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RESUMO

A orientação profissional objetiva auxiliar indivíduos que vivenciam o processo de escolha profissional, lindando com a indecisão, confusão, medo frente à pressão para fazer uma

escolha. Geralmente o primeiro contato com a obrigação de fazer uma escolha profissional ocorre na adolescência, período de intensas mudanças biológicas, psicológicas e

sociais. Diante de tantas mudanças e cobranças é considerado normal na contemporaneidade que adolescentes expressem rebeldia em busca da sua identidade e autonomia.  O

aspecto desafiador como também atitudes de rebeldia para a psicanalise é um mecanismo de defesa. A rebeldia se mostra nos sentimentos e pensamentos, na relação com

autoridades e atos transgressores.  Nossa pesquisa, que é um estudo de caso, foi realizada no estágio em orientação profissional, que é realizado em escolas públicas com

adolescentes que cursam o ensino médio a partir de um caso de um adolescente rebelde. Diante de uma dinâmica de grupo que competiam entre si, um adolescente de um

grupo que perdeu, começou a gritar a afirmar que não gosta de perder, que não está acostumado a perder e que não nasceu para perder. Dirigiu-se até a porta, ficando de pé

disse que ninguém iria sair. A estagiária de Psicologia fez a seguinte intervenção: voltou-se para o grupo e questionou se é possível viver a vida sem nunca perder? O que

significa perder e ganhar? O que são frustrações?. Os(As) alunos(as) começaram a discutir e relatar experiências sobre as perguntas. O adolescente que estava na porta foi aos

poucos entrando nas discussões e por fim sentou-se com o grupo. O adolescente foi acolhido, pela sala e pela estagiária de Psicologia e ao final disse que ela seria uma ótima

profissional e que gostaria de ir ao seu consultório depois que se formasse, ou seja, se sentiu bem e acolhido e ao se fazer de rebelde de alguma maneira chamou a atenção da

estagiária que soube acolhe-lo e que o adolescente poderia se expressar e ser acolhido sendo ele mesmo.
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