 

estudo da adolescência. 

Com a seguinte afirmação: “A imaturidade é um elemento essencial à saúde 

durante a adolescência.” (1999, p.156), Winnicott apresenta seu pensamento de que 

o ser humano está sempre inserido em um processo de amadurecimento, e sendo a 

adolescência mais um estágio desse processo, a cura viria naturalmente, com o 

simples passar do tempo. 
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 Não há, para o autor, nada a fazer, nem a ensinar ao jovem sobre suas 

angústias; elas precisam ser vividas e não compreendidas. Os pais que desejam 

ajudar seus filhos a atravessarem essa fase tão conturbada podem apenas 

aguardar, se agüentarem, que eles enfim se tornem adultos. Isso não significa que 

devem desistir de seus filhos nessa fase, pois isso seria o mesmo que abandoná-los; 

ao contrário, agüentar significa sobreviver, manter-se firme e disponível para as 

necessidades que, certamente, o jovem terá, mesmo em meio a sua luta para 

estabelecer uma identidade individual. Winnicott completa: 

 

“Muitas das dificuldades dos adolescentes devidas às quais se 

procura ajuda profissional, derivam do fracasso ambiental, e 

este por si só enfatiza a importância vital do ambiente e do 

meio familiar no caso da grande maioria de adolescentes a que 

de fato alcançam amadurecimento adulto, mesmo se durante o 

processo dêem dores de cabeça aos pais.” (1964, p.117) 

 

Quando o ambiente não consegue acolher as mudanças que surgem com a 

adolescência, o sentimento de irrealidade já existente, por uma suspensão 

temporária de identidade, se intensifica e pode ser manifestado através de ataques à 

sociedade numa tentativa de o jovem se certificar de sua existência.  

É interessante observar o paradoxo imposto aos pais e à sociedade no que 

diz respeito aos cuidados oferecidos ao adolescente. Se, por um lado, a 

necessidade de individuação exige que mantenhamos certa distância para que esse 

processo se dê, por outro, a distância não pode ser grande demais para não ser 

sentida como um abandono. 

Essa situação é bem semelhante a uma outra já vivida pelo mesmo 

adolescente, por ocasião da transicionalidade, ou seja, de sua passagem de um 

mundo povoado por objetos subjetivos para o de objetos objetivamente percebidos. 

Como veremos no Capítulo III, nesse momento, a mãe ou sua substituta também 

não pode se ausentar efetivamente por um tempo acima da capacidade da criança 

de mantê-la viva dentro de si. Se isso ocorrer, a transicionalidade sofre sérios 

abalos, e as conseqüências poderão ir desde uma dificuldade em relacionar-se com 

o mundo da realidade compartilhada até uma ruptura drástica com essa mesma 

realidade. 
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No adolescente saudável, a realidade externa já faz parte de sua experiência, 

mas o sentimento de ser real é colocado em xeque em virtude dos abalos sofridos 

em sua identidade infantil. Uma das formas de se aplacar um pouco esse sentimento 

de irrealidade talvez seja poder olhar para a família e percebê-la como a mesma de 

sempre, por mais que isso possa incomodá-lo. A rotina da casa, a falta de grande 

variação nas pessoas e certa previsibilidade do ambiente ajuda o jovem a não 

perder suas referências e, assim, poder se aventurar a transitar entre esse mundo já 

conhecido e previsível e o que se abre para ele, novo e desconhecido. Poder voltar 

e encontrar tudo como deixou possibilita o movimento com mais segurança 

(Winnicott, 1986). 

Ainda segundo Winnicott (1964), o amadurecimento do jovem implica também 

na integração dos elementos agressivos e destrutivos, bem como dos elementos 

amorosos de sua personalidade. O adulto que cuida de um adolescente deve estar 

preparado para ter de se confrontar, de forma pessoal e não retaliadora ou vingativa, 

com esses aspectos agressivos que estão sendo integrados ao si-mesmo do 

adolescente, além das manifestações onipotentes que o distanciam da realidade. 

Chamar para a realidade através da confrontação tem um efeito de continência e 

colabora para o crescimento. 

Sendo assim, os pais têm uma contribuição muito importante a fazer nessa 

fase da vida de seus filhos, se puderem aceitar esse processo de crescimento como 

transitório, bem como o desprendimento que acarreta na dependência. Também 

devem aceitar a perda do vínculo e todo sofrimento, contradição, confusão e 

transtorno inevitáveis que esse processo impõe, mesmo que dure um pouco mais 

que o esperado. 

Outra contribuição inovadora de Winnicott (1964, p.122) diz respeito ao 

repúdio do adolescente a soluções falsas, o que, muitas vezes, resulta em um 

comportamento bastante radical, uma moralidade feroz típica das crianças e das 

patologias do tipo esquizofrênicas. As soluções falsas são aquelas que vêm de fora, 

que são oferecidas pelo meio e prontamente rejeitadas pelo adolescente por não 

serem reconhecidas como pessoais ou criativas.  

Portanto, o submetimento do jovem ao meio, a aceitação sem resistências 

dessas soluções podem até agradar aos pais por sentirem que aliviaram o 

sofrimento de seu filho, mas, se as examinarmos mais de perto, veremos que as 
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soluções falsas podem confirmar um funcionamento do tipo falso self que o afasta 

cada vez mais do sentimento de ser real. 

O adolescente precisa se “curar” sozinho, na companhia de alguém. A família 

tem de estar lá, presente e disponível, mantendo a mesma sustentação que oferecia 

em outros estágios do desenvolvimento. O adolescente ainda não é um adulto e 

precisa que seus pais continuem se responsabilizando por ele até que chegue à 

maturidade emocional. O agradecimento não virá e não é para vir, mas a 

recompensa será a de poder constatar que, com a facilitação dos pais, o 

adolescente se tornou um adulto por ele mesmo, e que um dia ele entregará seu 

bebê aos avós, para que tomem conta, sem nenhum receio. 

Em minha experiência clínica com atendimento em orientação vocacional, 

observo que é em meio aos conflitos aqui apontados, principalmente relativos à 

identidade, que o jovem precisará fazer uma escolha profissional. O nível de 

angústia, que já não era pouco, aumenta significativamente em razão das pressões 

sociais e pessoais para que “decida seu futuro”.  

Mas como decidir algo tão importante, e que exige um conhecimento 

profundo de si mesmo, justamente no momento em que seu maior conflito diz 

respeito à busca deste conhecimento?  

Não raras vezes, os desacertos na escolha profissional se devem a uma 

identificação com os pais de tal ordem que não é possível se diferenciar deles e 

fazer uma opção pessoal. Em outros casos, a situação de ansiedade fica tão 

insuportável para o jovem ainda em formação que a tendência é livrar-se da questão 

o mais rápido possível, e a escolha pode acabar sendo feita de forma impulsiva. 

Muitos dos jovens contam que se sentem “abandonados”, sozinhos nessa 

decisão, sem o apoio da família, além de estarem contaminados por uma sociedade 

de consumo, mesmo que digam o quanto a abominam. Ou então se dizem 

pressionados a escolher uma profissão de sucesso, que, segundo eles, tem de gerar 

muito dinheiro, não importando o prazer que possam vir a ter com essa atividade 

profissional. Eles se vêem impelidos, então, a escolher uma profissão que lhes 

garanta um status social importante. Geralmente, esse tipo de jovem vem de uma 

família que também tem esses valores, e mais uma vez sente-se pressionado a 

cumprir uma expectativa dos pais, até por não saber bem qual é a dele próprio.  

Não podemos desconsiderar que também os pais desses jovens vivem 

pressionados pelos mesmos valores que a sociedade lhes impõe, e muitas vezes 



 34 

não sabem como orientar seus filhos. O diálogo se torna difícil, e o jovem fica 

confuso tanto com relação ao seu papel social como no que diz respeito aos valores 

familiares.  

Se pensarmos em qual seria a conduta mais adequada do psicólogo numa 

orientação vocacional para o adolescente, seguindo o pensamento de Winnicott, 

talvez possamos chegar à conclusão de que uma atitude de sustentação das 

angústias trazidas por ele e uma boa dose de paciência para estar a seu lado, sem 

pressa ou cobranças, seja a conduta mais eficiente no sentido de favorecer uma 

escolha realmente pessoal. 
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Capítulo III 

 
A TEORIA DE WINNICOTT  

 
(Desenvolvimento Emocional Primitivo) 

 

 

Donald Woods Winnicott nasceu no dia 7 de abril de 1896 e morreu no 

ano de 1971 em Londres. Iniciou sua formação em Medicina, dedicando-se à 

Pediatria e, posteriormente, formou-se em Psicanálise e Psiquiatria infantil. Por 

volta de 1920, entrou em contato com as obras de Freud, interessando-se por 

seus conceitos. Fez análise com James Strache e, a seguir, com Joan Riviére. 

Embora tivesse se dedicado à Psicanálise infantil, nunca abandonou a 

Pediatria.  

Ter realizado ao longo da sua vida cerca de 60.000 atendimentos com 

pacientes, principalmente crianças e suas mães, foi o que lhe rendeu uma 

profunda experiência clínica (Winnicott, Shepherd & Davis, 1994).  

Como pediatra, pôde observar os bebês com suas mães e, através do 

relato delas, da história do desenvolvimento da criança e da própria análise, 

propôs a sua Teoria do Desenvolvimento Emocional Primitivo, lançando luz 

sobre a infância mais precoce da pessoa humana. Como psicanalista, 

reconheceu a importância da mãe real na constituição do aparelho psíquico e 

construiu conceitos que abordavam essa participação. Portanto, Winnicott 

pensa o adoecimento psíquico de uma pessoa como resultante dos fatores 

herdados e do papel do ambiente representado pelos cuidados maternos e da 

família. Desse modo, pensa o desenvolvimento como uma conquista da qual 

participam o indivíduo e o ambiente, cuja função pode ser facilitar, dificultar ou 

mesmo impedir que as tendências herdadas amadureçam. 

Winnicott tinha um modo singular de atuar, conforme esclarece Masoud 

Kann na introdução do livro Da Pediatria à Psicanálise, de Winnicott. 

 

”Jamais conheci outro analista que fosse tão 

inevitavelmente ele mesmo. Era essa característica de ser 
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inviolavelmente ele - mesmo que lhe permitiu ser tantas pessoas 

diferentes para tanta gente. Cada um de nós que o conheceu, tem o 

seu próprio Winnicott, e ele jamais atropelou a idéia que o outro tinha 

dele pela afirmação de seu modo pessoal de ser. No entanto, 

permanecia inexoravelmente.” (2000, p. 11) 

 

 

Ao iniciar seu artigo “Desenvolvimento Emocional Primitivo”, de 1945, 

Winnicott diz que tem um método diferente de escrever, uma vez que não 

começa pelas citações das fontes de onde nasceram suas idéias. Comenta que 

junta diversas informações recolhidas em diferentes textos e se concentra em 

sua experiência clínica, formando assim suas próprias teorias. E somente no 

final procura descobrir de onde “roubei o quê”. Reconhece as contribuições de 

Freud e Melanie Klein, entretanto, sente-se autônomo para discordar de 

conceitos ou mesmo teoria de ambos. 

Segundo Winnicott (1978), o desenvolvimento emocional primitivo é o 

período vital mais importante de um indivíduo, pois os processos estruturantes 

iniciam nesse momento. A partir do nascimento, o bebê precisa realizar tarefas 

importantes no desenvolvimento do seu ego, com a integração, a 

personalização e a capacidade de estabelecer relações de objetos. E cada 

uma dessas conquistas contará com a maternagem. Winnicott chama atenção 

para a sustentação do bebê, o holding – a técnica de cuidado infantil através da 

qual a temperatura do bebê é mantida, ele é cuidado, embrulhado, embalado e 

nomeado – e também para as experiências instintuais agudas que tendem a 

tornar a personalidade aglutinada a partir de dentro. Gradualmente, diz ele, 

”pequenos pedaços da técnica de cuidado infantil, rostos vistos, sons ouvidos e 

cheiros sentidos”, são reunidos em um único ser total a ser chamado mãe. 

Uma outra conquista do desenvolvimento é o desenvolvimento do sentimento 

de que se está dentro do próprio corpo. 

Assim, ao definir a sua teoria do amadurecimento pessoal, ou teoria do 

desenvolvimento emocional do ser humano, Winnicott enfatizou que se trata de 

uma história que compreende o crescimento emocional do bebê junto com a 

pessoa cuidadora dele. 
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Segundo o autor, o desenvolvimento emocional primitivo é o estágio do 

amadurecimento humano mais importante de um indivíduo, pois será, se tudo 

correr bem, a base de sua saúde psíquica e a possibilidade de se viver num 

mundo sentido como real. Nesse estágio, que vai até os 6 meses 

aproximadamente, o bebê ainda não sabe quem ele é e muito menos pode ter 

alguma noção daquilo que não é ele mesmo, incluindo sua mãe. No entanto, 

paradoxalmente, vive num estado de dependência absoluta do ambiente (mãe), 

isto é, depende totalmente de um ambiente que forneça os cuidados 

indispensáveis para que possa continuar em sua linha de existência. Winnicott 

esclarece: 

 

“Neste estágio, a unidade é o conjunto ambiente indivíduo 

(ou um nome mais adequado que se lhe possa dar), unidade da qual o 

novo indivíduo é apenas uma parte”. Neste estágio tão inicial não é 

lógico pensarmos em termos de um indivíduo, e não apenas devido ao 

grau de dependência ou apenas porque o indivíduo ainda não está em 

condições de perceber o ambiente, mas também porque ainda não 

existe ali um self individual capaz de discriminar entre o EU e o não EU.”  

(1990, p. 153) 

 

Isto é, não é possível conceber o ser humano nesse começo sem levar 

em conta o ambiente e os cuidados oferecidos para ele. 

A personalização satisfatória é alcançada mediante inúmeras 

experiências tranqüilas de cuidado corporal e com a experiência instintual. A 

despersonalização e a desintegração na psicose se relacionam às falhas 

ocorridas nos períodos iniciais da vida, as quais impediram ou dificultaram 

tanto a integração quanto a personalização. Uma vez integrado e com a psique 

habitando o próprio corpo, é possível falarmos de adaptação à realidade nos 

primórdios. A relação com o primeiro objeto – o seio da mãe – se dá no campo 

da ilusão, por meio da ilusão de onipotência, ou seja, a mãe propicia ao bebê a 

ilusão de criar o objeto-seio no momento em que ele está com necessidade, 

como se ele tivesse o controle mágico dessa criação. Quando a mãe está 

adaptada às suas necessidades, isto é, se é suficientemente boa, ela oferece o 

seio real ao bebê exatamente no momento e no lugar em que ele está pronto 
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para criá-lo. Assim, ela passa a dar ao bebê a ilusão de que existe uma 

realidade externa correspondente à sua capacidade de criar.  

O bebê, no início, está não integrado, despersonalizado e não tem 

conhecimento da externalidade. Aos poucos, a mãe ou a pessoa que cuida 

dele, por meio do que Winnicott denominou de preocupação materna primária 

(1958), fornece os cuidados básicos atendendo às suas necessidades 

específicas e, de modo adaptado ao lactente, possibilita o começo do processo 

das várias integrações que o bebê tende naturalmente a fazer. Os cuidados 

físicos e a sustentação emocional da mãe, a forma como ela olha para o bebê 

e o chama pelo nome vão possibilitando a ele sentir-se integrado, dentro do 

próprio corpo e vivendo num mundo real e pessoal, mesmo que neste início 

estes estados integrados durem poucos momentos.  

Na teoria winnicottiana, a vida do ser humano é uma continuidade de 

ser, e, quando isso não pode acontecer,uma parada no continuar-a-ser do 

indivíduo por defesa ou reação. O bebê desde muito cedo se angustia diante 

deste impedimento ou invasão e sofre com o que precisava ter acontecido e 

não aconteceu (1994). 

Desse modo, as falhas nos cuidados com o bebê, chamadas pelo autor, 

de falhas ambientais, vão interferir diretamente no desenvolvimento emocional 

do indivíduo, deixando marcas psíquicas do momento em que a falha 

aconteceu – que na escala evolucional pode ser a fase de dependência 

absoluta, passando por uma dependência relativa ou, posteriormente, aquela 

rumo à independência. 

O desenvolvimento emocional primitivo ou desenvolvimento emocional 

inicial envolve três processos que se iniciam com o nascimento ou mesmo 

antes dele, ainda no útero da mãe. Winnicott (2000) denominou esses três 

processos de integração, personalização e realização – conquistas - cujo 

sucesso ou fracasso depende de uma facilitação do ambiente ou do que o 

autor chamou de um ambiente suficientemente bom. A seqüência é meramente 

didática, já que os três processos iniciam ao mesmo tempo e caminham juntos. 

A integração diz respeito à integração dos elementos do self psíquicos e 

somáticos, os quais possibilitam uma gradual localização no tempo e no 

espaço. A personalização é a possibilidade de a psique habitar o soma. E a 

realização é o processo no qual o bebê entra em contato com os objetos 
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pertencentes à realidade externa, incluindo a percepção objetiva do tempo e 

espaço. 

 

 

III. 1 – O processo de integração 
 

Winnicott (2000) esclarece que a integração não é algo dado ou 

herdado, mas a tendência a integrar-se é inata em toda pessoa humana. O 

processo de integração, no entanto, só terá êxito se houver um ambiente que 

facilite a aquisição e a manutenção do estado integrado.  

A integração dos elementos do self, bem como no tempo e no espaço, 

inicialmente, diz respeito à possibilidade de continuar existindo com a 

facilitação de um ambiente suficientemente bom, cuja principal função é 

sustentar o lactente no tempo para que esse continuar existindo não sofra 

interrupção. 

Quando um bebê está sob a ação de uma experiência instintual, como a 

fome ou uma dor, os elementos do self se aglutinam temporariamente e, nesse 

momento, ele passará de um estado não integrado, tranqüilo, para um estado 

integrado provocado pela excitação somática. Esses curtos momentos de 

integração vão aumentando gradualmente e dependem de uma confiabilidade 

no ambiente - o qual deve suportar seu estado integrado e cuidar para que a 

excitação somática tenha uma satisfação suficiente para assim voltar ao estado 

não integrado, e com isso, poder repousar até a outra demanda instintual. 

A permanência da mãe nesse estágio é indispensável para sua saúde 

psíquica, pois, embora ele ainda não perceba a presença da mãe, a ausência 

dela será sentida na alteração no cuidado esperado, uma vez que há a 

memória da experiência dos cuidados anteriores e, “se a memória da presença 

se apaga, a sensação é de aniquilamento, de loucura” (Dias, 2003, p.198). 

Cabe salientar a importância da vida instintual no processo de 

integração, pois será com base nessa experiência somática que o lactente 

poderá se sentir integrado, uno. Porém, se a experiência instintual não tiver o 

suporte de um ambiente que a satisfaça ou a contenha, ela se torna traumática 

numa intensidade diretamente proporcional à intensidade da falha materna. 
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Winnicott descreve as conseqüências das falhas do ambiente, que inclui 

a sustentação física e psicológica (holding) nesse momento tão precoce da 

vida do bebê:  

 

“Três tipos de ansiedade ocorrem como conseqüência de 

falhas nas técnicas de cuidar do bebê: não integração, que se 

transforma num sentimento de desintegração; ausência de um 

relacionamento entre a psique e o soma, que resultará num sentimento 

de despersonalização; e a sensação de que o centro de gravidade da 

consciência foi trasladado do cerne para a casca, do indivíduo para o 

cuidado, para a técnica.” (1958, p. 165)  

 

Além disso, podemos encontrar a dificuldade em se localizar no tempo e 

no espaço, comprometimento característico das psicoses, as agonias 

impensáveis, como de despedaçamento e de cair para sempre por uma falha 

na sustentação materna, e uma falta constante de confiança no ambiente. 

Quando tudo corre bem, o bebê tem a experiência repetida de se 

integrar por curtos espaços de tempo e de voltar ao estado não-integrado, e “só 

gradualmente o estado geral de integração se transforma em fato” (Winnicott, 

1990, p. 137). 

Winnicott, diferente de Freud e Melanie Klein, atribui ao manejo corporal 

uma importância fundamental na constituição e no desenvolvimento do 

psiquismo humano. Isto é, de nada adiantaria compreender as forças 

pulsionais se a presença física e os cuidados corporais oferecidos pela mãe 

não existirem ou forem inadequados. No início, como diz, “o cuidado físico é 

um cuidado psicológico“ (1990, p. 137). 

