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Resumo: O objetivo desse estudo é investigar psicanaliticamente o imaginário 

coletivo de adolescentes sobre o vestibular. Justifica-se como produção de 

conhecimento sobre dimensões afetivo-emocionais de adolescentes e jovens que 

auxiliará a compreensão das demandas clínicas contemporâneas.   

Metodologicamente, a pesquisa foi realizada a partir de uma entrevista grupal com 9 

estudantes do último ano do ensino médio, usando o Procedimento de Desenho-

Estória com Tema como recurso facilitador da comunicação. O encontro com os 

estudantes foi registrado por meio da elaboração de uma narrativa transferencial, 

que considerada conjuntamente com os desenhos e histórias permitiram a produção 

interpretativa de campos de sentido afetivo emocional. O quadro geral aponta que os 

adolescentes encaram a fase de preparação para o vestibular como um afastamento 

das atividades prazerosas, mas com poucas possibilidades de ingressar no curso 

e/ou instituição almejados. Demostram ansiedades, medo de fracassar e incerteza 

em relação ao futuro. 

 

INTRODUÇÃO  

A adolescência é tema de inúmeros estudos em nosso país. É notável a 

tendência de associar esse momento às vivências problemáticas, como o uso 

abusivo de álcool e drogas, gravidez precoce e tentativas de suicídio. Chama 

atenção a ausência de artigos que apresentem uma visão mais integrada do 

adolescer. Apesar de reconhecer o valor dos artigos que enfatizam essas 

problemáticas, sublinha-se a escassez de trabalhos que abordem a vitalidade, a 

potencialidade, o desejo de viver, aprender, a abertura para o novo e a busca de 

caminhos para o futuro (ASSIS, RIEMENSCHNEIDER & AIELLO-VAISBERG,2013). 

A partir dessa constatação, decidiu-se pela investigação do imaginário de 

adolescentes sobre o vestibular, por este tema se relacionar com o interesse dos 

jovens quanto ao seu futuro, à busca de uma definição profissional e com projetos 

de vida. Juntamente com a pesquisa do imaginário dos adolescentes, o objetivo 

desse trabalho é também investigar a experiência emocional desses jovens nesse 

momento de escolha profissional, de empenho para entrar numa faculdade e de 

conquista da vida adulta.   

 

OBJETIVO  



Investigar psicanaliticamente o imaginário coletivo de adolescentes sobre o 

vestibular. 

 

METODOLOGIA  

Participaram desse estudo 09 alunos de uma classe de 3º ano do ensino 

médio de um colégio particular do interior do estado de São Paulo, com idades entre 

16 e 19 anos. Antes de fazer o convite para os alunos, pais ou responsáveis foram 

consultados e receberam informações sobre a pesquisa. Aqueles que concordaram 

com a participação de seus filhos assinaram um Termo de Consentimento. Os 

adolescentes e seus responsáveis foram informados que teriam total liberdade para 

recusar o convite, ou que poderiam desistir da participação a qualquer momento. 

Esses jovens foram tomados como uma única pessoalidade coletiva: o adolescente 

de classe média. Realizou-se uma entrevista coletiva (GALLO-BELLUZZO, 

CORBETT & AIELLO-VAISBERG 2013), na qual se utilizou um recurso facilitador da 

expressão da pessoalidade coletiva em foco: O Procedimento de Desenho-Estória 

com Tema (AIELLO-VAISBERG,1999). Tal procedimento consistiu no pedido de um 

desenho de “um adolescente que vai prestar vestibular” e a seguir a solicitação da 

invenção e escrita de uma história sobre a figura desenhada. Após o encontro com 

os participantes, redigiu-se, de memória, uma narrativa transferencial, elaborada a 

partir do método psicanalítico, portanto, do cultivo da atenção flutuante e associação 

livre. Assim, registrou-se não apenas o que ocorreu durante o encontro, mas 

também os pensamentos, impressões, memórias e sentimentos evocados 

contratransferencialmente nos pesquisadores. Os desenhos e histórias, junto à 

narrativa transferencial foram considerados à luz do método psicanalítico em termos 

de produção interpretativa dos campos de sentido afetivo-emocional, segundo os 

quais se organiza o imaginário dos adolescentes. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Os pesquisadores se debruçaram sobre os desenhos e histórias produzidos 

pelos adolescentes e sobre a narrativa transferencial e, em estado de atenção 

equiflutuante, associando livremente, registraram suas impressões, sensações, 

fantasias e pensamentos. A realização em conjunto dessa tarefa teve por objetivo 

favorecer a abertura à pluralidade de interpretações e sentidos que se associam à 

experiência emocional dos adolescentes (GALLO-BELLUZZO, CORBETT & 



AIELLO-VAISBERG 2013). Assim, procedeu-se à produção interpretativa de campos 

de sentido afetivo-emocional ou inconscientes relativos, a partir dos quais teria 

emergido o imaginário dos adolescentes sobre o vestibular.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

No imaginário dos adolescentes investigados, a época de preparação para as 

provas de vestibular exige muita dedicação, renúncia das atividades prazerosas, 

como facebook, celular, internet, para assumirem uma vida árdua e de muita 

responsabilidade. Contudo, eles demonstram ansiedade frente a tal renúncia, por 

acreditarem que as possibilidades de ingressarem no curso e/ou instituição que 

desejam são reduzidas. Apresentam dúvida acerca de se a escola os preparou para 

esse momento e se nosso sistema de ensino é justo, pois a oportunidade de 

realização é oferecida a poucos. Os sujeitos investigados retrataram em suas 

produções vivências angustiadas, sofridas, marcadas por dúvidas e incertezas. Há 

muitos questionamentos sobre a qualidade do ensino em nosso país, quanto às 

informações que são transmitidas, entretanto esse estudo nos leva a refletir se as 

escolas oferecem um ambiente suficientemente bom, que favoreça o 

desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes e proporcione segurança e 

confiança para realizar suas escolhas profissionais. 
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