
CURSO DE PSICOLOGIA

Raíssa Trintin Pereira

ASPECTOS QUE LEVAM A ESCOLHA PROFISSIONAL PELO CURSO DE

PSICOLOGIA

Santa Cruz do Sul

2021



Raíssa Trintin Pereira

ASPECTOS QUE LEVAM A ESCOLHA PROFISSIONAL PELO CURSO DE

PSICOLOGIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na disciplina
Trabalho de Curso em Psicologia II, do Curso de Psicologia
da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC.

Orientadora: Ms. Angela Alenice Rothmund

Santa Cruz do Sul

2021



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO……………………………………………………………………………5

2 METODOLOGIA………………………………………………………………………….6

3 A ESCOLHA PELA PSICOLOGIA……………………………………………………...8

4 A EXPECTATIVA DO FAZER DO PSICÓLOGO…………………………………….12

5 PERCEPÇÕES SOBRE A PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA E PROFISSÃO……...15

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………………………………….19

REFERÊNCIAS…………………………………………………………………………….21



RESUMO

Este artigo visou investigar a escolha profissional dos ingressantes no Curso de Psicologia da

Universidade de Santa Cruz do Sul das cidades Montenegro e Santa Cruz do Sul, sendo

intitulado “Aspectos que levam a escolha profissional pelo Curso de Psicologia” e teve como

objetivo identificar os aspectos desta escolha e analisar as percepções dos estudantes a

respeito da Psicologia como Ciência e Profissão. A coleta de dados ocorreu ao aplicar um

questionário online de 14 perguntas abertas e fechadas com estudantes maiores de 18 anos,

cursando o primeiro ou segundo semestre do Curso, através do Formulários Google. Os

resultados foram discutidos junto à Análise do Discurso, utilizando as contribuições da autora

Eni P. Orlandi. Totalizando 28 participantes, a pesquisa revelou que as concepções dos

estudantes a respeito da Psicologia trazem muitos de seus atravessamentos sócio-históricos,

mostrando a importância de trabalhar a Ciência e Profissão da Psicologia desde o início do

Curso, levando à formação de profissionais Psicólogos de forma qualificada, especializada e

ética. As discussões trazidas são ótimos materiais para se pensar estratégias de trabalho com

estes estudantes, ao compreender de forma generalizada seus pensamentos, expectativas e

crenças, possibilitando melhorar o acolhimento destes, qualificando ainda mais o Curso e a

formação dos profissionais.

Palavras-chave: Análise do Discurso, Escolha vocacional, Estudantes de Psicologia.



INTRODUÇÃO

O momento da escolha profissional na adolescência traz consigo uma carga de dúvidas

e ansiedades, provenientes das expectativas socialmente construídas da necessidade de se

escolher corretamente um curso superior. Essa escolha carrega por si só uma idealização,

muitas vezes irrealista, da garantia de uma carreira profissional definitiva, que trará

satisfação, retorno financeiro, respeitabilidade e reconhecimento social (MANSANO, 2011).

A fim de facilitar esse momento de escolha, o processo de Orientação Profissional

trabalha com o jovem suas características, subjetividade, problemáticas e dificuldades,

auxiliando no autoconhecimento e na definição de uma profissão que esteja de acordo com

suas afinidades (ANDRADE; MEIRA; VASCONCELOS, 2002). Esse processo abarca

diferentes atividades propostas, pedagógicas e psicológicas, trabalhando com recursos

técnicos e testagem, trazendo informações a respeito dos cursos existentes, palestras,

entrevistas e apresentando as possibilidades de estudo ao orientando (FARIA, 2020;

MELO-SILVA; MUNHOZ; LEAL, 2019).

Diversos fatores influenciam neste momento, o autoconhecimento é fundamental. É

importante que o adolescente leve em consideração seus interesses, habilidades e

características pessoais para essa escolha, pensando também no mercado de trabalho atual

(CERICATTO; ALVES; PATIAS, 2017; NORONHA, 2010). Além destes, fatores exteriores,

culturais, socioeconômicos e familiares influenciam em peso essa decisão, pois a

oportunidade de escolha de acordo com suas afinidades é um privilégio para os jovens que,

por exemplo, não necessitam de um retorno financeiro imediato (RUDÁ, 2016).

A partir disso, a presente pesquisa pretendeu trabalhar para compreender esses

aspectos considerando o Curso de Psicologia na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

das cidades de Montenegro e Santa Cruz do Sul, através de um levantamento de dados

qualitativos cujo tratamento e discussão foi realizada junto a Análise do Discurso, utilizando

as contribuições da autora Eni P. Orlandi.

Apesar de existirem publicações brasileiras que discorrem sobre o tema da escolha da

Psicologia como profissão, esses textos tratam das primeiras décadas após a regulamentação

da profissão do Psicólogo no Brasil, em 1962. Assim, considerando que a escolha pelo Curso

de Psicologia é algo ainda pouco trabalhado e sendo essa temática importante para se pensar o

exercício da profissão nos tempos atuais e a formação dos estudantes de Psicologia, os

objetivos desta pesquisa foram conhecer os aspectos que levaram o estudante calouro a

escolher a graduação em Psicologia e analisar as concepções dos estudantes a respeito da

Psicologia como Ciência e Profissão.
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