 

  
III. 2 – O processo de personalização 

 

Winnicott deu o nome de personalização ao processo de alojamento da 

psique no soma. O autor não considerava que a integração entre o psiquismo e 

os aspectos somáticos existisse desde o nascimento. Segundo ele, é por meio 
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do manejo do bebê pela mãe nos momentos de contato corporal, como na 

troca de fraldas e no banho (handling) que, aos poucos, a psique começa a 

habitar o corpo. A criança sente por meio desse contato físico que o seu corpo 

pertence a ela mesma. 

Quando o bebê pode confiar no ambiente, ele também é capaz de se 

entregar aos cuidados da mãe, e, com isso, fazer uma elaboração imaginativa 

de suas funções corporais, isto é, atribuir sentido às sensações somáticas que 

surgem tanto nos momentos excitados quanto nos momentos 

tranqüilos.Gradualmente e com a facilitação do ambiente, vai se estabelecendo 

uma conexão entre soma e a psique,  vai se “tornando real o caráter 

potencialmente psicossomático da existência. A psique passa a habitar um 

corpo, tornando-o sua morada” (Dias, 2003, p. 209). 

Essa tendência inata a toda pessoa humana para integrar a psique e os 

aspectos somáticos depende de uma resposta do ambiente para ter êxito. As 

sensações corporais, no início, carecem de sentido para o lactente, e a 

percepção de que aquilo que ele sente pertence a ele mesmo só é possível 

quando há uma justaposição das sensações corporais e dos cuidados 

oferecidos pela mãe suficientemente adaptada às suas necessidades. É essa 

resposta materna que facilitará a elaboração imaginativa das sensações 

somáticas e, portanto, propiciará a atribuição de sentido ao que é percebido no 

corpo. 

Uma mãe sintonizada o suficiente com seu filho proporciona a ele, sem 

que tenha necessariamente noção disso, o sentimento de que o corpo dela é 

indispensável ao processo de seu desenvolvimento, pois será com base nessa 

boa experiência inicial que o lactente poderá mais tarde separar o EU do NÃO 

EU, isto é, a diferenciação entre ele e o que não é ele mesmo depende desse 

sentimento primário de fusão com a mãe ou sua substituta. 

Quanto ao processo inicial de atribuição de sentido pelo lactente às 

sensações somáticas, Safra comenta: 

 

“Há, inicialmente, uma organização do self, decorrente dos 

registros estético-sensoriais, que se estabelece no encontro do corpo do bebê 

com o corpo materno. As experiências organizam-se em formas sensoriais: de 

sons, de calor, de tato, de ritmos e de motilidade, entre outras. Estes inúmeros 
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registros são presenças de vida, de ser. São fenômenos em que a presença da 

mãe é o self da criança. São formas que são significativas pelas diferentes 

qualidades afetivas do encontro entre mãe e bebê. O importante é que este 

caleidoscópio de sensações capacita a criança a ter um corpo, que 

paradoxalmente é presença de um outro. Não é um corpo coisa, mas torna-se 

um corpo humano: é o soma com pegadas da passagem de alguém devotado.” 

(1999, p. 74) 

 

Assim cabe ressaltar a importância de um outro devotado ao processo 

de personalização. A devoção, ou adaptação quase perfeita da mãe a seu 

bebê, torna aos poucos os registros sensoriais algo pertencente a quem os 

percebeu. A percepção do mundo externo por meio dos órgãos sensoriais, que 

será aprofundada nesta dissertação, está vinculada à possibilidade de elaborar 

imaginativamente essas sensações, integrando-as ao self do lactente. 

Winnicott esclarece que self não é a mesma coisa que ego, mas a 

totalidade da pessoa humana derivada do processo de amadurecimento que 

“se reconhece essencialmente nos olhos e na expressão facial da mãe e no 

espelho que pode vir a representar o rosto da mãe” (1994, p.210). Esse 

conceito é importante, pois, embora a constituição do self do bebê dependa do 

olhar da mãe, será com base nesse intercâmbio que a individuação poderá 

ocorrer, favorecendo a capacidade de ele se relacionar de forma madura sem o 

perigo de uma perda da identidade individual. 

Uma relação de objetos saudável, portanto, depende do sucesso dos 

processos de integração e personalização. É preciso haver o sentimento de ser 

uma unidade, ser uma pessoa inteira e única para que o que não é ele mesmo 

(objeto) possa fazer parte de sua vida por meio dos relacionamentos pessoais e 

amorosos. 

 

 

 

III. 3 – A relação de objetos 

 

O processo de realização, assim como os outros processos do 

desenvolvimento emocional primitivo, começa muito cedo, na primeira mamada 
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teórica que, de início, coincide com a primeira mamada real. Para Winnicott 

(1990), a primeira mamada teórica é a soma das primeiras mamadas do bebê, 

e o que a diferencia da primeira mamada real é o fato de esta ser um 

acontecimento singular e não possuir um caráter de experiência emocional, 

enquanto as outras já estarão apoiadas numa memória das experiências 

anteriores. 

No primeiro contato do bebê com a mãe, existe uma demanda instintual, 

a fome, que fará com que o lactente procure algo para aplacar essa demanda, 

mesmo sem saber o será encontrado. Se a mãe está sintonizada o suficiente 

com seu filho, fato que ocorre na maioria das vezes e não depende de nenhum 

aprendizado, ela oferecerá seu seio no momento em que o bebê está à procura 

de algo. Se tudo correr bem, estabelece-se um contato entre mãe e filho que 

será a base para as próximas mamadas. 

O grande legado de Winnicott (1975) no que diz respeito a esse 

momento é a introdução do conceito de criatividade primária, isto é, existe uma 

contribuição pessoal do bebê na primeira mamada teórica. Para o autor, há um 

potencial criativo oriundo da instintualidade, ou necessidade, que propicia ao 

lactente a ilusão de criar o que precisa no momento de sua necessidade. 

O fato de o bebê poder ter a ilusão de criar o seio materno resulta não 

somente na criação do que precisa, mas, de modo mais abrangente, na criação 

do mundo que estava lá para ser criado. Criar a realidade externa que já existe 

é um paradoxo, no entanto, para o autor é a única possibilidade do sentido do 

real, porque o sentimento de realidade, tão comprometido nos esquizofrênicos, 

tem de estar atrelado à ilusão de que o mundo foi criado de maneira pessoal 

para ter sentido. A realidade só terá sentido se for criada pessoalmente e se o 

ambiente confirmar sua criação apresentando os objetos nos momentos da 

ilusão criativa.  

Mas duas situações podem prejudicar esse momento primário de 

relação de objetos. Por um lado, o bebê pode criar um seio que não aparece 

por uma falha na adaptação materna e, por outro, o seio pode aparecer num 

momento em que não houve sua criação.Assim, nos dois casos, o ambiente 

não confirma a ilusão de que o mundo é criado por ele, o que provoca o 

sentimento de que a realidade não é real. Winnicott completa:  

 



 44 

“Gradualmente surge uma compreensão intelectual do fato de que 

a existência do mundo é anterior à do indivíduo, mas o sentimento de que o 

mundo foi criado pessoalmente jamais desaparece”. (1990, p. 131) 

 

Isto é, mesmo diante das evidências de que o mundo não foi criado por 

ele, permanece o sentimento da capacidade criativa, indispensável para poder 

brincar e, mais tarde, trabalhar de modo prazeroso, produzir cultura e 

experimentar o sentimento religioso – formas de estar no mundo sem perder o 

contato com a realidade interna e pessoal.  

Mas a condição para se poder transitar entre a realidade onipotente de 

objetos subjetivos e a realidade de objetos pertencentes à externalidade ou 

objetivamente percebidos está relacionada ao espaço potencial, no qual o 

sonho é possível e que difere do espaço transicional. Safra define os dois 

espaços do seguinte modo: 

 

“Considero importante a discriminação entre espaço potencial e 

espaço transicional. Compreendo o espaço potencial como o fenômeno que 

aparece após a experiência de desilusão. A ilusão é substituída pela 

capacidade de sonhar. O vazio deixado pela ausência do outro é habitado pela 

capacidade de criar sonhos. Abre-se o espaço potencial. O espaço transicional 

é fruto de um processo aperceptivo do espaço físico. O fenômeno transicional 

sempre aparece na dimensão sensorial.” (1999, p. 81) 

 

 

Isto significa dizer que o espaço potencial inaugura a capacidade criativa 

no lactente, que se vê diante das desilusões próprias do processo de 

amadurecimento, e será com base nessa capacidade que o espaço 

transicional, com seus fenômenos transicionais, poderá ser uma conquista que 

permanecerá por todo o desenvolvimento da pessoa saudável. 

Cabe ressaltar que a fotografia está inserida nesse contexto, pois 

transita entre o mundo interno e o externo, registra um momento e um espaço 

e tem componentes criativos já que a escolha do objeto e a forma como será 

fotografado tem algo de pessoal. No item 2 do capítulo IV, tratarei justamente 
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desse intercâmbio entre o mundo interno e externo por meio do uso da 

fotografia. 
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Capítulo IV 

 
FOTOGRAFIA E FENÔMENOS TRANSICIONAIS 

 

 
Uma imagem fotográfica cria uma história 

que nunca se pensou em contar.   
Ernst Haas (1981,p.68) 

 
                                     

Este capítulo se inicia com algumas informações sobre a técnica de 

fotografar, utilizada desde o princípio, transita pela memória da fotografia e 

finalmente tece comentários sobre essa forma de expressão artística e sua função 

no processo de orientação vocacional, como revelação de aspectos do self do autor 

da foto. 

 

 

IV. 1 – A História da Fotografia 

 
Boris Kossoy (2001) ao contar um pouco da história da fotografia,diz que é 

importante destacar o tempo, uma das variáveis fundamentais para se compreendê-

la. A fotografia, segundo o autor, é o único meio que fixa para sempre o instante 

preciso e transitório de qualquer história, inclusive a própria.  
Kossoy (2001), conta que o fenômeno de produção de imagens teve início na 

Europa, em 1544, e era feito pela passagem da luz através de um pequeno orifício 

no interior de uma câmara obscura, equivalente a um quarto às escuras. Um 

pequeno orifício na parede externa do quarto escurecido permitia aos raios solares 

projetarem uma imagem sobre uma tela na parede oposta. 

Há quatro séculos, Daniel Barbaro, um nobre veneziano, experimentou 

colocar na frente do orifício da câmara obscura uma lente convexa, e desta forma 

possibilitou que essa imagem ganhasse maior nitidez, pois os raios de luz se 

convergiam para um único ponto. Logo os usuários dessa tecnologia começaram a 

pensar em um modo de fixar as imagens de maneira permanente. 

Por volta do século XVII, a câmara obscura já estava reduzida ao tamanho de 

uma pequena caixa, e foi diminuindo ainda mais, até se transformar em algo portátil. 

Juntamente com as experiências de alguns químicos, como Niepce, e de um pintor 
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francês chamado Daguerre, o sonho de fixar as imagens se tornou possível – 

daguerreótipo, como foi denominado o mecanismo do processo fotográfico, era uma 

chapa de cobre revestida com uma superfície de prata. Essa chapa era colocada 

dentro de uma caixa com cristais de iodo e esse conjunto era fechado no interior de 

uma câmara obscura. Durante a exposição da câmara, o vapor de iodo reagia com a 

prata e formava iodeto de prata, que é sensível à luz e, portanto, fazia a fixação da 

imagem.  

Outros temas também foram surgindo, como o de positivo e negativo no papel 

apresentado por Talbot, no ano de 1840. Era mais um avanço da tecnologia, bem 

como as chapas de vidro banhadas em colódio, a fim de controlar a fixação da 

imagem durante a exposição à luz. Entretanto, as inconveniências do processo eram 

muitas, e a necessidade de se produzir uma chapa não tão sensível à luz fez com 

que o mecanismo do processo fotográfico passasse a ser uma emulsão à base de 

gelatina. Surgiu então o filme de rolo, que revolucionou a fotografia. 

No ano de 1877, George Eastman começou a produzir o novo filme, que se 

tornou um processo mais prático e mais barato e, o que é mais importante, tornou 

possível um novo tipo de câmara fotográfica, com mais simplicidade e eficiência. 

Quando a fotografia se transformou em uma nova mania, com essa tecnologia 

acrescida de outras áreas científicas, com novos equipamentos e habilidades 

fotográficas, gradualmente tomou o lugar daquilo que fora anteriormente uma das 

principais funções da arte. Embora não se soubesse ao certo qual era o papel 

desempenhado pela fotografia no mundo nessa terceira década de sua existência, 

muitos dos melhores profissionais já se sobressaíam em quatro categorias: 

arquitetura e paisagem, documentação, retrato e a arte de fazer com a fotografia 

uma imitação da pintura. O retrato tornou-se uma das formas mais populares de 

fotografia, pela simplicidade do processo. 

                                    De fato, inicialmente, a maior aplicação foi o retrato. Em vez de tê-los 

pintados, era mais barato e rápido tê-los fotografados. Enquanto alguns fotógrafos 

preferiam registrar as guerras, outros preferiam as celebridades na América e na 

Europa.  

Mas o fato é que a relação entre a fotografia e a pintura era ambígua. Os 

pintores usavam a primeira como um instrumento prático para estudos ao vivo, 

enquanto alguns fotógrafos achavam que poderiam produzi-la com sentimentalismo, 

tal como o das pinturas. Os pictorialistas, como eram chamados estes imitadores, 
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produziam fotografias a partir de mundos criados dentro de estúdios, para que se 

parecessem o mais possível com uma pintura. Um exemplo é Roger Fenton, 

fotógrafo oficial da guerra, que produziu uma foto de um acampamento com uma 

visão romântica do combate, deslumbrando assim o público vitoriano.  

Parece então que não foi difícil a aceitação da fotografia nesse período, uma 

vez que, quando surgiu sobre o bem comportado mundo da Europa vitoriana, a 

sociedade industrial européia estava pronta cultural e economicamente para isso. 

Lambourne (1999) falando sobre a pintura no período vitoriano diz que a 

Europa vivia então o período realista (o naturalismo artístico) e o otimismo 

provocado pelos progressos científicos da Revolução Industrial. O autor cita John 

Constable, pintor inglês, que afirmava que "a pintura é uma ciência e deve ser 

apreendida através de um inquérito junto às leis da natureza".E cita também 

Gustave Courbet, grande pintor realista francês,que sintetizava as mudanças na 

pintura: rejeição de temas históricos e antigos, captação de momentos não formais 

da expressão humana, busca da iluminação própria de cada estação, cada clima ou 

cada hora.  

Nesse momento, então, o homem contemporâneo, o seu tempo e sua 

maravilhosa capacidade de compreender e transformar a natureza eram os 

principais objetos da arte. 

Entre o público das grandes cidades, surgia uma enorme audiência para as 

imagens pictóricas. A classe média era cada vez mais influente após a crescente 

perda de poder da igreja e da nobreza. Menos instruídos que os aristocratas, os 

burgueses preferiam expressões mais simples, de fácil entendimento - gravuras e 

litografias com cenas anedóticas, paisagens idílicas, cenas e retratos familiares. Não 

foi difícil para a fotografia nascente ocupar esse espaço de preferências. Assim, uma 

nova profissão tinha nascido e tomado conta do mundo.  

 

 

IV.1.1 – A fotografia no Brasil 
 

No Brasil, em 1833, Hércules Florence, um francês residente na cidade de 

Campinas (SP), realizou as primeiras imagens no país, antes mesmo de ser 

anunciada a fixação de imagens na Europa, seis anos depois. Cientista e 
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desenhista, participou da expedição Langsdorff, percorrendo vários estados à 

procura de imagens. 

Em 1976, Boris Kossoy divulgou publicamente as experiências de Hércules 

Florence no III Simpósio Internacional de Fotografia da Photographic Historical 

Society of Rochester, EUA, comprovando o pioneirismo deste. 

Entretanto, só em 1840 foi feita a primeira demonstração do funcionamento 

do processo fotográfico no Brasil e na América Latina. O fotógrafo Augusto Morand 

produziu as primeiras fotos da família real brasileira e do Palácio São Cristóvão. 

                    O Imperador do Brasil, Dom Pedro II, comprou uma câmara de daguerreótipo 

e começou a produzir imagens, tornando-se o primeiro brasileiro nato a dedicar-se à 

fotografia.  

  Todavia, a fotografia no Brasil se beneficiou com os imigrantes europeus, que 

traziam novas tecnologias fotográficas ao país. Estúdios de retratistas proliferavam 

nas principais cidades, principalmente no Rio de Janeiro, por ser o mais importante 

centro econômico; mas na primeira década do século XX, o forte do comércio 

deslocava-se para São Paulo, surgindo então grandes fotógrafos interessados em 

retratar sistematicamente a transformação urbana da cidade.  

  O percurso da fotografia teve o seu valor reconhecido em todas as áreas. 

Como meio de documentação e instrumento de divulgação, iniciou seu processo de 

disseminação através de revistas que impulsionaram o fotojornalismo brasileiro, ao 

destinar um espaço nas reportagens para as fotografias, até então só usadas como 

acessórios de texto. 

Na década de 60, período de auge da fotorreportagem no Brasil, o fotógrafo 

Luis Humberto conseguiu realizar fotos irônicas sobre a situação do país sob forte 

regime militar e apesar do controle da censura. 

Quando, em 1965, a Fundação Bienal de São Paulo introduziu a fotografia em 

suas exposições oficiais, essa expressão artística atingiu seu ápice. Na década 

seguinte, surgiram inúmeras escolas de fotografia e vários lugares para exposições. 

Havia uma busca por inseri-la no mercado de arte do país, o que a tornou conhecida 

no exterior por meio de participação em exposições internacionais e da publicação 

de fotógrafos brasileiros em revistas estrangeiras. Entre alguns dos principais nomes 

estão Sebastião Salgado,  que publicou grandes fotorreportagens de denúncia 

social, e Bob Wolffenson, que se destacou no mundo da moda, registrando os mais 

belos contextos. 
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Hoje, com natural evolução da fotografia no país, foi inaugurado o Banco de 

Dados Culturais/Informatizado, do Instituto Itaú Cultural, que, além de trabalhos de 

profissionais brasileiros e estrangeiros, fornece textos sobre técnicas fotográficas, 

críticas de exposições e fotografias digitalizadas dos mais diversos temas. Cabe 

também citar a iniciativa do Senac de São Paulo, que em 1999 inaugurou o primeiro 

curso superior de fotografia no Brasil. 

 

 

IV. 2 – A fotografia como possibilidade de expressão do verdadeiro self: três 
artistas brasileiros  
 

A fotografia assumiu, então, relevante papel na análise e contextualização da 

história, até chegar no que denominamos hoje fotografia digital.  

Kossoy (2001) refere-se ao impacto na história das iconografias do século XX 

provocou uma verdadeira revolução na questão da representação, até pela rapidez 

com que se produz e se divulga uma imagem hoje. O confronto entre o sujeito e o 

mundo propiciou um resultado imagético – a fotografia – que além de extraordinário 

potencial estético, conduz à conscientização e à reflexão.  
Paralelamente ao caminho histórico desenvolvido pela fotografia, a 

Psicanálise também traçava sua trajetória com as contribuições dos pós-freudianos. 

Winnicott, em especial, foi um dos psicanalistas que buscou sempre articular a 

subjetividade com a cultura. Como vimos, para ele, a criatividade é primária, e toda 

produção artística que mais tarde possa ocorrer se dá no espaço entre a realidade 

subjetiva e aquela compartilhada. Ela será sempre a expressão do verdadeiro self.  

Assim, podemos considerar a possibilidade de a experiência de fotografar ser 

reveladora do self, de uma forma de expressão do olhar pessoal, e, 

concomitantemente, registrar um movimento social, como nos mostra Sebastião 

Salgado.  

Esse fotógrafo brasileiro, nascido em Minas Gerais, 1944, vive em Paris há 

mais de 30 anos. Sua obra captura o impacto que a fotografia pode provocar em 

nossa experiência subjetiva, quando busca apreender a intensidade, a 

complexidade, o drama de determinados fatos ou de momentos humanos.  

