
E-mail para contato: nataliaporto40@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Natalia Pinheiro Barros Porto; Rosane de Albuquerque Costa; Jéssika Koste Sangali; Alisson Soares de Sousa; Bruna 
Gomes Ferreira Thurler

Palavra(s) Chave(s): estudantes de psicologia; escolha profissional;

Título: ESTUDANTES DE PSICOLOGIA E SUAS ESCOLHAS PROFISSIONAIS

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

A forma como escolhemos uma profissão e enfrentamos as dificuldades na relação sujeito versus trabalho pode determinar a qualidade de vida e 
da saúde mental. Nesta pesquisa procuramos identificar como ocorreu o processo de escolha da carreira de psicologia e compreender como os 
alunos de psicologia entendem a escolha da sua carreira. O presente trabalho possui caráter exploratório e qualitativo. A escolha por esse método 
de pesquisa baseou-se no fato de que quando se discute a escolha da carreira, prevalecem aspectos subjetivos que, por conseguinte, só poderiam 
ser esclarecidos através de um procedimento que privilegiasse a escuta do sujeito. A pesquisa revelou que 28% dos entrevistados obteve a 
indicação de amigos como fator fundamental para a escolha da psicologia, 29% obteve uma experiência anterior com a psicologia, como a 
terapia, 22% possui curiosidade sobre o ser humano, 14% não sabe explicar o porquê de ter escolhido o curso e 7% pesquisou sobre a área antes 
de escolher uma carreira. Quanto às influências na hora da decisão, 33% escolheu a psicologia por já ter tido algum problema na família, como 
parentes com algum tipo de transtorno psicológico, e 67% escolheu por buscar entender o funcionamento da mente humana. Durante o curso os 
alunos escolhem uma abordagem que queiram se aprofundar e trabalhar, sendo assim, nesta pesquisa foi apontado que 82% já escolheu uma 
abordagem, entre eles 41% prefere a Terapia Cognitivo-Comportamental, 33% prefere a Psicanálise e 8% prefere a abordagem Humanista. 
Durante a escolha de um curso é normal que surja ideias errôneas sobre a carreira que ao longo do tempo serão desmistificadas, 83% relata que a 
visão que possui da psicologia atualmente não é a mesma de quando entrou no curso, dentre estes, 75% declara que passou a entender que 
existe toda uma ciência que fundamenta a psicologia e 16% afirma ter pesquisado sobre a área antes de entrar no curso. Em orientação 
profissional, a família tem um papel importante na escolha da profissão, é preciso entender qual a influência que o grupo familiar teve neste 
período e qual sua reação, 51% declara ter apoio da família, 33% relata que a família não aprova esta decisão e 16% afirma que a reação foi 
indiferente. É preciso levar em consideração a satisfação que a curso oferece ao estudante para que futuramente o indivíduo não adquira nenhum 
sintoma que o leve a complicações na sua saúde relativo a má escolha profissional, avaliou-se que 100% declara estar satisfeito com a escolha da 
futura profissão. Além das diversas abordagens da Psicologia, há também diversos locais em que ela pode ser trabalhada, 33% ainda não definiu 
uma área de atuação, 35% deseja trabalhar na área Clínica, 16% pretende seguir a área de Recursos Humanos, 8% na área da Educação e 8% na 
área da Saúde. Nesta pesquisa, 41% afirma já ter feito terapia e que este foi um fator influenciador para a escolha da área de atuação, 33% relata 
ter sofrido influência através de um professor, 16% afirma que obter um conhecimento da área o fez entrar no curso e 8% não sabe dizer. A 
pesquisa revela que 83% dos alunos possui consciência de como escolheram a Psicologia como profissão e que um dos fatores desta escolha foi 
procurar entender a mente humana, com 41% a abordagem mais escolhida é a Terapia Cognitivo-Comportamental. 83% declara que ao longo do 
curso suas ideias sobre o que era a Psicologia foi alterada e descobriu-se que esta área possui uma ciência mais complexa do que imaginou-se, 
porém nenhum deles declara estar insatisfeito com a escolha, 51% obteve incentivo da família e 33% ainda não decidiu a área de atuação, sendo 
35% optou pela área Clínica por já ter feito psicoterapia. Constatou-se que ao longo do curso, o aluno amadurece o olhar que possui da psicologia 
para um olhar científico e diferenciado do sujeito, sendo assim, cada entrevistado declara estar satisfeito com o curso, evitando assim, que a 
decisão da carreira cause danos futuramente à saúde mental do profissional.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


