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Conclusões  
• Dotar o Rorschach de novos elementos de análise. 

• Aceder às transformações no processo adolescente. 
• Alargar a clínica com novos métodos aliados com as 
teorias. 
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O Método: Rorschach 
• Estudo de tipo qualitativo, longitudinal. 
• Instrumento (re)inscrito no modelo Bioniano que permite revelar as 
transformações psíquicas. 
• Relação de intersubjetividade. 

 

TECHNE 
• Sucessão das respostas no protocolo. 
• Ligação entre o interno e o externo, numa articulação dos 
movimentos da dispersão à integração e da integração à 
dispersão. 
• Imagem-Símbolo reveladora das transformações. 
 

CAMPO 
• Resposta – Objeto na relação continente-conteúdo. 
• Sucessão de respostas onde é visível a circularidade do 
pensamento, na relação entre espaço-tempo. 

 

Caminho 
 

E tão longínquo o vento respirando 
que as águas mal se enrugam doloridas 

e só umas folhas acolá caídas 
lentas se atropelam oscilando… 

  
Um céu tardio as águas encharcando 
com laivos de silvestres despedidas… 

Nas margens erva e água confundidas 
sob um ranger de angústias…terminando…  

  
Vago perfume vago… repartidas 

Sombras… inúteis sombras distraídas… 
Flor triturada, frígida por si… 

  
E o vento tão longínquo respirando… 
E o céu tardio as águas encharcando… 

 Quê?... Ah o caminho… sim… é por aí.    
  

 
Jorge de Sena 

 Post-Scriptum II 

 

Adolescência 
É um processo de transformação, ativo, dinâmico e intersubjetivo, 
durante o qual têm lugar a (re)construção do Eu e do Eu/Outro. 

 
Dos Modelos 

TEORIA 
• Transformações. 
• Novas relações continente-conteúdo. 
• Capacidade de descoberta e de “aprender com a experiência”. 
• A intersubjetividade e a co-construção. 
 

ORGANIZADORES 
• Techne  como reveladora do processo de (re)construção 
(Vassalli, 2001). 
• Campo revelador do encontro Eu/Outro, num espaço e num 
tempo com características próprias, onde presente e passado 
se reorganizam com abertura ao futuro (Ferro, 2007/2011). 

 

Participantes 
 

16 protocolos de 8 adolescentes, recolhidos aos 13 anos e aos 16/17 
anos.  
 

Introdução 
Procurando tornar convergentes teorias com métodos de avaliação e de observação, estuda-se o processo adolescente através do 
Rorschach. 