Em (2000), Sebastião Salgado fez uma reportagem fotográfica que chamou 

Êxodos. Nesta reportagem Salgado diz que a razão que o motivou a realizar esse 
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trabalho foi a possibilidade de chamar a atenção do mundo sobre as questões 

sociais, políticas e, principalmente, econômicas de vários países que levavam seus 

habitantes a desistir de suas pátrias. Deparou-se, então, com a necessidade que as 

pessoas tinham de ser fotografadas naquela situação, como um pedido de ajuda 

para o registro do sofrimento que viviam ao deixarem para trás suas histórias e sua 

terra natal. 

Mas essa obra revela também aspectos do self de Salgado. Ele mesmo quem 

afirma isso ao se identificar com os exilados, uma vez que teve de abandonar seu 

país durante a ditadura, buscando asilo político na França, onde vive até hoje. 

Assim, a obra de Sebastião Salgado permite observar, além da atuação do 

fotógrafo – com todo seu tratamento estético, sua preocupação visual com a 

perspectiva, e seu filtro cultural –, o quanto ele é agente e personagem do processo; 

portanto, a fotografia como reveladora de self. 

Essa especialidade encontrada na forma de documentar e entender a vida da 

sociedade tem sido registrada por muitos outros fotógrafos e historiadores. Um dos 

pesquisadores de maior referência para estudiosos de diferentes áreas e que busca 

valorizar a iconografia fotográfica nacional é o também fotógrafo brasileiro Boris 

Kossoy, nascido em São Paulo em 1941.  

Kossoy formou-se arquiteto pela Universidade Mackenzie em 1965, e é 

mestre e doutor em Ciência pela Escola de Sociologia e Política da Universidade de 

São Paulo, desde 1979. No início da década de 70, começou a investigação 

histórica da fotografia no Brasil e comprovou a descoberta da fotografia 

independente no país. 

Segundo ele (2001), a imagem fotográfica pode e deve ser utilizada como 

fonte histórica, porém, quando registra um momento, recorta parte dele, salienta um 

aspecto determinado, ou faz ressaltar um fragmento da realidade. Isso não impede 

que encontremos no conteúdo deste breve momento registrado seus significados 

mais profundos. 

Ainda segundo Kossoy, o fotógrafo seleciona algumas possibilidades, opta 

por outras quando está fotografando. Na sua decisão estética, quer esteja prestando 

um serviço para alguém, quer esteja registrando algo para si mesmo, estão contidos 

aspectos valorizados pelo autor da foto, pelas suas múltiplas razões de fotografar e 

conforme seu vínculo com o assunto registrado. A fotografia passa a revelar, nessa 

medida, tanto uma realidade externa (mundo real) quanto uma realidade interna (a 
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emoção do fotógrafo). Se o fotógrafo for capaz de registrar o momento exato da 

emoção do objeto a ser fotografado, ele poderá revelar também toda a sua emoção 

daquele exato momento.   

                  Além disso, a fotografia traz muitas informações materializadas 

historicamente e pode ser considerada como uma narrativa, salienta Bob 

Wolffenson, outro fotógrafo brasileiro conhecido internacionalmente. 

Na entrevista que concedeu para esta dissertação (em 25.10.2005), 

Wolffenson falou sobre o que o levou a ser fotógrafo, sobre sua carreira no mundo 

da moda e suas experiências mais marcantes. Por fim, tratou do aspecto curativo da 

fotografia, citando até mesmo Freud.  

Diante da pergunta: "O que o levou a ser fotógrafo?", Wolffenson revelou que 

a fotografia não chegou para ele como vocação, pois, com a morte do pai, teve de 

começar a trabalhar cedo, e a oportunidade veio de um estúdio fotográfico de um 

parente, onde começou como office-boy.  

Na ocasião, chegou a cursar Ciências Sociais, mas abandonou o curso para 

ser fotógrafo. Bob afirmou também que a "falta" dessa vocação infantil acabou 

sendo positiva, pois assim ele se sentiu livre para tomar decisões. 

 Sobre o tema: O que é a fotografia em sua vida, Wolffenson forneceu dados 

relevantes para este estudo, porque, além de qualificá-la como um ofício através do 

qual sustenta sua família, a fotografia é vista pelo artista como uma forma de 

expressão pessoal: "Eu digo, eu falo, eu penso através das minhas fotos, sejam 

elas encomendadas, sejam do meu pensamento; elas saem do olho da minha 

câmera, através das vontades minhas, de opiniões, de composições, da forma que 

eu aprecio".  

Quanto à experiência mais marcante como fotógrafo, Bob disse que seria 

difícil determinar um marco, uma única foto, pois, para ele, a fotografia é uma 

narrativa, que precisa estar dentro de um contexto, tem de contar uma história. 

Mesmo assim, Bob mencionou um trabalho que fez a pedido da FAAP- Fundação 

Armando Álvares Penteado, sobre o bairro do Bom Retiro no qual também falou 

muito de si mesmo, pois morou justamente nessa região da cidade.  

Ao final da entrevista, ao responder à pergunta: "Se tivesse de fazer uma foto 

com este tema: 'o que significa o trabalho para você', o que você fotografaria?", 

Wolffenson revelou que teria de usar um painel de 360 graus ou um álbum, porque 

somente deste modo seria possível representar esteticamente o significado do 
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trabalho para ele, e que tem uma relação direta com o que denominou poder de 

cura. Bob chegou a citar que certa vez leu uma afirmação de Freud sobre o aspecto 

curativo do trabalho, não o trabalho mecânico, automático, mas sim aquele que 

envolve o amor. No caso de Wolffenson, esse painel incluiria todas as pessoas, os 

desafios, as viagens, enfim, tudo o que representa esse significado de trabalho. 

 

 

IV. 3 – A Fotografia como Símbolo Apresentativo 
 

 

Gilberto Safra nos dá uma nova visão a respeito do símbolo 

apresentativo, definido por Langer (1941), e nos fala: 

 

“Penso que se trata de uma articulação orgânica de 

experiências estéticas. Elas apresentam as sensações, as diferentes 

experiências do estar vivo, os sentidos do encontro com o outro, as 

posições que o indivíduo ocupa no mundo humano” (1999, p. 25) 

 

As experiências estéticas dizem respeito ao sensorial, ao captado pelo 

organismo vivo e elaborado imaginativamente, com o mínimo de interferência 

dos processos intelectuais. Os símbolos que advém destas experiências 

estéticas são os símbolos do self, ou do ser total, incluindo sua corporeidade. 

As impressões visuais, as sensações no corpo, os sons, os cheiros, muitas 

vezes não são traduzidas em palavras, mas deixam marcas tão fortes, 

principalmente na memória corporal, que contribuem para a constituição do 

self, sem a menor necessidade de serem comunicadas pela linguagem verbal. 

Safra Completa: 

 

“Os símbolos orgânico-estéticos veiculam o sentir, o ser, o existir: 

elementos que, por sua natureza, exigem o uso de símbolos que preservem a 

complexidade e a organicidade da experiência. Por esta razão, podemos dizer 

que eles não representam, mas apresentam e abrem uma determinada 

experiência de sentir, existir ou ser”. (1999, p.26) 
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É interessante observar que o termo símbolo talvez não seja como o 

próprio Safra alertou (1999, p.109), o mais preciso já que a capacidade de 

simbolizar exige um certo grau de amadurecimento. As experiências estéticas, 

sensoriais não necessitam de tal grau de amadurecimento, elas são corporais. 

Dito de outro modo, a simbolização e a linguagem discursiva são posteriores 

ao que estamos chamando de experiências estéticas, no entanto, as 

experiências estéticas são a base da constituição do indivíduo e lhe dará, se 

tudo correr bem, a possibilidade de simbolizar no momento certo do 

amadurecimento. 

Safra (2005), em seu livro Curando com Histórias propõe uma nova 

técnica de ajudar crianças na elaboração de seus conflitos. O autor sugere a 

transposição do que a criança apresenta no brincar, nos desenhos e nos 

movimentos corporais para uma história que será construída com a ajuda dos 

pais e, posteriormente, contada aos filhos. Isto é, a criança comunica não 

verbalmente o que sente, mas o sentimento está lá para quem puder captar 

suas organizações estéticas do self ou suas sensações estéticas. Não se trata 

de interpretar o que o analista imagina ou tem como pressuposto, mas de fazer 

uma leitura do que é comunicado de forma não verbal. 

Este método tem a vantagem de favorecer um espaço potencial no qual 

a criatividade e a fantasia possam emergir sem a cobrança de um encontro 

com a realidade objetiva que, naquele momento, está sendo dolorosa demais. 

O instrumento (histórias) faz parte da cultura e é contada por pessoas reais e 

significativas para a criança como a mãe ou o pai, mas o componente 

imaginário, subjetivo, não se perde. 

Margarida Calligaris Mamede (2002), em sua tese de doutorado “Cartas 

e Retratos: uma clínica em direção à ética” relata sua experiência num 

manicômio judiciário feminino no qual fez uso de cartas e fotografias com o 

objetivo de devolver ou até mesmo estabelecer um sentimento de 

pertencimento a elas mesmas, de inauguração de um self que até então 

parecia não existir plenamente ou, se um dia existiu, perdeu-se pela ausência 

de uma sustentação do ambiente para sua manutenção. 

O interessante de seu trabalho foi observar o impacto emocional que 

causava nas internas o simples olhar para si mesmo nas fotos. É como se 
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houvesse uma devolução delas mesmas ou um reencontro com alguém que há 

muito não se vê. Pode-se pensar que a fotografia, neste caso, era muito mais 

um símbolo apresentativo por causar, a partir de uma experiência estética, o 

sentimento de existirem, do que uma representação simbólica tal como a 

entendemos dentro do campo psicanalítico. A grande maioria destas internas 

era psicótica e não havia atingido uma etapa de seu desenvolvimento nas 

quais as representações simbólicas implicadas no discurso verbal pudessem 

existir como algo pessoal delas mesmas. 

Tanto as histórias de Safra, quanto as fotografias de Mamede, a meu 

ver, funcionam como instrumentos que abrem um espaço potencial no qual o 

gesto espontâneo venha a ser novamente possível e com ele a possibilidade 

de retomar o viver criativo, mesmo que por apenas poucos momentos como no 

caso das internas do manicômio. 

Quando se pede ao adolescente para fotografar algo que diga respeito 

ao que significa o trabalho para ele, a idéia não é fazer uma leitura das 

representações simbólicas do objeto fotografado, isto também será usado, mas 

não é o mais relevante. A idéia é verificar a reação do orientando em busca dos 

objetos da realidade externa e que precisará ser captado a partir de um gesto 

que o faça encontrar o que está lá para ser encontrado. No ato de fotografar 

está implicada a experiência sensorial (visual), a busca de um objeto externo 

(imagens, pessoas, etc.) que esteja em sintonia com o que o jovem está 

sentindo no momento e o compromisso de atribuir um sentido ao que foi 

fotografado que faça intercâmbio com o que pensa sobre o trabalho. 

Isto é, espera-se que se abra um espaço potencial, um lugar no qual a 

desilusão possa ser substituída pela criatividade e a capacidade de sonhar e o 

jovem possa ir ao encontro da realidade externa a partir de um gesto pessoal. 

Isto pode parecer um tanto quanto contraditório já que há algumas exigências e 

regras para a realização da fotografia, mas, se pensarmos num bebê, também 

há uma exigência, no caso uma necessidade instintual, que o leva a encontrar 

o mundo externo. 

O jovem sai em busca de algo que realize, no sentido de tornar real, 

seus anseios. Para tanto, o contato com seu mundo interno é inevitável e será 

a partir de uma demanda pessoal que encontrará um objeto que corresponda 

ao que precisa encontrar. 
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É interessante observar as reações dos que conseguiram fotografar algo 

que fez sentido para eles. Alguns “armaram“ um cenário para as fotografias, 

colocaram objetos que sugeriam suas opções profissionais e o ambiente que 

imaginavam. Outros fotografaram cenas externas nas quais havia 

trabalhadores em ação, mas não sabiam bem porque escolheram tais cenas, 

outros ainda não conseguiram fotografar nada. A maioria, no entanto, se 

surpreendeu com a própria capacidade criativa, além de se darem conta do 

quanto a tarefa de fotografar promoveu neles uma reflexão mais organizada de 

suas verdadeiras aspirações profissionais. 

São estas reações variadas na execução da tarefa que nos dão um perfil 

do orientando quanto a sua capacidade de ir ao encontro do mundo externo. O 

mundo externo aqui pode ter várias faces, pode ser o mundo fora de casa, o 

mundo adulto de responsabilidades, o mundo de escolhas e renúncias, além é 

claro, do mundo objetivamente percebido. 

O período da adolescência aglutina todas estas transições ao mesmo 

tempo causando muita angústia, incerteza e um movimento cuja característica 

é de avançar e recuar no amadurecimento. 

 

 

  

                  IV. 4 -  A Fotografia como Fenômeno Transicional 
 
 

                             Em O brincar e a realidade (1971) Winnicott, 

desenvolve um artigo de sua autoria publicado em 1951 intitulado “Objetos 

transicionais e fenômenos transicionais”. Neste artigo o autor sugere que exista 

uma área intermediária entre a realidade interna e a realidade externa e que 

seria nesta área de experimentação que as duas realidades podem se inter-

relacionar. Winnicott esclarece da seguinte maneira sua proposição: 

 

“Trata-se de uma área não questionada, pois nenhuma 

reivindicação é feita em seu nome, salvo a de que ela possa existir 

como um lugar de descanso para o indivíduo permanentemente 
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engajado na tarefa humana de manter as realidades interna e externa 

separadas, e ao mesmo tempo inter-relacionadas”. (2000, p. 318) 

 

 Os objetos e os fenômenos transicionais encontram nesta área 

intermediária seu lugar e possibilitam a passagem de um mundo 

subjetivamente concebido para o mundo também objetivamente percebido. 

Durante o processo de desenvolvimento o bebê lança mão de diversos 

recursos que aplaquem sua ansiedade, ele pode sugar o polegar ou os punhos, 

um maneirismo peculiar como a mão acariciando a orelha ou mesmo um ruído 

ou melodia que preferencialmente usa quando está cansado. A estes 

movimentos corporais ou maneirismo Winnicott denominou de fenômenos 

transicionais. Os objetos transicionais são objetos da realidade externa, como 

um bichinho de pano, mas que tem o componente interno por ter sido criado 

por ele num momento de ilusão impulsionada pela necessidade de reduzir sua 

ansiedade por uma ausência da mãe, por exemplo. Este objeto eleito pelo bebê 

e apresentado pela mãe a partir do que havia disponível na realidade externa 

será a primeira possessão não-eu do lactente que ainda não é o outro pois tem 

componentes dele próprio, mas já tem componentes do que não é ele mesmo. 

Quando a mãe é suficientemente boa, o objeto transicional é 

sensivelmente percebido como algo tão importante para seu filho que quase faz 

parte dele, e faz mesmo, do ponto de vista do bebê. A mãe intuitivamente não 

muda as características deste objeto inclusive deixa, um pouco a contragosto, 

que fique sujo e feio, isto é, leva em consideração também sua realidade como 

objeto e não somente o que possa simbolizar. Winnicott completa: 

 

“Do objeto transicional, pode-se dizer que se trata de uma 

questão de concordância, entre nós e o bebê, de que nunca 

formulemos a pergunta: Você concebeu isso ou foi-lhe apresentado a 

partir do exterior? O importante é que não se espere decisão alguma 

sobre esse ponto. A pergunta não é para ser formulada”. (1971, p. 28) 

 

Esta pergunta também não é feita e não se espera que 

respondam ou contestem quando, mais tarde, usamos a arte e a religião como 
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elementos desta área intermediária para proporcionar alívio no constante 

esforço que existe, mesmo na saúde, em manter discriminado o que é 

realidade externa e o que é faz parte do mundo interno. 

É importante salientar que a existência e o uso do objeto 

transicional na sua função primordial, bem como dos fenômenos transicionais 

só serão possíveis na medida em que a mãe proporcione uma gradativa 

desilusão e, portanto, que permita as frustrações necessárias ao 

desenvolvimento normal e que fazem parte do processo de desmame, 

entendido aqui como o conjunto de frustrações e não somente ao término da 

alimentação ao seio. No entanto, a frustração não pode ser intensa ou 

prolongada demasiadamente a ponto de romper com a confiabilidade no 

ambiente o que provocaria uma perda de sentido do objeto transicional.  

A proposta desta dissertação quanto ao uso da fotografia como 

instrumento na orientação profissional tem como apoio teórico principal este 

ponto da teoria do amadurecimento humano de Winnicott. A transição do 

mundo infantil para o mundo adulto que o adolescente experimenta de maneira 

gradativa, mas conturbada, pode ser facilitada por uma possibilidade de estar 

numa área intermediária ou num espaço potencial, como chamou Winnicott, 

espaço este em que o jovem possa entrar em contato com seu mundo interno 

e, ao mesmo tempo, usar a realidade externa para registrar suas ansiedades 

internas de forma criativa e pessoal. 

Não se trata de chamar a fotografia de objeto transicional, assim 

como uma obra de arte não o é, mas sim de uma derivação da experiência de 

transicionalidade, como a cultura e a religião são do brincar. O aspecto lúdico 

do fotografar também contribui para que esta atividade ocorra no espaço 

potencial e não como um simples registro da externalidade.  

Gilberto Safra propõe que se observe a diferença entre as 

representações simbólicas do discurso através da linguagem discursiva e seus 

códigos e a apresentação simbólica a partir de experiências sensoriais ou “(...) 

uma articulação orgânica de experiências estéticas” (1999, p. 25). Isto é, a 

linguagem ou a representação de palavras não consegue abarcar todo o 

campo do simbólico. Diz o autor: 
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“O indivíduo apresenta o seu existir por gesto, sonoridade, por 

formas visuais, por diversos meios disponíveis para constituir seu self e seu 

estilo de ser. São criações, na maior parte das vezes, de grande complexidade 

simbólica e não passíveis de decodificação”. (1999, p.24) 

 

O uso da fotografia como um meio para o jovem apresentar sua 

maneira de existir no mundo não tem o objetivo de desvendar ou decodificar o 

não dito. A idéia é oferecer uma das várias possibilidades de comunicação não 

verbal, que poderia ser através da pintura, música ou qualquer outra forma de 

expressão estética, num momento em que o excesso de preocupação com a 

comunicação formal, como no caso do período da escolha profissional, pode 

ser um empecilho no reconhecimento da própria corporeidade e suas 

preferências no que diz respeito às vivências sensoriais. 

Uma orientação profissional não deve ser confundida com uma 

análise e, portanto, não se busca recuperar a capacidade criativa do orientando 

o que exigiria um trabalho mais aprofundado e bastante especializado. No 

entanto, a facilitação para um acesso a estes aspectos estéticos de sua 

experiência pode despertar no jovem a possibilidade de incluir a própria 

capacidade criativa, se a tiver, para entrar em contato com seu self e seus 

símbolos de forma não intelectual, colaborando para uma escolha mais afinada 

com seus verdadeiros anseios e preferências. 

Gilberto Safra na introdução de seu livro “A Face Estética do Self”, 

ressalta a importância de oferecer ao analisando “(...) mais um espaço de 

experiência do que um lugar de cognição”. (1999, p. 28). Será neste lugar de 

experiência, possibilitada pela vivência estética no ato de fotografar, que o 

indivíduo poderá emergir na sua existência, dentro de seu contexto cultural. 

Tomo emprestada uma citação que Safra faz de Bollas que ilustra 

seu pensamento quanto a importância dos símbolos do self que se originam da 

experiência estética: 

 

“Talvez necessitemos de uma nova visão na psicanálise 

clínica, semelhante a um tipo de antropologia da pessoa. Daríamos 

extrema atenção a todos os objetos selecionados por um paciente e 

anotaríamos o uso que é dado a cada um deles. A literatura, os filmes 
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e a música que a pessoa seleciona constituiriam uma parte tão valiosa 

do campo de trabalho quanto o sonho. Fotografias do interior da casa 

do analisando, álbuns narrando a história da escolha dos objetos 

domésticos, descrições detalhadas de seus amores, amigos e inimigos 

poderiam ajudar em nosso esforço para seguir a pista do self 

verdadeiro” (apud Safra,1999, p. 29)  

 

Esta é uma proposta muito interessante, pois, valoriza as diversas 

formas de comunicação que se valem de elementos da cultura e das relações 

pessoais como forma de expressão, afastando-se, de certa maneira, da 

importância dada, quase que unicamente, à comunicação verbal do paciente. 

Embora o pedido para que o orientando fotografe objetos ou 

situações que tenham alguma relação com suas expectativas no que diz 

respeito ao seu futuro profissional seja uma formalidade que a princípio o 

afaste de um gesto espontâneo, o conteúdo do objeto fotografado além de seu 

sentido, podem contribuir para o auto conhecimento. Isto é, o fotografar pode 

propiciar ao orientando um olhar para o mundo externo que faça um 

intercâmbio com seus sentimentos e sensações. 

A experiência estética, sensorial, no entanto, depende de um 

ambiente confiável para que possa ser experimentada num espaço que não 

está dentro do indivíduo nem tampouco no mundo da realidade compartilhada. 

O espaço potencial ou a terceira área do viver de um ser humano tem seu 

início no período de separação do NÃO-EU e o EU e varia de indivíduo para 

indivíduo de acordo com a confiança que há no ambiente (mãe). Quanto maior 

a confiança maior será a capacidade de desfrutar desta zona intermediária com 

o brincar criativo e, mais tarde, apoiado nesta boa experiência inicial, será 

nesta área que as artes e a religião encontrarão seu lugar de experimentação e 

expressão. 

A confiança no ambiente é fundamental para ser possível ter 

experiências não dirigidas ou organizadas, pois é necessário um estado 

relaxado, uma vivência de separação sem angústia intensa para o surgimento 

deste espaço potencial, ou como diz Winnicott: 
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“(...) Onde há confiança e fidedignidade há também um 

espaço potencial, espaço que pode tornar-se uma área infinita de 

separação, e o bebê, a criança, o adolescente e o adulto podem 

preenchê-la criativamente com o brincar, que, com o tempo, se 

transforma na fruição da herança cultural.” (1971, p. 150). 

 

 

Este ponto é muito interessante, pois Winnicott propõe uma nova 

forma de se ver o ingresso da pessoa humana na cultura. Para o autor, parece 

não ser o simbólico que insere a criança na vida cultural, mas é a confiança no 

ambiente que dará a possibilidade da criação de símbolos que aos poucos vão 

se adequando aos símbolos utilizados pelo meio em que a criança se 

desenvolve. O viver criativo, no sentido de criar o mundo que está lá para ser 

criado, valendo-se de suas percepções sensoriais, estéticas, favorecem um 

compartilhamento com a realidade externa a partir de algo pessoal e, portanto, 

sentido como real. 

A maneira como será vivida a adolescência, para Winnicott, 

também dependerá dos processos iniciais do desenvolvimento já que, para o 

autor, o amadurecimento do ser humano está implicado numa linha de 

existência, isto é, faz parte de um processo e não é estanque. A pessoa 

humana saudável, incluindo aí os adolescentes, estará sempre em busca da 

conquista das várias integrações que tenderá a fazer durante toda sua vida, 

sendo a derradeira, a própria morte.  

Dentre estas integrações podemos incluir a inserção na cultura e 

o uso dos objetos culturais. A fotografia pode ser um exemplo de um objeto que 

faz parte da cultura e tem como característica principal registrar um momento, 

um lapso temporal, a partir de um olhar que também está inserido numa cultura 

e carrega com ele elementos de seus ancestrais. A fotografia conta mesmo 

uma história e é capaz de narrar, sem palavras, o percurso de uma família, de 

um povo e até de uma idéia. 

Como vimos, os fenômenos transicionais possibilitam o 

intercâmbio entre a realidade interna e externa sem perdas significativas para 

ambas. Isto é, quando se pode criar ou admirar uma obra de arte, ter devoção 

por algo religioso ou até mesmo descansar e poder sonhar acordado, significa 
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poder usar um fenômeno transicional para repousar do constante esforço de 

ficar ancorado na realidade externa. A fotografia, bem como a arte, tem 

também esta função, pois, embora seja um registro de um determinado 

momento, carrega consigo as emoções e sentidos deste momento 

reacendendo sentimentos que muitas vezes já estavam adormecidos. As 

realidades se misturam no tempo. 

 
 

 

                   IV. 5  - Uso da fotografia no contexto clínico 

 
                                 

Com a preocupação de fundamentar ainda mais a prática clínica com 

fotografia, cito aqui o trabalho de uma psicóloga que fez uso dessa expressão 

artística no contexto de sua pesquisa de doutorado, intitulada “Cartas e Retratos”. 

Trata-se de Margarida Calligaris Mamede (2002), que usou a fotografia como um 

meio facilitador do contato com pacientes de um manicômio judiciário feminino.  

Segundo Mamede, algumas dessas mulheres puderam se conhecer através 

da fotografia, ou seja, este recurso funcionou como um espelho, sendo que o fato de 

a psicóloga estar olhando para elas a fim de fotografá-las também resultou em uma 

maior aproximação entre terapeuta e paciente. 

                               A fotografia registrava, então, um contexto e permitia que a paciente 

resgatasse, inventasse ou reinventasse uma história, além de permitir um diálogo e 

proporcionar um encontro dessas mulheres com elas mesmas e com o outro: “Uma 

fotografia parecia poder nos tirar da solidão” (2002, p.113). Mamede se refere a 

Safra, para quem a fotografia estaria entre os “...meios pelos quais pode ser possível 

a um indivíduo alojar-se no mundo com outros” (2002, p.141). 

                              Conforme a experiência da autora, as fotografias contribuíram muito para a 

formação da personalidade de suas pacientes, fase de amadurecimento pela qual 

ainda não haviam passado. Assim, esse recurso artístico ajudou na inauguração do 

self, auxiliou a constituição deste, bem como permitiu que fosse sustentado pelo 

terapeuta. 

                                   Podemos dizer, então, que a fotografia funcionou no trabalho dessa 

psicóloga como instrumento facilitador na constituição da subjetividade, como 

recurso na intermediação entre psicólogo e pacientes, psicólogo e familiares dessas 
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pacientes e, ainda, destas e seus familiares. Como intervenção, a fotografia foi uma 

tentativa de promover um ambiente que facilitasse algumas experiências 

emocionais, bem como um meio de auxiliar no resgate da dignidade das mulheres 

internadas. 

Esse trabalho de Mamede aproxima-se da prática clínica de orientação 

vocacional aqui proposta. Em ambas, a fotografia é utilizada no sentido de mobilizar 

uma transformação, sendo que as pessoas em atendimento passam a formar uma 

noção de si mesmas e inauguram um senso estético até então desprovido de lugar 

na história de suas vidas, como no caso das mulheres internadas, ou na história que 

ainda irão construir, como no caso dos orientandos.   
Como será detalhado mais adiante, tenho adotado em minha prática clínica 

um procedimento que dá a oportunidade de o adolescente viver a experiência de ser 

incluído no mundo profissional. Inicio sugerindo um tema a ser fotografado, qual 

seja: “O que significa o trabalho para você?”, levando o jovem a pensar e se 

imaginar no lugar que está querendo ocupar na vida. Diante dessa experiência, ele 

pode registrar uma imagem que fale desse movimento, dessa busca de identidade 

profissional. Depois, proponho que essa imagem fotografada seja traduzida em 

palavras, revelando suas sensações, emoções e idéias a respeito do que almeja 

realizar profissionalmente. 

  Com isso, tenho constatado que o ato de fotografar, como venho utilizando no 

processo de orientação vocacional, pode mobilizar no jovem o sentimento de 

pertencer, e de continuar a ser, mas da forma como ele está querendo.                                                     

  De fato, quando o orientando olha para a foto de sua autoria e considera 

aquela imagem como uma continuidade do seu ser, com um novo lugar para ocupar 

no mundo, vê-se diante de uma revelação de aspectos do seu verdadeiro self, e 

pode então contar uma história que nunca havido pensado em narrar.  
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Capítulo V 
 

 METODOLOGIA 
 

 

A metodologia escolhida para ser aplicada na orientação vocacional que vou 

descrever segue os critérios do modelo compreensivo clínico proposto por Trinca, 

(1984). Este método tem como característica principal a compreensão do que o 

paciente (no caso o orientando) comunica a partir da observação de: 

 

“...uma série de situações que  

inclui, entre outros aspectos, o de encontrar um sentido para o conjunto 

das informações disponíveis, tomar aquilo que é relevante e significativo na 

personalidade, entrar empaticamente em contato emocional e, também, conhecer 

os motivos profundos da vida emocional de alguém”. (1984, p.15) 

 

Isto é, o método compreensivo procura apreender o indivíduo em sua 

totalidade e não apenas a compreensão de aspectos específicos do funcionamento 

de sua personalidade. Esta forma mais abrangente de diagnosticar implica numa 

maior flexibilidade na entrevista inicial, bem como nas dinâmicas aplicadas, na 

escolha dos testes psicológicos ou de qualquer tarefa interventiva que se pretenda 

utilizar. A avaliação pode priorizar alguns aspectos do orientando (raciocínio, 

intelecto, psicomotor, emocional), mas não pode perder de vista o indivíduo como 

um todo. 

O referencial teórico é sempre o psicanalítico, mas não se baseia apenas no 

método freudiano de associação livre no sentido de elucidar a dinâmica emocional 

inconsciente, mas também uma investigação da capacidade criativa e a forma de 

manifestação do self, seguindo os moldes do pensamento winnicottiano. Alguns 

pontos nodais já podem ser verificados na entrevista inicial através dos 

componentes de resistência demonstradas pelo aluno como mudança de assunto, 

angústias observáveis, etc.. As atividades aplicadas foram escolhidas a partir dos 

objetivos que tínhamos em vista, isto é, ampliar seu auto conhecimento 

favorecendo uma escolha profissional de modo mais pessoal. Todos os conflitos 
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que possivelmente emergirem serão trabalhados, portanto não há um esquema 

padrão definido e as tarefas serão propostas levando-se em conta dois fatores 

principais:  

1) A necessidade do orientando de pensar e decidir se possível, sobre 

sua futura profissão. 

2) A mobilização de aspectos inconscientes que possam interferir na 

sua livre escolha.  

Assim o processo de orientação vocacional se utiliza de diversos 

procedimentos, como fotografia, dinâmicas projetivas, questionários, testes 

psicológicos, entrevistas, etc. para definir um contexto clínico. 

Este é amplo no sentido prático, onde se leva em conta tudo que ocorre de 

modo significativo no processo de orientação mas é restrito na sua aplicação, pois 

leva em consideração a característica de cada aluno orientado, ou como afirma 

Trinca:   

 

”A visão que se tem do paciente é em conjunto com o material clínico, 

assim, o psicólogo além de descrever suas observações, estabelece relações e 

conexões entre tudo que foi observado, realizando uma análise global”. (1984, 

p.18) 

 

No modelo clínico compreensivo, diferentes fatores em interação com a 

personalidade do aluno são levados em consideração, tais como, os conflitos intra-

psíquicos (atuais e do seu desenvolvimento), intra-familiares (hereditários e em 

relação ao ambiente) e sócio-culturais. 

Tudo deve ser observado e levado em consideração no processo de 

orientação vocacional, principalmente que o orientando é um adolescente, portanto, 

sua personalidade está em processo de formação e os fatores que hoje são 

importantes na organização da sua personalidade podem ser modificados num 

outro momento. 

O modelo compreensivo não dispensa o uso de testes psicológicos objetivos, 

entretanto conta muito com a habilidade e experiência clínica do psicólogo em lidar 

com diversas situações mentais, em avaliar quaisquer recursos técnicos 

disponíveis e dados de um orientando conforme seus próprios recursos mentais. 
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O processo de orientação vocacional proposto por mim envolve algumas 

técnicas de investigação psicológica como testes projetivos, da forma como aplico 

hoje, com a seleção de algumas técnicas de investigação psicológica, respeitando 

uma ordem e uma coerência, juntamente com a experiência clínica, está associada 

ao meu suporte emocional e aliada à minha experiência de vida. 

Por isso o modelo clínico compreensivo se aplica satisfatoriamente à 

orientação vocacional, por ser bastante flexível e adaptável a cada orientando 

atendido. As atividades são moldadas às necessidades prementes de cada 

orientando. Ainda segundo Trinca  

 

“O que se depreende, então, é que o processo diagnóstico é estruturado 

no contexto de relações significativas dadas pelo pensamento clínico, e não através 

de justaposições cegas de elementos ou arranjos das informações como colchas 

de retalhos”. (1984, p.21) 

 

 Isto torna o assunto amplo e interessante, descortinando-se-lhe horizontes 

de imensas possibilidades. 

Neste processo é relevante a importância da entrevista inicial, a observação 

clínica, os testes psicológicos e os demais testes projetivos usados no auxílio de 

investigação clínica de personalidade. Os mais usados na orientação vocacional 

são: H.T.P. e o T.A.T. como exemplo de procedimento clássico de expressão 

emocional. Utilizo técnicas psicológicas diferentes em cada fase do trabalho, que 

são decorrentes das bases teóricas e referenciais teóricos de psicanálise, como por 

exemplo: a) processos intra-psíquicos, b) desenvolvimento e maturação c) relação 

psicólogo-paciente. 

a) Em relação aos processos intra-psíquicos, busca-se aspectos 

fundamentais referentes à relação do indivíduo com a realidade (externa e 

psíquica), formação de sintomas (inconsciente) e o desenvolvimento da vida 

instintiva nas suas diversas fases. 

b) Quanto ao desenvolvimento e maturação levam-se em consideração todas 

as etapas de desenvolvimento do ser humano desde as mais precoces, conforme 

preconizou Winnicott. 

c) Finalmente a relação psicólogo-paciente abrange a compreensão dos 

processos transferenciais emergente na situação. 
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Na minha maneira de pensar, esse processo que é uma co-construção com o 

orientando, é essencial que o terapeuta tenha uma postura sensível, empática e 

criativa no sentido de oferecer um ambiente propício à emergência dos verdadeiros 

anseios do adolescente.  
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CAPÍTULO VI 
 
 

ILUSTRAÇÃO DO USO DA FOTOGRAFIA ATRAVÉS 
DE FRAGMENTOS DE UM CASO CLÍNICO 

 

 

O projeto de Orientação Vocacional que desenvolvo em meu consultório 

particular é divulgado em escolas particulares de classe média alta da cidade de 

São Paulo. Sendo assim, os encaminhamentos partem destas escolas, constituem o 

perfil sócio-econômico do orientando e o tipo de demanda que procura orientação 

vocacional. Esses jovens que se vêem diante de sua primeira escolha profissional 

não trabalham, ainda dependem de seus pais, freqüentam clubes e academias, 

viajam para fora do país e geralmente freqüentam algum curso extracurricular. 

O processo de orientação vocacional que aqui apresento foi desenvolvido, 

então, para atender as particularidades desse tipo de adolescente, adaptando-se às 

necessidades mais prementes de cada um deles.  

Já na primeira entrevista, observo que, no geral, o adolescente traz a 

necessidade e o desejo de decidir o que quer fazer profissionalmente, mas não tem 

idéia de como esse processo de orientação vocacional ocorre e nem que pode lhe 

oferecer a oportunidade de se autoconhecer. Muitas vezes, também está à procura 

de um profissional que comunique a seus pais que ele não vai cumprir a expectativa 

deles. 

No artigo “O gesto na tradição”, Safra (2003) afirma que o bebê vem ao 

mundo e vive uma situação familiar em que pode encontrar três possibilidades: 

missão, enigma e questão. Embora sejam conceitos amplos, eles podem ser 

pensados focando-se os entraves que não raramente surgem no momento da 

escolha profissional.  

Ainda segundo o autor, estaríamos diante de uma situação de missão quando 

os entes de um bebê esperam que o nascimento dele resolva determinada questão 

familiar. O gesto desse novo ser em direção à sua singularidade fica, então, 

impedido ou encontra resistência do meio para emergir. 

Já quando nasce em uma situação familiar na qual existem tabus, 

preconceitos e/ou proibições pertencentes à transgeracionalidade, e que não são 
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ditos, o enigma se instala e o bebê fica suspenso, impedido de realizar um futuro 

pessoal. O enigma compromete seu contato com a realidade e traz um sentimento 

de enlouquecimento, pois ele não encontra palavras para as suas sensações. 

E há, finalmente, uma terceira situação: quando o bebê nasce em uma família 

na qual a vida, a morte, a solidão e outras questões humanas são vistas e lidadas 

de um modo particular. O bebê pode desenvolver, então, um futuro saudável e 

pensá-lo de forma pessoal, mesmo sofrendo interferências de seus entes ou de toda 

a comunidade. 

O projeto de orientação vocacional aqui em foco não deixa de considerar 

alguns desses conflitos relacionados à herança destinada ao jovem assim que ele 

veio ao mundo. Essa questão me parece ser, inclusive, um dos componentes 

instigantes e que poderá ser revelado e partilhado ao longo do processo.  

Para tanto, considero que são necessários oito encontros, sendo dois por 

semana, com uma hora de duração cada um. O objetivo principal é propiciar ao 

orientando um auto conhecimento elaborado e gradativo. 

Em cada encontro procuro observar aspectos diferentes do adolescente 

através de várias dinâmicas e técnicas projetivas, como por exemplo, fotografia, 

testes, música, colagens e desenhos, que variam conforme a necessidade de 

aprofundar ou confirmar alguma questão importante. Essas atividades possibilitam 

que, aos poucos, o jovem vá se conhecendo e lidando com as angústias referentes 

a quem ele é e a quem ele quer ser. A escolha profissional deve, portanto, partir 

dele, através de todo o conhecimento que for adquirindo sobre ele mesmo durante 

esse processo. 

Como já foi aqui ressaltada, a dinâmica da fotografia tem sido uma das 

principais atividades que realizo durante o processo de orientação vocacional, não 

só por revelar aspectos conscientes, pré-conscientes e inconscientes do orientando, 

mas principalmente porque lhe possibilita o primeiro movimento pessoal em direção 

ao objetivo demandado. Alguns jovens ficam de fato muito satisfeitos com essa 

oportunidade de registrar uma imagem que revele o que sentem e pensam a 

respeito do que significa o trabalho para eles e acabam sentindo que podem ser 

alguém ocupando um lugar no mundo. 

Neste capítulo, ilustro essa proposta do uso da fotografia em orientação 

vocacional através de fragmentos de um atendimento que realizei no ano de 2004, 

com um jovem de 16 anos, aqui chamado P., e que cursava o 3º colegial em uma 
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escola de ensino tradicional, na qual estava desde a primeira série do ensino 

fundamental. P. era o primeiro filho de um casal de dois filhos. 

A escolha de P. para esta dissertação ocorreu porque, através desse 

atendimento, me pareceu possível elucidar muito dos conceitos da Psicanálise e do 

próprio processo de orientação vocacional que emprego. Além disso, encontrei em 

P. um adolescente saudável, cheio de vida, inteligente e com muitos recursos 

internos. 

 

O processo de orientação em foco 
 

 Apesar de sua mãe ter iniciado o contato comigo, o próprio P. marcou nossa 

primeira entrevista. Procurei sentir, então, se era realmente dele o interesse em 

fazer a orientação vocacional ou se era um desejo de seus pais, já que a iniciativa 

partira de sua mãe. P. disse ter pedido para que ela se informasse sobre esse tipo 

de trabalho, pois “não sabia o que ia fazer na vida”. Percebi neste comentário o 

quanto essa preocupação estava tomando conta desse jovem, e me perguntei por 

que ele mesmo não tomara a iniciativa de procurar informações sobre o tema na 

escola.  

No dia da entrevista, P. chegou acompanhado de sua mãe, que o aguardou 

na sala de espera. Em minha sala, P. permaneceu em silêncio, sem me olhar ou me 

dirigir a palavra, o que me sugeriu certa timidez, a mesma que percebi quando, ao 

me cumprimentar, enrubesceu. Esse aspecto chamou minha atenção, pois P. me 

pareceu mais tímido e encabulado do que os demais jovens que recebo em meu 

consultório. Senti então que talvez ele precisasse ser conduzido e sugeri que 

contasse um pouco de sua história de vida escolar, como ele se classificava como 

aluno, quais as matérias que mais gostava, se fazia ou se fez algum curso além do 

colégio e que área gostaria de estudar. 

P. começou então a falar com entusiasmo e sempre com um sorriso nos 

lábios. Contou que sempre estudou no mesmo colégio, “desde que me conheço por 

gente”, e que sempre foi bom aluno. Disse que gostava muito de estudar Biologia, 

Química, Genética, mas que não tinha muita facilidade em Matemática. Perguntei se 

gostava de Física e Línguas e ele respondeu que, embora não gostasse de Física, 

não ia mal nessa matéria, e também não tinha dificuldade em línguas. Contou que, 

no 1° colegial, quando tinha 14 anos, fez intercâmbio nos Estados Unidos, onde 
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permaneceu durante seis meses na casa de uma tia e pôde aprender bem o inglês. 

Perguntei se havia sido uma experiência boa e ele me disse que tiveram momentos 

muito bons, mas também alguns ruins. Ele pôde se sentir mais independente, fazer 

o que quisesse na hora que quisesse, pois a cidade era pequena, todo mundo se 

conhecia e não havia perigo de sair sozinho. Mas sentiu saudade da família e, na 

hora de voltar para casa, também sofreu por ter de deixar os novos amigos que 

havia feito nos EUA. De qualquer forma, relatou ter sido uma experiência diferente, 

que lhe deixara uma boa lembrança, pois havia se adaptado bem, além de se sentir 

independente e conhecer pessoas com as quais ainda mantinha contato. 

Nesse relato de sua viagem, pude observar em P. um desejo de ser 

independente, além de sua boa capacidade de adaptação a situações novas, bem 

como sua facilidade para estabelecer vínculos afetivos.  

Era interessante como, ao olhar para P., percebia uma série de expressões 

faciais que suscitavam curiosidade no outro, revelando posteriormente toda a 

vivacidade de uma realidade interna. Ele se mostrava meigo, doce, demonstrava 

que gostava de conversar, tinha prazer em contar sobre sua vida, era bem 

humorado e elaborava bem suas respostas. Minha sensação era de que estava 

diante de um menino inteligente, que pensava antes de falar, sugerindo, também, 

capacidade de simbolização.  

P. contou, ainda, que gostava de discutir assuntos diferentes em classe com 

alguns professores, como aborto, eutanásia e diferenças sociais, pois podia colocar 

suas idéias, falar tudo que pensava e ouvir a opinião dos outros: “É sempre muito 

legal e posso tirar várias idéias para minhas histórias”.  

Nesse primeiro encontro, fiquei conhecendo, então, o interesse de P. por 

temas que envolvem questões do ser humano, como a morte, a compaixão pelo 

sofrimento do outro, o convívio com as diferenças, os preconceitos, etc. Também 

fiquei sabendo que, em casa, ele não tinha muito espaço para falar, pois, segundo 

P., seus pais e irmãos falavam muito, e a avó, mais ainda. Apesar de especialmente 

essa avó sempre pedir para que ele desse opiniões, P. não conseguia fazê-lo: “Não 

me deixam, me atropelam”.  

  Fiquei pensando de que espaço P. estaria falando; provavelmente de um 

espaço interpessoal, no qual sua individualidade pudesse ser contemplada e ele 

pudesse se expressar e ser compreendido nas suas emoções. Muitas vezes, 

quando certas angústias aparecem durante o processo de orientação, é muito 
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importante que o psicólogo avalie a natureza delas para não se desviar do objetivo 

proposto. Penso que o processo deve se restringir a conter e nomear as angústias 

próprias do momento que o adolescente está vivendo, referente à sua escolha 

profissional. 

 Ainda nesse primeiro encontro, P. contou que gostava mais de ficar recolhido 

em seu quarto, e que estava escrevendo um livro com “pequenas histórias 

inventadas”. Seu hobby era jogar RPG com os amigos, pois ”gostava de ser o 

mestre e de ter idéias”. Segundo P., o RPG pode contar com até seis participantes; 

um deles é escolhido aleatoriamente pelo grupo como líder e sua função é criar uma 

história fictícia, de difícil resolução, para que os outros cheguem a uma solução. 

Essa solução deve ser sempre pensada anteriormente pelo líder, já com todas as 

possibilidades de resolução. Quando a estratégia é desvendada separadamente 

pelos componentes, tem-se o final do jogo e o vencedor. Novamente, elege-se um 

líder ou permanece o mesmo, para começar uma nova história. 

 Observei que, quando falava desse jogo, P. vibrava, contando que adorava 

escrever, inventar histórias e solucionar os problemas; dizia se sentir muito bem no 

papel de mestre e de líder.  

 A primeira impressão que tive foi de que eu estava diante de um rapaz com 

muita necessidade de expor suas idéias e de ser admirado por elas. De fato, P. se 

expressava de maneira bem articulada, explicava pausadamente tudo o que queria; 

porém, a maneira como se referiu ao RPG me trouxe a impressão de que tinha 

pouca continência para lidar com a “angústia do não saber”, uma vez que esse jogo 

o colocava na situação de controle da resposta. Também me fez pensar que, apesar 

da introversão, esse jovem tinha uma grande facilidade para se comunicar 

verbalmente.  

  Perguntei-lhe, então, como ele era visto pelos amigos. P. me respondeu que 

era tido como engraçado, e que também já haviam lhe dito que ele era um gênio, 

mas P. sabia que era apenas inteligente. Senti que ele estava um tanto confuso 

quanto às impressões que tinha de si mesmo e sobre a forma como era visto pelos 

outros, o que é muito comum nessa idade. 

           Em seguida, perguntei a P. como ele era visto por seus pais e pedi que 

falasse um pouco de sua infância e de sua família. Segundo P., seus pais o 

achavam muito inteligente e gostariam muito que ele tivesse uma vida social 

intensa, mas reconheciam que este não era o estilo dele e nem o da família. Todos 
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eram mais reservados e levavam uma vida mais voltada para o ambiente familiar, 

com interesses focados principalmente na intelectualidade e não tanto nas relações 

sociais. “Sempre foi assim, desde que eu era pequeno”, relatou-me.  

 Pensei, então, na possibilidade de P. estar repetindo, de certa forma, o modo 

de viver de seus pais, isto é, identificando-se com o desenvolvimento intelectual e 

com a pouca sociabilidade deles. Também pensei que o desejo dos pais de ter uma 

vida social intensa poderia estar sendo projetado nesse filho. De qualquer forma, 

P.dizia que gostava de viver mais tranquilamente, nunca havia namorado e tinha 

poucos amigos.  

          Outro aspecto interessante da história familiar diz respeito à profissão dos 

pais. A mãe era médica neonatologista e trabalhava em um hospital, e o pai era 

engenheiro mecatrônico, fazia pesquisas e era docente universitário. Ou seja, eles 

atuavam em campos diversos, e num certo sentido até opostos -  um lidava com 

gente, com bebês, com a vida em sua origem, e o outro com o conteúdo e 

funcionamento das máquinas. 

Como então estaria se dando a possibilidade de escolha para P. nesse 

contexto transgeracional? De que forma ele estaria se identificando com a profissão 

de seus pais? E o quanto estaria sendo ou não apoiado por eles nesse momento de 

escolha? 

Não fiz nenhum comentário a respeito dessas questões, apenas as registrei 

comigo, pensando em respondê-las no decorrer do processo de orientação, quando 

P. já estivesse então mais perto de sua escolha.  

Ele continuou me contando que sempre gostou muito de esporte, que fez 

karatê e natação até a 7ª. série, sendo que praticou esta última modalidade porque 

seus pais diziam que ele precisava crescer e se desenvolver. De fato, apesar dos 

esportes, P. era um rapaz de aparência franzina também tinha “acne juvenil”. Na 

ocasião do atendimento, ele jogava squash e dizia gostar bastante. 

Ainda nessa primeira entrevista, perguntei a P. se os seus pais tinham alguma 

expectativa em relação à orientação vocacional. Soube, então, que eles o apoiavam 

e nunca disseram o que deveria ou não fazer; apenas queriam que o filho fosse 

feliz, fazendo o que julgasse melhor.  

Nesse momento, P. começou a me contar que estava vivendo uma situação 

de muita pressão e dúvida em relação a seu futuro profissional, uma vez que só se 

falava em vestibular na escola. Seus colegas se diziam definidos sobre suas 
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escolhas e todos perguntavam sobre a decisão dele. P. não sabia o que responder 

e contou que ficava “irritado” com esse assunto, porque os professores não levavam 

em consideração os alunos que ainda não tinham feito suas opções e só davam 

atenção aos que já estavam resolvidos. Sentia que tinha muitas dúvidas, estava 

confuso e não sabia se conseguiria fazer uma escolha. Esse relato de P. me fez 

pensar na quantidade de angústia que estava sendo nele mobilizada pela situação 

da escolha profissional.  

Finalizando esse primeiro encontro, expliquei a ele como seria o processo de 

orientação vocacional - a freqüência dos encontros, a necessidade de sua 

colaboração nas atividades, ressaltando que seu  interesse contaria muito para que 

pudéssemos conhecer bem os aspectos de sua personalidade, seu potencial, suas 

habilidades e o seu tipo de raciocínio. Esses dados certamente indicariam sua 

escolha profissional.  

De fato, considero importante que o orientando compreenda que sua 

participação no processo é fundamental, contribuindo com o maior número de 

informações possíveis sobre ele e sua vida.  

Também conversei com P. sobre o sigilo de nossos encontros, outro aspecto 

que abordo com os orientandos. Disse-lhe que ali era um espaço acessível, apenas, 

a nós dois; ou seja, tudo o que fosse dito permaneceria entre nós. Apenas não 

adoto esse procedimento quando constato que o jovem apresenta alguma outra 

demanda que me leve à necessidade de conversar com os pais, como por exemplo, 

conflitos de caráter patológico que mereçam cuidados específicos, sinais de 

depressão, idéias suicidas, uso de drogas, etc., o que não se aplicava a P. Ele trazia 

uma demanda para orientação vocacional, estava muito angustiado com a escolha 

profissional, mas mostrou que tinha recursos internos para serem aproveitados e 

estava aparentemente motivado. Esse nosso contato inicial fluiu com facilidade, e P. 

me pareceu ter capacidade de estabelecer um bom vínculo comigo. 

Agendamos, então, os nossos encontros. P. agradeceu e disse que precisava 

ir porque sua mãe o esperava, encerrando ele mesmo a entrevista. Isso me pareceu 

expressar sua ansiedade naquele momento, incluindo o fato de que sua mãe 

parecia esperá-lo com tranqüilidade. 

O nosso primeiro encontro ocorreu logo na semana seguinte. Iniciei com o 

teste projetivo H.T.P. - House Tree Person - para conhecer alguns aspectos 
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inconscientes da personalidade de P., sua relação com a família e seus projetos de 

vida, além de seu ideal de ego e seu ego ideal.  

Ressalto que a avaliação de todos os testes projetivos aplicados ao 

orientando é sempre feita somente após cada encontro, sendo possível então uma 

análise mais elaborada e detalhada, que depois é colocada na devolutiva final, no 

oitavo encontro. Esses dados são utilizados como elementos a mais para a 

compreensão de todo o material obtido durante o processo de orientação e revelam 

aspectos inconscientes, conscientes e pré-conscientes do orientando. 

Então, através da análise de alguns aspectos projetados nos desenhos 

iniciais de P., levantei algumas hipóteses:  

1. Em relação à família, P. mostrava um isolamento afetivo e certa dificuldade 

em lidar com as pressões ambientais existentes.  

2. Em relação aos amigos, necessitava do afeto deles e se esforçava para 

estar com eles, ao mesmo tempo em que apresentava certa insegurança em 

relação ao que pensavam a seu respeito.  

3. P. apresentava uma grande tendência de buscar satisfação na fantasia e 

na atividade imaginativa, o que poderia ser considerado um comportamento próprio 

da adolescência.  

P. também sentia necessidade de crescer e ser logo um adulto, porém ainda 

era muito dependente de seus pais e vivia esse conflito. Esse dado me pareceu 

confirmar o relato anterior sobre o tempo que morou nos EUA – gostava de estar 

sozinho, sem precisar dar satisfações de seus atos, mas sentia saudades da família.  

Também confirmei a idéia de que se tratava de um rapaz com bons recursos 

intelectuais e muita imaginação criadora, por isso conseguia escrever suas histórias, 

dando assim vazão aos seus conflitos de alguma forma.  

P. tinha boa identificação com a figura masculina, porém sua auto-estima 

estava rebaixada em relação a sua imagem corporal, talvez por ser um jovem pouco 

desenvolvido fisicamente. Valorizava muito a inteligência e tinha dificuldade em falar 

dos próprios sentimentos, talvez por não ter ainda encontrado um espaço para isso.  

Nessa medida, o setting terapêutico na orientação vocacional pode ser um 

espaço potencial na medida em que o orientando pode falar de si, pensar e 

expressar suas idéias, enfim transitar de forma livre e segura. No caso de P., o uso 

de sua capacidade intelectual me pareceu saudável, uma vez que era através de 

suas histórias que também elaborava seus conflitos. 
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Depois desse primeiro teste, P. falou um pouco mais de sua preocupação 

com o vestibular. Disse-lhe que ainda não podíamos saber qual seria sua definição, 

porém, o mais importante nesse momento seria reconhecer que estávamos 

começando um trabalho de autoconhecimento e que, muito provavelmente, ele 

chegaria a uma decisão mais consciente e segura da sua escolha profissional ao 

longo do processo. 

Nesse mesmo dia, apresentei a P. a lâmina I do T.A.T. (Teste de Apercepção 

Temática) com o objetivo de explorar a maneira como lidava com suas aspirações, 

expectativas, ambições, frustrações, ideal de ego e suas fantasias vocacionais, 

além de conhecer a sua atitude frente ao dever, se com submissão ou rebeldia. 

De acordo com Sandra Pavoni de Souza: ”existe uma analogia entre a 

dinâmica interna que está sendo empreendida pelo jovem na sua escolha da 

profissão e a organização da estória diante da prancha I do TAT”. (1995, p.140). 

(Anexo I) 

Pelas qualidades que atribuiu ao personagem na sua história e pelas 

características deste, me pareceu que P. não se apropriava dos recursos que tinha; 

ele se sentia menos dotado do que era na realidade. Pensar sobre quem ele era, 

suas qualidades, limites e diferenças parecia mobilizar muitas angústias.  

Também supus que, quando contou que seu personagem se sentia 

estimulado a tocar o violino, referia-se ao esforço que fazia para conter suas 

pulsões sexuais. Já quando disse que esse personagem desafiava o violino, me fez 

pensar no conflito edípico próprio da adolescência, quando o jovem precisa matar 

simbolicamente o pai para poder se diferenciar. Finalmente, quando P. contou que o 

seu personagem se apropriou do violino, criou uma música no violino e conseguiu 

tocar, me pareceu que estava em um processo rumo a um futuro saudável.  

Ressalto que, para que eu possa adaptar melhor as atividades às 

necessidades de cada orientando, sentir se ficou alguma dúvida e pensar melhor 

sobre a demanda emocional de cada um, estudo cada encontro separadamente. As 

outras atividades e/ou dinâmicas projetivas, como fotografia, jogos, questionários e 

conversas, são comentadas e interpretadas juntamente com o orientando. As 

considerações são discutidas, para que ele participe ativamente desse processo de 

autoconhecimento, podendo avaliar se o que está sendo dito faz sentido para ele. E 

foi assim que procedi com P. 
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No segundo encontro com P., comecei a trabalhar as angústias relativas aos 

momentos nos quais se sentia pressionado pelo meio. Primeiramente, sugeri uma 

tarefa baseada em Bohoslavsky (1998, p.94), incluindo novas situações (Anexo II), a 

fim de que P. pudesse, por ele mesmo, refletir sobre suas maneiras de se posicionar 

no mundo, bem como seus anseios em relação às exigências do ambiente.  

Pude constatar que P. utilizou mecanismos de fuga para não sentir angústia. 

Isso ocorreu quando o estabelecimento de um tempo para as respostas alterou sua 

capacidade de pensar, e quando se desconcentrou enquanto fazia a tarefa, não 

seguindo uma ordem e respondendo aleatoriamente. Também observei que P. 

demorou a resolver, principalmente, as questões que traziam conteúdo emocional e 

que suscitavam angústia, como por exemplo: “Quando penso no vestibular...”. Ficou 

evidente a sua dificuldade em lidar com o “não saber”.  

De fato, a situação do vestibular é em si angustiante; entretanto, quando 

pudesse utilizar seus recursos internos para lidar com a angústia suscitada pela 

decisão profissional, P. certamente poderia ampliar sua liberdade de escolha. 

Na análise que realizei dessa tarefa, agrupei as respostas segundo as 

angústias mobilizadas: angústia do não saber, angústia em relação à identidade 

pessoal e angústia de separação. (Anexo III) 

Ao terminar, comentei com P. que suas respostas foram bem elaboradas e 

passamos a conversar sobre as razões que o levaram a responder cada uma delas. 

Permiti, então, que  P. contasse um pouco mais de sua história de vida, tanto 

escolar quanto pessoal, e os fatos mais marcantes. A idéia era oferecer um espaço 

de acolhimento, em que ele falasse de suas angústias em vez de se desvencilhar 

delas. Sentia-me verdadeiramente interessada em escutar a história desse jovem. 

O setting terapêutico e o holding oferecidos por mim acolheram a 

necessidade de P. de falar e de ser ouvido. Percebi o quanto este espaço era 

importante e essencial para que ele nomeasse a angústia que acompanhava a 

decisão pela escolha profissional. 

Ainda nesse encontro, apresentei a P. algumas situações-problema de 

diferentes naturezas e propus que imaginasse o que faria frente a elas. (Anexo IV) 

Aqui, me baseei em Kirby (1992). A partir da análise de suas respostas, 

considerando sua idade e sua história de vida, conclui que P. parecia demonstrar 

boa capacidade adaptativa e ausência de rigidez quanto às normas impostas. Seu 

senso moral ou de responsabilidade parecia levar em conta seus aspectos internos 
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e não uma simples subordinação ao estabelecido, indicando um bom grau de 

amadurecimento, bom contato com a realidade e sugerindo integração de seus 

aspectos mais agressivos, o que me fez pensar que seu sentimento ligado ao 

sofrimento do outro, possivelmente, tinha a ver com a sublimação de seus aspectos 

agressivos. 

Após responder o que faria frente às situações-problema, P. disse ter um 

intenso desejo de ajudar o outro, ser útil a alguém, mas não sabia ao certo como 

fazê-lo. Chegava, inclusive, a perguntar ao pai como deveria agir, pois se sentia 

desprovido de experiência de vida e achava que só conseguiria realizar esse desejo 

quando fosse mais velho e tivesse uma profissão.  

Passei então a conversar com P. sobre essas expectativas com relação à sua 

vida profissional, e pedi que me falasse mais sobre como ele imaginava que iria 

poder ajudar as pessoas no futuro, já que dizia ter esse desejo. Ele me contou que 

tinha um pouco de medo de pensar em sua profissão e sua atuação, porque “ser 

bom naquilo que se faz é muito difícil”. Fomos conversando sobre o medo que tinha 

de não se encontrar, de não encontrar o que fazer na vida e se seria capaz. Percebi 

um alto grau de exigência e uma angústia que o levava a pensar que não sabia 

como ajudar. Talvez não lhe faltasse tanto experiência de vida; o que P. não parecia 

conseguir naquele momento era buscar recursos dentro de si para ajudar o outro. 

Isso poderia estar ligado a uma falta de confiança em si mesmo, uma insegurança 

em relação ao seu potencial, mobilizando no outro a necessidade de agir.  

Como, desde o início, P. apresentou uma idealização de seus pais em virtude 

de suas profissões, isso me fez pensar na sua dificuldade em abandonar os pais da 

infância e seguir com mais autonomia. 

Ao montar nosso terceiro encontro, levei em consideração a identificação que 

P. tinha com seus pais. Decidi aplicar uma atividade denominada Dinâmica das 

Características (Anexo V), criada por Kirby (1995), para que ele pudesse atribuir 

qualidades a seus pais e a ele próprio também. P. gostou dessa atividade, não 

sentiu dificuldade em fazê-la e disse que nunca tinha parado para pensar 

exatamente como seus pais eram, mas achou interessante. P. pôde fazer uma 

diferenciação entre ele e seus pais e também encontrar semelhanças, que podem 

sugerir intensa angústia na identificação com algum aspecto feminino.  
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Em seguida, fizemos a seguinte dinâmica: uma relação das dez coisas de que 

P. precisava na vida (suas necessidades) e uma relação das dez coisas que queria 

na vida (seus desejos). As respostas estão em Anexo (VI). 

No que diz respeito às suas necessidades, percebi que P. vivia uma pressão 

interna muito grande para ser bom, e parecia buscar seus recursos, segurança e 

reconhecimento do seu potencial. 

 Em relação às coisas que estariam na ordem do desejo, percebi em P. uma 

angústia que poderia ser inerente à adolescência, à escolha profissional ou a algum 

conflito interno ou externo, relacionado às questões de identidade com os pais. 

Pude perceber que P. sentia necessidade de um holding, ou seja, de um 

ambiente continente que pudesse suportar suas tensões superegóicas e suas 

pulsões sexuais. Ao mesmo tempo, tinha o desejo de relaxar ou de importar-se 

menos para caminhar em direção à sua meta. Sua capacidade de simbolização, de 

criatividade e de pensamento estava implícita nesse holding.   

Nesse momento do processo de orientação, ainda no terceiro encontro, 

embora já tivéssemos muitos dados a respeito de sua personalidade, era preciso 

ampliar esse conhecimento para outras características, como o tipo de raciocínio 

predominante em P. 

Então, ofereci a ele uma história intitulada “Drácula saiu do túmulo” (Anexo 

VII). A idéia principal dessa atividade é saber como o orientando resolve o problema 

da história, como chega à solução e que tipo de raciocínio utiliza para isso, sendo 

que a facilidade ou dificuldade nessa resolução permite inferir a habilidade em 

raciocínio lógico.  

P. teve grande dificuldade em chegar a uma solução, ficou muito preso a uma 

estratégia sem fazer cálculos e acabou perdendo a paciência e dizendo que não 

gostava de matemática. No final, apontei a ele que sua habilidade não parecia ser a 

área de exatas, já que nele não predominava o raciocínio lógico. 

No quarto encontro, P. chegou sorrindo e contando do seu final de semana 

com os amigos. Parecia estar muito mais à vontade, mais relaxado e confiante. 

Iniciei este encontro com um Questionário de Interesses e um Questionário de 

Necessidades (Anexos VIII e IX), baseados em Kirby (1995).  

Dentre seus interesses, P. apontou: escrever, ler, ir ao cinema, praticar 

esportes radicais, sair com amigos, ouvir música, navegar na internet e consertar 

coisas. E dentre suas necessidades, destacou: “ser ele mesmo”, relaxar, ter 
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companhia, obter apoio, dar afeto, ser valorizado, ser convidado a participar, 

assumir riscos, ganhar dinheiro, ter sucesso profissional, ser respeitado, ser bom 

profissional, ser um líder, sentir-se em forma, ter filhos e comprar uma casa.  

Interessante observar aqui as respostas mais voltadas a ele mesmo, como 

uma busca pelo seu verdadeiro self, como por exemplo: relaxar, assumir riscos, ser 

valorizado, ser respeitado, sentir-se em forma e ser ele mesmo; e também aquelas 

voltadas para a interação com o outro: companhia, sair com amigos, obter apoio, 

dar afeto e ser convidado a participar. 

Fui então apontando a P. todas essas características pessoais, e percebi que 

ele as recebeu muito bem, concordando comigo. 

A seguir, propus a Dinâmica do Cartaz: pedi que recortasse de algumas 

revistas e colasse em uma cartolina qualquer figura, objeto ou situação que tivesse 

a ver com ele, com a qual se identificasse ou algo que gostaria de ter ou ser na vida. 

Essa dinâmica é muito agradável; normalmente os jovens se entregam a ela e 

gostam muito de realizá-la. De forma lúdica, eles entram em contato com aspectos, 

situações ou atividades que gostam ou que gostariam para suas vidas. A maneira 

como o orientando monta esse cartaz também traz um dado importante de sua 

criatividade, e muitas vezes até eles mesmos se surpreendem. 

A escolha das figuras reflete claramente o processo de construção de 

identidade do adolescente. São revelados aspectos relacionados à sua escolha 

profissional, sua ideologia, seus projetos de vida e sua identidade sexual. O cartaz o 

coloca numa “viagem”, sonhando com um futuro construído por ele, com o que mais 

quer, além também de conduzi-lo a pensar na forma de chegar à realização. Para 

Winnicott (1971), de fato, o sonhar possui um valor simbólico, embora inacessível 

através da representação, seus conteúdos pertencem a vida do sonhador, diferente 

do fantasiar cuja inacessibilidade está relacionada à dissociação e não à repressão. 

P. montou seu cartaz com várias figuras e, ao terminar, contou que gostou 

muito de confeccioná-lo, pois nunca havia folheado uma revista explorando-a dessa 

forma, buscando identificar-se com objetos, figuras ou situações, muito menos tinha 

pensado nas coisas que gosta ou que gostaria de ter e ser. E disse que acharia 

mais coisa, se tivesse mais tempo.  

O tempo estipulado para essa atividade é de 30 minutos, e P. o aproveitou 

integralmente. O interessante é que ele ia folheando cada revista devagarzinho, 

parava em algumas matérias para lê-las e fazer alguns comentários sobre os 
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conteúdos, olhava bem cada figura, recortava e só no final fez a colagem, como que 

se certificando de sua identificação. Na cartolina, colou separadamente as figuras 

de conteúdo profissional e as de conteúdo pessoal. Apontei, então, que esse 

posicionamento parecia demonstrar uma dificuldade em integrar esses dois 

aspectos. Talvez o mundo profissional ainda estivesse muito distante dele, pois P. 

era mesmo muito jovem, faltava-lhe auto conhecimento para integrar quem ele era e 

quem gostaria de ser.  

Depois que P. atribuiu um sentido às figuras coladas, comentamos o 

significado de cada uma delas e fomos concluindo que continham o papel social que 

gostaria de ter e os ganhos em relação à sua atuação profissional, provavelmente 

dentro da área da saúde. Além disso, ali estavam alguns de seus valores, sua visão 

de mundo e também sua crença na ciência. 

O cartaz simboliza o mundo de sonhos do adolescente. 

Seguindo o planejamento deste quarto encontro, propus uma redação com o 

seguinte tema: “O humor na TV” (Anexo X). Minha idéia aqui era não cristalizar de 

antemão a escolha pela área médica, como vinha me parecendo ser a opção 

profissional de P.. E também, como desde o início observei um traço de humor em 

meu orientando, sendo que era essa também a imagem que os amigos tinham dele, 

pensei em associar essa característica à sua tendência literária.  

           Entretanto, P. não imprimiu nessa redação o humor que tantas vezes 

aparecia em sua expressão oral. Em vez de “entrar no jogo”, fez uma crítica: 

segundo ele, a TV a cabo oferece mais liberdade de escolha, e as televisões 

comuns manipulam a opinião do telespectador.  Embora eu tivesse percebido em P. 

esse conflito – de ser controlado, mas de resistir a isso -, comentei que em nosso 

espaço de trabalho ele tinha liberdade de escolha e que eu sentia seu interesse em 

continuar pensando, o que demonstrava que ele era um jovem perseverante. 

  Nesse momento, como em outros, ficava visível, através do sorriso de P., o 

quanto ele estava se sentindo acolhido. 

  Após nossa conversa, propus que continuássemos, agora com a Dinâmica 

dos Verbos, baseada em Kirby (1995). Dentre uma lista de verbos, P. teria de 

separar os que mais estariam relacionados às atividades que ele tinha mais 

facilidade ou atividades que ele mais gostava de fazer. Depois, pedi que separasse 

os verbos que estariam mais ligados ao lazer daqueles que estariam mais ligados 
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ao trabalho. A seguir, ele ainda deveria formar frases curtas com esses verbos. 

(Anexo XI) 

  Observei então que, assim como em outras atividades, aqui também não 

encontrei nada que pudesse configurar um trauma ou uma falha ambiental vivida 

por P.. Conforme a proposição de Winnicott (1968), as funções paternais devem 

atender às necessidades individuais progressivas da criança desde o seu 

nascimento, pois só desta forma é que se dá continuidade à existência de um 

indivíduo, que vai se constituir um self e se estabelecer uma identidade. 

  Embora em algumas de nossas conversas P. tenha dito que seu pai gostaria 

que ele se tornasse médico, tudo levava a crer que seus pais o respeitavam, uma 

vez que o deixavam livre para escolher. Parecia, então,  que Medicina não era uma 

escolha para atender ao desejo do pai, ou mesmo uma imposição; ao contrário, 

essa escolha vinha se construindo através do próprio desejo do orientando e, 

possivelmente, era fruto de uma identificação com sua mãe.  

Nesse mesmo encontro, P. também foi demonstrando interesse por uma vida 

cultural no futuro, através do seu desejo de escrever, ouvir música e viajar, enfim, 

transitar pelo espaço potencial. Parecia ser um jovem saudável, o que me fez supor 

que teve uma boa maternagem, que favoreceu o seu desenvolvimento emocional 

primitivo. 

Nesse momento, o projeto de Orientação Vocacional fica praticamente 

dividido em duas etapas. Até aqui foram privilegiados os aspectos de personalidade 

do orientando, mais voltados para seus interesses pessoais; daqui por diante, o foco 

passou a ser as competências requeridas nas diferentes profissões. 

O orientando sai do quarto encontro com uma tarefa para casa, qual seja: 

deve fazer uma fotografia. Para isso, empresto a ele uma máquina fotográfica 

Polaroid, com um filme de dez poses. A consigna da tarefa é: “O que significa o 

trabalho para você” (Anexo XII). Adoto essa conduta com todos os meus 

orientandos, pois me parece essencialmente importante do ponto de vista 

emocional, conforme fundamentação que se segue. 

Quando o adolescente é convidado a pensar no que significa o trabalho para 

ele, depara-se com uma realidade que antes parecia muito distante. Agora ele vai 

colocar uma lente nessa realidade, focar no seu interesse profissional e, através da 

possibilidade de fotografar a sua idéia de trabalho, alguns dos seus desejos 

profissionais pré-conscientes e inconscientes podem se revelar. Porém, o 
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orientando ainda não sabe que a fotografia pode ser um facilitador na sua decisão 

sobre a escolha profissional. 

A experiência de fotografar pode ser considerada como um fenômeno 

transicional quando coloca o jovem diante da realidade externa, registrando os 

conteúdos do seu mundo interno. Cada um se comporta de maneira diferente frente 

a essa tarefa, mas todos aceitam o desafio.   

Esse momento da orientação vocacional, o quinto encontro, é recheado de 

considerações do orientando e do psicólogo sobre as fotos. A fotografia traduz um 

momento especial do processo, pois é através dela que o adolescente poderá 

integrar um maior conhecimento sobre si mesmo, quando, através das imagens 

feitas por ele, revelam-se alguns aspectos de sua futura identidade profissional. Ele 

se sente valorizado nas suas considerações quando o sentido pessoal de trabalho 

ganha um status profissional. 

Os jovens contam que, no início, ficam muito indecisos sobre o que fotografar 

e em dúvida sobre o entendimento da proposta. Aos poucos e à medida que vão 

pensando no assunto, tudo vai se tornando mais claro e a foto sai, sei que saibam 

explicar como. Quase todos gostam dessa atividade e apenas alguns poucos não 

conseguem fotografar e se sentem frustrados por não cumprirem a tarefa. Já houve 

casos em que foi pedida uma nova chance. Mas, no geral, se surpreendem e 

sentem-se orgulhosos com o resultado. 

 P. gostou de fazer a foto; achou a proposta muito divertida. Contou que 

pensou bastante antes de realizá-la e que não foi uma tarefa fácil.  Com 

entusiasmo, disse-me que não entendeu bem por que, mas primeiramente 

fotografou o porteiro do prédio em que morava. Depois, ficou pensando o quanto 

achava interessante que esse homem vestido de terno ficasse disponível para 

atender todos que chegavam ou saíam, todos que o solicitavam por interfone, 

podendo assim ajudar todo mundo do prédio a qualquer hora.  

A segunda foto que P. fez foi de seu pai sentado numa mesa, escrevendo. 

Pensou, então, que escrever era muito importante na profissão. Imprescindível 

também ter um local para isso, uma mesa, uma cadeira confortável e um lugar 

tranqüilo. A terceira foto foi de sua mãe estudando, lendo, pesquisando e fazendo 

anotações. Disse-me que tinha muito interesse em continuar estudando, mesmo já 

sendo um profissional.  
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Na quarta foto, P. revelou um insight. Estava em sua casa, na piscina com um 

amigo, quando o pai chegou. Então, pediu a este para fingir que tirava o amigo da 

água e fez a foto. Nesse instante, sua intenção era mostrar que ajudar as pessoas 

era algo que estava implícito em sua idéia de trabalho, era o significado mais 

importante do profissional que queria ser. Entusiasmado, falou então do desejo de 

ser médico, aquele que salva vidas. Podemos associar esse aspecto com seu jeito 

tímido, de alguém que, entretanto, poderá surpreender com “feitos fantásticos”.  

Interpretamos as fotos como sendo bastante significativas no seu conjunto, 

para que pudéssemos chegar a uma atividade profissional que unisse os pré-

requisitos demandados por P.: estar à disposição para ajudar as pessoas, sendo 

que esse tipo de ajuda estava muito ligado a uma situação em que se via como 

imprescindível; também escrever, estudar, ler e pesquisar eram atividades ligadas à 

profissão de médico que gostaria de exercer. 

Fomos conversando sobre as fotos, e P. disse nunca ter pensado no trabalho 

dessa maneira e que minhas interpretações faziam todo sentido, e disse: “É como 

se o inconsciente falasse e você não conseguisse controlar”. P. nunca havia 

prestado atenção em nenhuma atividade profissional, nunca havia ido ao hospital 

onde sua mãe trabalhava e nem à universidade em que seu pai lecionava. Não 

sabia por que nunca havia tido interesse nisso, mas também não lembrava de ter 

sido convidado por eles. 

Refletimos posteriormente sobre outras profissões que oferecem ajuda e 

concluímos que a análise das fotografias e a interpretação das mesmas iam 

confirmando cada vez mais a escolha de P. pela área médica, parecendo ser a 

expressão de um verdadeiro self, embora pudéssemos levantar a hipótese do 

quanto a carreira dos pais teria influenciado essa escolha. 

A fim de continuarmos pesquisando mais sobre seus interesses, ofereci a P. 

uma lista de “Assuntos de Interesse” (Anexo XIII), com quase noventa assuntos 

diversos e pedi que ele selecionasse os dez que mais lhe interessassem. Após essa 

seleção, ele teria de selecionar cinco, e dentre os cinco finais, o assunto de maior 

interesse. P. escolheu então: “O que os exercícios aeróbicos podem fazer por você”, 

e justificou dizendo que gostaria de saber o que acontece e o que não acontece 

dentro do corpo humano quando fazemos exercícios. 

 É interessante observar que, mesmo sendo esta uma resposta simples, P. 

parecia ter certo humor, sendo criativo e apresentando agilidade mental, 
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característica forte nele. Nesse momento, fico pensando que P. poderia ter 

empregado algum termo da área médica usado por sua mãe em casa, mas, em vez 

disso, surpreendeu, respondendo de uma maneira muito original. 

Todas essas percepções foram apontadas a ele, a fim de que fosse se 

conhecendo cada vez mais. 

Á medida que progredíamos no processo de orientação, pude observar que 

P. estava cada vez mais à vontade comigo e com menos necessidade de expressar 

suas idéias; mostrava-se também menos ansioso, provavelmente por se sentir mais 

acolhido. Através do discurso de P., pude observar que, agora, ele podia ouvir e 

pensar; enfim, estava mais integrado, sendo que algumas vezes olhava para mim 

sem enrubescer. 

Como sua escolha estava se direcionando para a área médica, pudemos falar 

da responsabilidade com o outro em uma profissão como esta, incluindo a idéia de 

que era perfeitamente esperado que ele estivesse com medo, já que ainda era 

muito jovem, muito sensível e não tinha os conhecimentos necessários para 

imaginar as formas de salvar uma vida. Reforcei que o considerava um rapaz 

inteligente e com muitos recursos para fazer Medicina, porque o objeto que o 

instigava era o Homem e seu funcionamento. De fato, essa ciência poderia ser um 

caminho para que ele colocasse em prática todo o seu potencial. 

 Finalizamos o nosso quinto encontro com essa conversa, o que me deu a 

sensação de estar realmente ajudando P. no planejamento de sua escolha 

profissional.    

Muitas vezes, para se poder chegar ao objetivo de cada encontro, é 

necessário levar em consideração o ritmo do adolescente juntamente com o tempo 

de cada atividade proposta. Assim, para o sexto encontro, propus que nossa 

sessão durasse uma hora e meia, pois gostaria de prepará-lo também para uma 

entrevista. P concordou.                      

As atividades programadas foram: Lista de Matérias e Preparação para a 

Entrevista (Anexos XIV e XV) e Dinâmica das Figuras.  

 Na Dinâmica das Figuras, baseada no livro de Antunes (2001, p.274), dentre 

algumas figuras que seleciono anteriormente, o orientando deve escolher o 

profissional com o qual mais se identifica, ou seja, a identificação é com a figura do 

profissional que ele imagina que será - pela forma como está vestido, o que está 
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fazendo, seu local de trabalho, ambientação, etc. É uma dinâmica interessante, pois 

o adolescente pode se ver naquela situação e se sentir mais seguro.  

Sempre peço, também, para o orientando comentar a escolha da figura. P. 

me relatou, então, que se viu identificado com um homem vestido de branco, em pé, 

ao lado do leito de um paciente num quarto de hospital e de mãos dadas com este, 

e justificou que, caso se tornasse médico, queria lidar direto com o doente, ter esse 

contato mais próximo; disse que poderia ajudar mais se fosse assim. Nessa 

dinâmica, ficou ainda mais claro para P. a sua maneira de ajudar o outro, intervindo 

no corpo diretamente e com uma visão humanitária da Medicina, junto com a dor 

física e o aconchego à alma. 

   De repente, fui tomada por uma imagem suscitada pelos sentimentos de P. 

Imaginei-o trabalhando com prazer e sabedoria, vestido de branco em um 

consultório, dando explicações a uma pessoa sobre algum tratamento, intercalando 

a orientação com comentários engraçados. Guardei essa imagem comigo, e não a 

compartilhei com P. a fim de não sugestioná-lo. 

  Os desejos profissionais de meu orientando estavam muito voltados à busca 

de conhecimento do Homem por inteiro e fundamentalmente a ajudar pessoas, 

demonstrando bastante clareza da responsabilidade e envolvimento nessa tarefa. 

Caracterizava o tempo todo sua atividade profissional como sendo de ajudar, ouvir, 

imaginar, escrever e pesquisar.                          

 Nesse encontro, ainda pudemos fazer a dinâmica da ”Listagem de Matérias” 

(Spaccaquerche,1999). P. escolheu algumas matérias que gostaria de estudar sem 

que soubesse de qual curso pertenciam. Com tranqüilidade, foi tirando suas dúvidas 

comigo e terminou a tarefa sabendo que todas as matérias escolhidas por ele 

faziam parte do curso de Medicina. (Anexo XV) 

  Finalizando o sexto encontro, completamos as dinâmicas programadas com 

uma “Preparação para a Entrevista”. Essa preparação consiste em conversar com o 

orientando sobre suas dúvidas a respeito do profissional que quer ser e ir montando 

com ele uma entrevista a ser feita com esse profissional de seu interesse. O 

adolescente também é orientado para que não deixe de perguntar aquilo que mais 

gostaria de saber, mesmo que pareça uma pergunta “boba”, pois a resposta pode 

ser fundamental na sua decisão.  

De fato, P. tinha muitas questões, e foi relacionando algumas delas, bem 

objetivas, para conseguir tirar suas dúvidas. Em anexo (XV), constam as principais 
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dúvidas de P., sendo que uma delas se referia à escolha da especialidade do 

médico, o que me fez pensar que P. podia lidar melhor com seus limites. 

Também é de praxe que, quando o orientando não conhece ninguém da área 

de seu interesse, eu o ajude, apresentando um profissional para a entrevista. No 

caso de P., mesmo com a mãe médica, ele quis que eu lhe apresentasse um 

profissional da área. Surpreendi-me de início, mas também concordei que essa 

conduta seria melhor, pois assim ele poderia se sentir mais livre para tirar suas 

dúvidas e decidir. Senti que P. ficou satisfeito com a possibilidade de fazer a 

entrevista sem ter de pedir para sua mãe, como se tivesse dado um passo rumo à 

sua independência. 

E de fato P. marcou e fez a entrevista sozinho, porém sua mãe foi levá-lo e 

ficou aguardando-o. 

Nesse momento do processo de orientação vocacional, minha conduta é 

aguardar a realização da entrevista, cujo material será tema do sétimo encontro. Em 

geral, isso ocorre num prazo de até uma semana. É essencial podermos falar da 

entrevista, de tudo que foi perguntado, da forma como o orientando se sentiu e se 

imaginou naquele lugar, tratando daquele assunto com aquelas pessoas, enfim, de 

tudo que concretamente possa assegurá-lo de sua escolha. 

Então, no nosso sétimo encontro, P. falou da entrevista que fez com o 

médico indicado.  

Iniciou o seu relato contando que não sabia onde era o Hospital, por isso sua 

mãe o levou até lá. Embora estivesse com o questionário, o médico foi logo falando 

de tudo e mostrando o hospital inteiro. P. falou com entusiasmo sobre a profissão de 

médico, descrevendo como seria trabalhar num hospital como aquele. Sentiu-se 

muito à vontade, se imaginou trabalhando de avental branco, andando por aqueles 

corredores, atendendo os pacientes no leito e conversando com outros médicos 

para trocar experiências. Foi contagiante também seu interesse na parte de 

pesquisa, pois P. não sabia que no próprio hospital havia profissionais interessados 

em fabricar novos remédios e descobrir novas doenças. Também relatou que não 

sentiu nojo dos pacientes que conheceu, gostou do cheiro do hospital e se sentiu 

aliviado com o fato de poder fazer um estágio em cada disciplina para depois 

escolher a área em que iria atuar. 

Apontei-lhe esse entusiasmo, e perguntei qual havia sido a reação de sua 

mãe quando ele chegou da entrevista. Segundo P., ela havia ficado contente e disse 
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que tinha certeza que ele seria um grande médico, pois era muito inteligente, mas 

ainda assim achava que ele deveria se preparar mais e estudar muito para prestar o 

vestibular. 

P. me contou de seus projetos, e o estudo me pareceu ocupar um lugar de 

destaque. Ele pretendia fazer um bom cursinho no ano seguinte, quem sabe fazer a 

faculdade fora do país, e gostaria de deixar o livro que vinha escrevendo de lado, 

pois tomava tempo pensar nas histórias que inventava. Esse comentário me fez 

pensar que talvez alguns de seus conflitos tivessem se resolvido com auto 

conhecimento, e agora P. podia fazer projetos e deixar suas histórias de lado, pois 

já não tinha tanta necessidade de escrevê-las. 

Ainda nesse encontro, conversei com P. sobre suas concepções de um 

profissional de sucesso, seus principais receios frente à sua futura carreira, a 

responsabilidade com o outro e os obstáculos imaginados por ele para atingir seus 

objetivos. Suas respostas me convenceram de que P. era um jovem repleto de 

desejos, com muitos recursos e qualidades, determinado a fazer aquilo que gostava, 

apesar dos obstáculos e da responsabilidade envolvida. Ele não parecia mais um 

jovem angustiado, pois conversava com tranqüilidade e segurança. 

          Via de regra, como última atividade de todo o processo, peço ao orientando 

que escreva uma carta para um amigo, contando como foi sua experiência na 

orientação vocacional. Essa carta fica para mim como um depoimento sobre o 

nosso trabalho, sobre o que foi adquirido nessa co-construção e, em especial, o 

quanto de auto conhecimento, uma vez que esse é o objetivo da minha orientação. 

Nessa carta, P. escreveu: “O interessante nesse teste é que parece que já tem uma 

sementinha dentro de você falando o que você deveria fazer, mas devido às 

pressões e angústias do dia-a-dia a sementinha não se desenvolve; você nem sabe 

que sabe (que possui essa sementinha)”. 

Para Winnicott, (1965), o potencial herdado que constitui o núcleo de uma 

pessoa não pode ser atualizado sem um ambiente adequado. Neste sentido, a 

orientação vocacional pode se constituir num espaço intermediário, onde se dá o 

processo de criação, seja de objetos da cultura seja da descoberta de aspectos do 

self.  

  No oitavo e último encontro do processo de orientação vocacional, faço 

uma retrospectiva juntamente com o adolescente sobre tudo que foi feito nos 

nossos encontros e entrego uma devolutiva, na qual organizo e sintetizo todos os 
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dados que recolhi ao longo do processo. Apresento tanto as informações objetivas 

sobre suas capacidades, habilidades, interesses, quanto aspectos subjetivos 

captados por mim através dos instrumentos utilizados e na relação transferencial 

que permeou o processo.  

Parece evidente que seus pais constituíram modelos de identificação, esse 

que P. busca realizar. Assim, a foto dos pais lendo e estudando tanto falam da sua 

concepção de trabalho, à qual deseja aderir, mas também pode comunicar seus 

sentimentos de solidão junto à eles.A foto da cena montada por ele, na qual o pai 

retira o amigo da piscina, parece revelar que ele deseja abraçar uma profissão na 

qual a ajuda das pessoas se dê através de uma quase ilimitada disponibilidade para 

“cuidar”- o zelador de um prédio, um médico de plantão durante 24 horas.Podemos 

pensar também que nos fala no desejo de ser cuidado, olhado, numa experiência de 

comunicação na qual seu pai o ajude a “nascer” para uma profissão, seu pai tirando 

seu amigo da água.Talvez a sua motivação para pesquisa revele uma mente 

inquieta, incapaz de relaxar, o que me faz lembrar Winnicott, quando nos fala dos 

cientista, dos quais sente imenso respeito pelo seu sofrimento. 

Retomando a análise da experiência vivida por P. na proposta de fotografar 

situações relacionadas com sua concepção de trabalho, podemos perceber o 

quanto P. revelou de si nesta tarefa. 

Considerando sua história de vida, suas principais características, tudo que 

adquiriu de conhecimento sobre si mesmo durante o processo, tudo que aproveitou 

do que lhe foi dado, além de ter se apropriado de sua capacidade de escolher, pude 

concluir que P. apresentou os requisitos necessários para desenvolver uma carreira 

dentro da Medicina. 

Ressalto, ainda, que o valor do uso da fotografia na orientação vocacional, 

tema desta dissertação, pôde ficar claro no caso aqui apresentado. 
 
 
 
 
    

 
 

 
 



 90 

 

ANEXOS 
 
ANEXO I 

                             
Joe e o violino 

 

Esse garoto aqui chama Joe. É normal, de classe média. Mora com o pai, 

mãe, irmão e o cachorro. É assim normal, pois nunca apresentou nenhum problema 

na escola e na vida. Não gosta de fazer esportes, mas fazia porque achava legal 

conversar com os amigos. Chegaram a concluir na escola que ele era gênio, mas 

nunca contaram para ele. Ele não ia bem na escola, porque não se interessava, 

achava inútil e pensava que não ia usar aquilo nunca. Pensava um jeito de tentar 

mudar e um dia sugeriram para ele tocar violino. Não gostava, mas para ele era 

uma distração tocar violino dentro da sala de aula. 

Ficou com uma música na cabeça e pensava em botar pra fora, de 

transmitir a música, e toda vez que ele estava tocando aparecia um dilema. Ele via 

um desafio no violino e que no esporte ele não via, pois não gostava e não tinha 

capacidade. Quando começou a estudar violino, não gostava, mas também não 

sabia destes planos da escola, mas se sentiu melhor e mais estimulado. E 

continuou tocando. Ele gostava de ter esse problema e ficar pensando. 

Ele tentava tocar o violino para ser desafiado, para mostrar que ele 

conseguia, era como desfiar o violino conseguir tocar uma música, para que o 

violino não ganhasse dele.  

Não contaram para ele dos planos, porque acharam que ele ia se 

acomodar, e ia virar vagabundo. Talvez tenha percebido esse plano, o violino 

estimulava-o muito.  

Deixava as pessoas escolherem para ele, porque não estava nem aí, não 

gostava de esporte, era muito inocente para perceber qualquer coisa. 

Via muitos problemas em tudo que ia escolher, coisas irreais que 

poderiam acontecer. Quando os pais escolhiam se sentia seguro. Mas como era 

inteligente, era esperto. Não era tão inocente assim, era acomodado. Não queria 

saber por que o colocaram no violino, ia ser mais um problema para pensar. E 

continuou tocando. 
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ANEXO II 
 

Complete as frases abaixo no espaço em branco como quiser: 
 
1. Eu sempre gostei de................................................criar historinhas. 
 
2. Sinto-me bem quando...........................tenho um objetivo, por mais 
  simples que ele seja. 
 
3. Se estudasse..........................................iria bem melhor no colégio. 
 
4. Às vezes acho melhor......................................................ficar quieto. 
 
5. Meus pais gostariam que eu.........................................falasse mais. 
 
6. Imagino-me no futuro fazendo.......................................brincadeiras. 
 
7. Na escola sempre....................................procuro me relacionar com 
  os outros, mais do que estudar. 
 
8. Quando criança queria..............................................ser comediante. 
 
9. Quando penso no vestibular...........................................ficar irritado. 
 
10. Meus professores pensam que eu....................sou um bom aluno. 
 
11. No mundo em que vivemos, vale mais a pena..........estudar/decorar 
  do que...................pensar. 
 
12. Se não estudasse................não tem como poder ser alguém na vida. 
 
13. Prefiro...................dormir........do que.............................discutir. 
 
14. Comecei a pensar no futuro....................................e não gostei. 
 
15. Não consigo me ver fazendo...........discussões intermináveis e chatas. 
 
16. Tenho medo de.......................................não saber/não ter o que fazer. 
 
17. Quando penso na universidade...................penso num ambiente 

  bom e sossegado. 
 
18. Minha família...........................................................é unida. 
 
19. Escolher sempre me fez......................................pensar e vacilar. 
 
20. Uma pessoa que admiro muito é...o meu pai..... por...ser um sábio. 
 
21. Minha capacidade..............................está dentro da minha cabeça. 
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22. Meus colegas pensam que eu...........................sou estudioso e divertido. 
 
23. Estou certo de que............poderei fazer o que bem entender (profissão). 
 
24. Se eu fosse.....um artista.........poderia.........mais facilmente transmitir 
  o que eu sinto. 
 
25. Sempre quis....jogar futebol......mas nunca poderei fazer..........pois não 

  sei. 
 
26. O mais importante na vida é...aproveitar cada instante, sempre 

equilibrando  os momentos (ruins, bons,..). 
 

27. Tenho mais habilidade para...estudar/pensar....do que para...fazer 
esporte/artes plásticas/música. 

 
28. Quando criança, meus pais queriam................que eu tivesse mais 

amigos. 
 

29. O fato mais marcante na minha vida foi............quando eu olhei no 
espelho e comecei a pensar quem eu era. 

 
30. Acho que poderei ser feliz se...................aproveitar bem os momentos 

felizes que nos são oferecidos. 
 
31.Eu..................................................................................estou esgotado. 
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ANEXO III 
 

Angústia do não saber: 

 

2. Sinto-me bem quando ....tenho um objetivo, por mais simples que ele seja. 

 

3. Se estudasse...iria bem melhor no colégio. 

 

9. Quando penso no vestibular...ficar irritado. 

 

10. Meus professores pensam que eu...sou um bom aluno. 

 

11. No mundo em que vivemos, vale mais a pena.....estudar/decorar 

  do que..pensar. 

 

13.Prefiro..dormir...do que..discutir. 

 

16. Tenho medo de...não saber/não ter o que fazer. 

 

19. Escolher sempre me fez...pensar e vacilar. 

 

25. Sempre quis...jogar futebol...mas nunca poderei fazer...pois não sei. 

 

31. Eu...estou esgotado. 
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ANEXO IV 
 

1. Você vê dois jovens dando uma surra num policial.  

P: Chamaria a polícia. 

 

2.Você vê alguém roubando mercadorias em uma loja. 

P: Deixava pra lá. 

 

3. Você está dirigindo sem carta e a polícia lhe pede para ver os 

documentos. 

P: Tentava enrolar, oferecia outro documento para ganhar tempo. 

 

4. Você viu uma cena na escola que lhe deu a entender que um professor 

está aceitando suborno de um aluno. 

P: Tentava subornar também. 

 

5. Um colega da escola lhe confidencia desesperado que é   

HIVpositivo   

P: Tentava ajudar com apoio moral e fazia segredo. 

 

6. Sua casa está em chamas. Você tem tempo para salvar apenas duas 

coisas. 

P: O caderno que estou escrevendo; salvaria uma caixa de medalhas que 

ganhei na natação e karatê. 

 

7. Um amigo lhe deve metade de um almoço, ao qual vocês foram juntos. 

Ele prometeu lhe pagar na semana passada, mas parece estar lhe 

evitando. 

P: Não cobraria. 

 

8.Você suspeita que o seu professor é viciado em drogas. 

P: Cada um na sua; não deixo ele me influenciar. 
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9. Um amigo lhe oferece um casaco muito caro a um preço ridículo, e 

você suspeita que pode ser roubado. 

P: Não compro. 

 

10. Sua empregada está tendo um caso com o seu motorista. Você os 

surpreendeu juntos na cozinha. 

P: Dava risada. Não fazia nada. 

 

11. Um amigo seu está se drogando, e você percebe que ele está 

perdendo o controle sobre sua vida. 

P: Tentava ajudar.  

 

12. Seu irmão ou irmã lhe revela que é homossexual. 

P: Ficaria chocado, ia apoiar. 
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ANEXO V 
 
 

• AUTENTICIDADE       
• PRIVACIDADE  
• CONFUSÃO                  
• HONESTIDADE 
• AGRESSIVIDADE         
• DEMOCRACIA 
• RIGIDEZ                      
• TRANQUILIDADE  
• AUTONOMIA        
• SENSO DE HUMOR    
• INTROVERSÃO             
• DEPENDÊNCIA 
• AFETIVIDADE              
• VAIDADE          
• CALMA                          
• CAUTELA     
• EXTROVERSÃO             
• SENSUALIDADE   
• INTUIÇÃO  
• AUTORIDADE  
• CARÊNCIA                   
• PERCEPÇÃO 
• INSEGURANÇA           
• SOLIDÃO 
• MANIPULAÇÃO 
• INDEPENDÊNCIA  
• FIRMEZA                       
• FRIEZA 
• FLEXIBILIDADE         
• INSENSATEZ 
• RETRAIMENTO           
• ESTABILIDADE 
• SEGURANÇA                
• EXIGÊNCIA 
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ANEXO VI 
     

          

        Em relação às coisas que precisa na vida (necessidades) respondeu: 

 

Eu preciso de uma meta, caso contrário estarei/continuarei perdido. 

Eu preciso aceitar as coisas mais facilmente, caso contrário acabarei sempre 

 só pensando e não agindo. 

Eu preciso descobrir o meu potencial, caso contrário posso me  

subestimar. 

Eu preciso de inspiração, caso contrário continuarei perdido e mais desiludido. 

Eu preciso relaxar caso contrário não conseguirei pensar direito. 

 
 
 
 
 
 
 
Em relação às coisas que quer na vida (desejos) respondeu assim: 

 

Eu quero saber fazer uma coisa muito bem, já que tudo é impossível. 

Eu quero me descobrir para assim traçar uma meta. 

Eu quero descansar, mas sem peso na consciência. 

Eu quero deixar aprender a me importar menos. 

Eu quero aprender a deixar passar como está. 
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ANEXO VII             
 
 

Drácula saiu do Túmulo 
 

Um dos efeitos menos conhecidos da chuva ácida tem sido a alteração 

da acidez do subsolo na Transilvânia, que recentemente causou a liberação de 

gases venenosos no Castelo de Drácula. Isso fez ressuscitar o Conde, que 

aparentemente tem intenções de se prevalecer do fim da Cortina de Ferro para 

reassumir seu reinado de terror em Londres. A sua missão é matá-lo o mais 

rapidamente possível em seu castelo. Para fazê-lo, seu objetivo é estabelecer o dia 

e a hora da primeira oportunidade para matar o Conde Drácula. 

 

CENÁRIO 
 
O Conde Drácula é um vampiro. 

O Conde Drácula dorme em sua tumba. 

A tumba do Conde Drácula fica na cripta do castelo de Drácula. 

Você está em Londres, na Inglaterra. 

Não há vôo direto da Inglaterra para a Transilvânia. 

Hoje é segunda-feira. 

O próximo vôo para Budapeste sai às 18:00 h. 

O vôo de Londres a Budapeste dura 5 horas. 

Só é possível matar um vampiro cravando uma estaca de carvalho no coração dele. 

Não existem carvalhos na Transilvânia. 

Só é possível comprar estacas de carvalho na loja do aeroporto de Budapeste. 

A loja do aeroporto de Budapeste não abrirá nesta segunda, nem na terça-feira, 

devido a um feriado local. 

O vôo de Budapeste para a Transilvânia sai às 14:00 hrs, as terças e quintas-feiras, 

e dura uma hora. 

A estação de trem mais próxima do castelo de Drácula é Novahuny. 

O trem leva 6 horas do aeroporto da Transilvânia para Novahuny, e sai do aeroporto 

ao meio-dia, as segundas, quartas e sextas. 
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A chave para a cripta do castelo de Drácula está pendurada num prego, na sacristia 

da paróquia de Novahuny, que fica ao lado da estação de trem. 

Os vampiros só podem ser mortos a luz do dia. 

A paróquia de Novahuny fica aberta do nascer do sol ao pôr do sol. 

Na Transilvânia, o sol nasce às 9:00 hrs e se põe às 17:30 hrs. 

A paróquia de Novahuny fica a 100 km do castelo de Drácula. 

O mais rápido que você pode ir da paróquia ao castelo é 11 km/h, porque é um 

terreno rochoso, escarpado, e você está carregando uma grande estaca de carvalho. 

 
 
SOLUÇÃO: 
a primeira oportunidade de matar o Conde Drácula será as 9:00h da manhã de 

domingo. 

 

 
RACIOCÍNIO: 
 

1. Se tomar o vôo de hoje (segunda-feira) as 18:00h, você chegará em 

Budapeste as 23:00h. 

 

2. A loja do aeroporto que pode lhe vender a estaca de carvalho que você 

precisa só abrirá na manhã de quarta-feira, ou seja, o primeiro vôo que você 

pode pegar para a Transilvânia é o de quinta-feira às 14:00h. 

 

3. Você irá chegar ao aeroporto da Transilvânia às 15:00h de quinta-feira. O 

primeiro trem é o do meio-dia de sexta-feira, que chega em Novahuny às 

18:00h, meia hora depois de a paróquia fechar. A primeira oportunidade de 

você entrar na paróquia será às 9 horas de sábado. 

 

4. Sua caminhada até o castelo irá levar 9 horas, de modo que você chegará lá 

às 18 horas, mesmo andando o dia todo sem parar. Será tarde demais para 

matar o Conde durante o dia, portanto você terá de que esperar até o próximo 

nascer do sol, às 9 horas de domingo. 
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ANEXO VIII 
 
 
 QUESTIONÁRIO DE INTERESSES 
 
 
( ) pintar quadros     ( ) ler 
 
( ) fotografar     ( ) tocar um instrumento 
 
( ) praticar esportes radicais  ( ) assistir TV 
 
( ) visitar entidades assistenciais  ( ) viajar 
 
( ) jogar xadrez     ( ) ir ao cinema 
 
( ) sair com amigos    ( ) ver exposições 
 
( ) praticar esportes    ( ) cuidar da estética 
 
( ) escrever     ( ) conversar pela Internet 
 
( ) conversar ao telefone   ( ) dirigir 
 
( ) ouvir música    ( ) rezar 
 
( ) fazer compras    ( ) fazer trabalhos manuais 
 
( ) desenhar      ( ) beber com amigos 
 
( ) cuidar de animais   ( ) ficar sem fazer nada 
 
( ) cozinhar      ( ) navegar na Internet 
 
( ) consertar coisas     ( ) pesquisar 
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ANEXO IX 
 
 
 QUESTIONÁRIO DE NECESSIDADES 
 
 
 

Ficar sozinho                                             Ter sucesso profissional 

 

Companhia                                                Concluir trabalhos sozinho  

 

Relaxar                                                      Ser respeitado  

 

Assumir riscos                                           Comprar uma casa 

 

Causar boa impressão                              Ser o nº 1 

 

Obter apoio                                                Ser igual ao outro 

 

Dar afeto                                                    Agitação 

 

Guardar minhas emoções para si             Ser um líder 

 

Ser valorizado                                            Chamar a atenção para si      

 

Ser convidado a participar                          Realizar meus sonhos mais íntimos  

 

Ganhar dinheiro                                          Ser eu mesmo 

 

Ser feliz                                                       Ser bom profissional 

 

Obter opinião dos outros                             Sentir-me em forma 
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ANEXO X 

 

 “O Humor na TV” 
 

O Programa de Humor, assim como todos os outros programas da TV 

estão muito longe daquilo que eu gosto. Primeiro eles (não só o humor) estão 

fazendo um programa para te prender naquele canal e usam de todas as armas 

possíveis para isso. 

Esse tipo de “TV” eu abomino, ela não tem ética nenhuma e o humor 

perde todo o seu encanto; parece mais “um monte de macacos” pegando o seu 

dinheiro enquanto te distraem com “basbaquices”. 

Há, porém, outro “tipo de TV”; aquela que (não sei se é pelo fato de ser 

paga) consegue te divertir, mas também eu não sei porque, parece que eles não 

fazem atrás da cortina: “ Quer rir, ri.Não quer mude de canal.” 
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ANEXO XI 
 
AJUDAR    ANALISAR    FAZER      
 
ENSINAR   IMAGINAR   VIAJAR 
 
RELACIONAR  ASSISTIR   CUIDAR                     
 
TOCAR   ESCREVER   FALAR    
 
CANTAR   COMPETIR   ARRUMAR 
 
CONHECER   CONQUISTAR  LER                          
 
COORDENAR  COSTURAR   MELHORAR            
 
SENSIBILIZAR  DESCANSAR   OUVIR    
 
COMUNICAR   APRESENTAR  EXAMINAR                
 
DIRIGIR   JOGAR   APRENDER             
 
CONVENCER   MANDAR   BUSCAR   
 
FACILITAR   ADMINISTRAR             QUERER    
 
HARMONIZAR  IDEALIZAR   TELEFONAR   
 
DESMONTAR   ORGANIZAR   COMPRAR 
 
INVENTAR   PRATICAR   CONSTRUIR            
 
LUTAR   VENDER    CRIAR                      
 
FOTOGRAFAR  LIDERAR   CALCULAR 
 
OBSERVAR   ESTUDAR   ARGUMENTAR 
                    
RESOLVER   INFLUENCIAR  POSAR        
                
NAVEGAR   PENSAR   DESENVOLVER      
 
APRENDER   EXIBIR   ENTREVISTAR       
 
REPRESENTAR  CONSERTAR   FILMAR 
                  
DEFENDER   DESENHAR   IMITAR  
                  
CONTAR   COMPOR   SONHAR 
 
LIDAR    MONTAR   PESQUISAR 
          
ACEITAR   PLANTAR   COMPETIR 
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ANEXO XII 
 
 FOTOS 
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ANEXO XIII 
 
 
 ASSUNTOS DE INTERESSE 
 
 
Selecione as 10 frases que mais despertam o seu interesse: 
 
( ) Resumo das principais notícias da atualidade 
 
( ) O mecanismo digital 
 
( ) Como cultivar legumes na água 
 
( ) Os melhores meios de divulgação 
 
( ) O que é doença mental? 
 
( ) Economia brasileira 
 
( ) Biografias de grandes pintores 
 
( ) A pintura do século XIX 
 
( ) Os grandes filmes do século XX 
 
( ) Escolas de arte do mundo 
 
( ) História dos partidos políticos brasileiros 
 
( ) As grandes descobertas da Física 
 
( ) Estudos sobre a formação do átomo 
 
( ) Gráficos econômicos e tendências mundiais 
 
( ) Simulação de modelo de turbina 
 
( ) Os princípios da física quântica 
 
( ) Como lidar com conflitos pessoais 
 
( ) Alimentação e saúde 
 
( ) Faça você mesmo seus objetos  
 
( ) Desenvolvimento de equações matemáticas 
 
( ) Como construir um navio 
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( ) Método de cálculo rápido 
 
( ) Mobiliário do século passado 
 
( ) Museu Georges Pompidou 
 
( ) Novos métodos de diagnóstico do carcinoma animal 
 
( ) Reatores atômicos 
 
( ) A inserção do portador de deficiência no mercado de trabalho 
 
( ) Descobrindo a Antártica 
 
( ) Técnicas para construção de pontes 
 
( ) Vantagens da telefonia celular digital sobre a analógica 
 
( ) Comunidades de pescadores 
 
( ) O fim do comunismo 
 
( ) Projeto para um parque ecológico 
 
( ) Guia de franchising 
 
( ) O air bus e seus problemas 
 
( ) Dicionário de novas expressões 
 
( ) Como ajudar um aposentado 
 
( ) Educando por meio do teatro 
 
( ) Moda outono-inverno 
 
( ) Como ser um bom professor 
 
( ) Análise química do café 
 
( ) Design de jóias 
 
( ) Cálculos necessários para programação 
 
( ) Como funciona o microcomputador 
 
( ) Hábitos e costumes da burguesia do Século XIX 
 
( ) Criando histórias em quadrinhos 
 
( ) Política fiscal e desenvolvimento econômico 
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( ) Administração de pessoal 
 
( ) Lançamentos editoriais do mês 
 
( ) Comércio exterior – normas e regras 
 
( ) A luta de classes sociais 
 
( ) Dez dicas de como  decorar sua casa 
 
( ) Como provocar uma reação nuclear 
 
( ) A escultura moderna 
 
( ) O combate às drogas 
 
( ) A informatização da rede bancária 
 
( ) A imigração européia no Brasil 
 
( ) Doenças contagiosas e prevenção 
 
( ) Geopolítica internacional 
 
( ) Novas receitas para microondas 
 
( ) Curso rápido de vendas 
 
( ) A organização de uma campanha eleitoral 
 
( ) Experiências de laboratório 
 
( ) Novidades em pinturas de paredes 
 
( ) A composição política na Segunda Guerra mundial 
 
( ) Principais decoradores brasileiros 
 
( ) A influência da televisão na sociedade 
 
( ) Os processos químicos da digestão 
 
( ) Como se tornar um voluntário 
 
( ) Trabalhos manuais para a terceira idade 
 
( ) Quais as necessidades de cada espécie animal 
 
( ) Exercícios físicos para pacientes cardíacos 
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( ) Pesquisas sobre doenças tropicais 
 
( ) Os melhores investimentos para 2004 
 
( ) Classificando as plantas brasileiras 
 
( ) Os grandes filósofos gregos 
 
( ) Terremoto: origem e conseqüências 
 
( ) O desemprego e seus efeitos 
 
( ) Novas técnicas de transmissão de informação em fibra ótica 
 
( ) O fenômeno El-Niño 
 
( ) O mundo animal submarino 
 
( ) Os segredos das artes gráficas 
 
( ) Técnicas para o cultivo de flores 
 
( ) Desenvolvimento hoteleiro na cidade de São Paulo 
 
( ) Como se tornar um excelente vendedor 
 
( ) Problemas educacionais brasileiros 
 
( ) O que os exercícios aeróbicos podem fazer por você 
 
( )  Como planejar o seu orçamento 
 
( ) Mistérios da mecânica automotiva 
 
( ) Como catalogar livros 
 
( ) As dez melhores propagandas do ano 
 
( ) A importância do conhecimento para o homem 
 
( ) Os  novos caminhos da economia brasileira   
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ANEXO XIV 
 
 
 LISTA DE MATÉRIAS ESCOLHIDAS 

 

 
MORFOLOGIA HUMANA 

EMERGENCIA 

PATOLOGIA 

RADIOLOGIA 

EPIDEMIOLOGIA 

TRAUMATOLOGIA DO APARELHO LOCOMOTOR 

MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 

FISIOLOGIA 

GENETICA 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA 

PSICANÁLISE 

NEUROCIENCIAS 
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ANEXO XV 
 
 ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
                                         
1. Na faculdade, quais as matérias que você mais gostou?  
 
2. É possível cursar Medicina fora do país e depois vir trabalhar aqui? E o 

contrário? 
 
3. Em que momento o estudante de Medicina faz a escolha da especialização? 

 
4. Qual é o seu horário de trabalho?Tem mais de um emprego? Trabalha todos os 

finais de semana? 
 
5. Qual a sua rotina dentro do hospital? 

 
6. Você acompanha um determinado paciente no tratamento todo? 

 
7.  O médico pode não querer atender determinado paciente? O que ele faz? 

 
8. O médico tem nojo do paciente? 

 
9. Como você avalia a importância da sua especialidade para o hospital? 

 
10. Como são recebidas suas opiniões ou avaliações pelas outras áreas do hospital? 

 
11. Você desenvolve projetos para o Hospital?  

 
12. Como você vê o campo de trabalho hoje para um médico da sua área? 

 
13. Quais as atribuições ou características que uma pessoa deve ter para ser um 

bom médico? 
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ANEXO XVI  
 

  A carta para um amigo: 

 

                             

“Este programa, o teste vocacional; é uma atividade que para mim foi 

levada quase como lazer, uma vez que em todas as sessões a psicóloga utilizava 

de desafios e dinâmicas (digo jogos, fotos e quebra-cabeças), para que eu 

começasse a me conhecer melhor”. 

  O interessante nesse teste mesmo é que parece que já tem uma 

sementinha dentro de você falando o que você deveria fazer, mas devido às 

pressões e angústias do dia-a-dia a sementinha não se desenvolve; você nem sabe 

que “sabe” (que possui essa sementinha). 

 À medida que o programa vai se desenrolando eu com a ajuda da 

psicóloga vamos “regando” essa sementinha e acabando com as dúvidas que eu 

tinha sobre a existência dela (sementinha). O trabalho utilizado de dinâmicas e 

perguntas diretas não dá tempo para você pensar (nem duvidar) na sua resposta, é 

como se o inconsciente falasse e você não conseguisse controlar, ou seja, isso é 

muito bom, pois aí todas as dúvidas vão desaparecendo, vão sendo esclarecidas. 

Além do que você bem sabe que algumas vezes a solução mais fácil é apenas 

expor o que você pensa afinal o outro sempre irá te ajudar a resolver, e o teste 

vocacional é exatamente para isso, para te ajudar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

“Fotografar é uma forma de vida”  
S.Salgado (2000, p.81) 

 

 

 O processo de orientação vocacional que aplico aos adolescentes em meu 

consultório é um projeto elaborado em 2000 que sofreu várias modificações até 

então, tornando-se mais dinâmico e mais criativo, podendo atender melhor às 

necessidades do jovem que nos procura para orientação. 

 Desde o início foram avaliadas as vantagens de sua aplicação ocorrer 

individualmente e o quanto que a experiência de orientação vivenciada numa 

relação dual suscitava conteúdos psíquicos no terapeuta que, muitas vezes, 

ampliavam a compreensão dos processos que ali ocorriam. Embora não fossem 

material para interpretação, esses conteúdos possibilitavam uma verdadeira 

comunicação. 

          O processo individual de orientação vocacional poderia proporcionar mais 

liberdade para o jovem transitar pelas suas escolhas e foi a partir daí, que pude 

refletir sobre a minha prática clínica em orientação, surgindo uma questão central em 

relação ao processo que aplicava a esses jovens. As dinâmicas e os testes que 

utilizava pareciam não ser suficientes para conhecer alguns aspectos do mundo 

interpessoal deles. Faltava nesse processo um instrumento que pudesse revelar 

algo além do que se podia perceber em orientação, algo intrínseco ao jovem ou algo 

mais genuíno dele.  

 Era uma questão difícil, uma vez que, até então já me apoiava em algumas 

técnicas projetivas que sustentavam a minha prática, e com um resultado 

satisfatório.Sentia necessidade de criar algo novo, que fizesse diferença neste 

processo, enfim, uma atividade em que se constituísse uma experiência criativa de 

vida, conforme os preceitos de Winnicott. Por isso, acabei elegendo a fotografia 

como esse instrumento. Naturalmente, quando pensei nessa possibilidade, como um 

dos componentes do processo, não foi ao acaso, como o próprio Winnicott diz de 
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forma clara: não há possibilidade de dissociar o analista da pessoa que ele é – “le 

style est l`homme même” (1971, P.137). 

 Foi então que ocorreu a idéia de integrar a minha experiência de fotógrafa à 

minha prática clínica.  

 E uma questão decorrente surgiu: a forma como isto se daria.  

 Era provável que o adolescente fosse gostar desta atividade, por ser prática e 

criativa; era provável que a fotografia feita por ele revelasse alguns aspectos seus 

pré-conscientes, conscientes e inconscientes. A foto deveria conter um tema para 

que este jovem pudesse entrar em contato com estes aspectos reveladores.  

 Então propus ”a tarefa” de fotografar cenas que segundo ele expressasse sua  

visão da profissão que queria abraçar. 

 Procurei pesquisar um pouco mais sobre orientação vocacional, fiz um 

percurso histórico da orientação vocacional,o que me levou a perceber que de fato,a 

orientação vocacional que eu oferecia baseada na teoria de Bohoslavsky 

proporcionava liberdade de escolha.A busca pela orientação vocacional, em si já 

significava a primeira escolha feita por ele, uma vez que ele vinha à procura de 

apoio ou ajuda e o processo se daria nesse espaço potencial de oito encontros.Ao 

pensar na dinâmica do processo, me deparei com outra questão: o adolescente. 

Quem é o adolescente, ou o que é a adolescência? A partir de quando ela passa a 

integrar uma etapa do processo de maturação do indivíduo? Que características 

teve a sociedade e a família ao longo da  história da adolescência?  

 Estas perguntas ficaram algum tempo comigo, até que, nos meus estudos 

sobre a teoria de Winnicott, encontrei o pensamento para algumas questões que 

estava procurando e formulei outras a partir de sua teoria como, por exemplo, a 

questão da criatividade, suas origens e expressão no viver. Cheguei a algumas de 

suas contribuições, o que me levou a tomar a forma de proposta constituindo minha 

dissertação, sobretudo fundamentar o uso da fotografia no processo de orientação. 

Os conceitos de verdadeiro self,de criatividade,de objetos transicionais e o viver da 

experiência criativa foram determinantes na minha prática clínica.  

 Refletindo sobre fragmentos de um caso clínico realizado e utilizando a 

fotografia, de fato pude constatar que este recurso pode propiciar uma experiência 

que coloca o sujeito em contato com o seu mundo interpessoal. Quando o jovem 
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relata sua experiência de fotografar traz uma revelação da sua escolha profissional, 

pois fala das razões que o conduziram para aquele registro, dos seus 

significados,dos seus desejos como profissional, da atuação do profissional que quer 

ser, registra muitas vezes o local onde gostaria de trabalhar e a forma como este 

profissional está vestido.Todos estes gestos espontâneos partem também de um 

conteúdo emocional e estão recheados de um sonho.São indicativos do caminho 

que querem seguir e o jovem acaba por se sentir mais próximo da sua escolha. 

Fotografar o que o trabalho significa para o jovem em orientação, é poder 

minimamente vivenciar ser um profissional, pois a profissão continuamente promove 

o estar vivo, o criar e tem um sentido lúdico.Como disse Winnicott, o brincar tem um 

lugar e um tempo(espaço potencial), facilita o crescimento, é próprio da saúde e tem 

uma forma de comunicação na psicoterapia, o que propicia uma comunicação 

consigo mesmo e com os outros. Essa característica do ser humano, do ser criativo, 

está diretamente relacionada a qualidade e quantidade de provisões ambientais no 

início de sua vida, quando o bebê pode adquirir confiança(1972,p.103). O mesmo se 

poderia dizer do jovem quando vai fotografar, ou seja, essa experiência se constitui 

numa experiência cultural derivada da brincadeira, que está localizada entre ele e o 

meio ambiente e que pode caracterizar a capacidade pessoal pelo viver criativo. 

 A fotografia pode confirmar esse espaço potencial que Winnicott tanto fala na 

sua teoria, além de fazer o psicólogo reconhecer a existência desse lugar onde se 

dão os fenômenos transicionais.  

 Retorno à questão que foi colocada no CAP I do meu trabalho, onde eu 

proponho refletir sobre o papel do psicólogo na orientação vocacional, se ele deve 

repetir, em que medida ele pode criar, inovar na sua prática clínica sem que isto 

signifique atuar por pura intuição, sem um embasamento teórico, mas apoiado nos 

conceitos de espaço potencial, fenômenos transicionais, objeto revelador de self, 

experiência viva, mutualidade, gesto espontâneo, ser criativo. 

 A escolha da fotografia como instrumento no processo de orientação 

vocacional, despertou desejo de conhecer mais sobre sua história e a história de 

vida de alguns fotógrafos que admiro muito. 

 Assim, fiz uma entrevista com Bob Wolffenson, que contou que começou a 

trabalhar com fotografia ainda muito jovem e por necessidade e que hoje sente que 

ao longo da sua história de vida ser fotógrafo se tornou uma escolha, pois através 

das suas fotos, fala, pensa e expressa seus desejos. Acredita também que a 
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fotografia é uma narrativa, e tem seu valor emocional, pois revela sentimentos e está 

sempre acompanhada da personalidade do autor. 

          Interessei-me em conhecer a fotografia de Boris Kossoy, por ser um 

pesquisador renomado, e me deparei com um fotógrafo sensível e seu testemunho: 

 

”A fotografia não está enclausurada à condição de registro iconográfico 

dos cenários, personagens e fatos das mais diversas naturezas que 

configuram os infinitos assuntos a circundar os fotógrafos, onde quer que 

se movimentem.A fotografia, por ser um meio de expressão individual, 

sempre se prestou a incursões puramente estéticas; a imaginação 

criadora é pois inerente a essa forma de expressão;não pode ser 

entendida apenas como registro da realidade factual....O testemunho 

que é o registro fotográfico do dado exterior é obtido segundo a 

mediação criativa do fotógrafo. É por isso que o testemunho e a criação 

são os componentes de um binômio indivisível que caracteriza os 

conteúdos das imagens fotográficas.Qualquer que seja o assunto 

registrado na fotografia, esta também documentará a visão de mundo do 

fotógrafo. A fotografia, é pois, um duplo testemunho: por aquilo que ela 

nos mostra da cena passada, irreversível, ali congelada, 

fragmentariamente, e por aquilo que nos informa acerca de seu autor 

(2001, p.49). 

 

 Especialmente retomei os trabalhos de Sebastião Salgado, o livro “Êxodos” 

que resultou numa de suas exposições mais importantes.No livro Salgado conta 

através das suas imagens a história da humanidade em trânsito e fala da sua 

identificação com essas pessoas. Diz que é provável que a idéia deste projeto esteja 

ligada ao fato de que se mudou diversas vezes ao longo da sua vida.  

 

 “Nada há de surpreendente, portanto, no fato de eu me identificar com 

exilados, com migrantes, com pessoas que estão inventando novas 

vidas para si mesmas longe dos lugares onde nasceram – e, inclusive, 

de sentir certa cumplicidade com essas pessoas. O garçom 

salvadorenho, o operário senegalês do canteiro de obras em Paris, todos 

merecem nosso respeito: cada um deles realizou um extraordinário 
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percurso pessoal para chegar onde está, cada um deles está 

contribuindo para a reorganização da humanidade, cada um deles é, 

implicitamente parte da história” (2000, p.9). 

 

 Também numa publicação reunindo depoimentos e fotos Sebastião Salgado 

fala sobre o que pensa sobre seu trabalho e o momento de fotografar que só 

acontece na medida em que se mistura no ambiente – 

 

                  “A partir do momento em que começo a fotografar, eu, os fotografados,         

as imagens, o local, tudo está rodando dentro de uma mesma sintonia. A 

partir desse momento estamos todos no mesmo nível de participação.” 

(2000, p.82) 

 

  A partir destes depoimentos, da minha experiência como fotógrafa e 

juntamente com a experiência trazida pelos orientandos sobre o sentimento de 

fotografar e de ver revelada nas suas imagens algo genuíno seu, algo que fala da 

forma como pensam e sentem, do lugar que querem ocupar no mundo, do sonho, da 

esperança, acredito que a fotografia possa se constituir num instrumento revelador 

de self. 

 A minha prática clínica com orientação vocacional levou-me a buscar 

elementos que dessem conta das questões que a fotografia colocava, o que me 

levou a propor algo novo, que por sua vez precisava ser embasado teoricamente. 
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