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Resumo 

Dada a importância de uma sólida formação profissional, objetivou-se por identificar as 

Representações Sociais - RS de graduandos de psicologia de uma faculdade privada em Macaé-

RJ, acerca do profissional psicólogo. Trata-se de um estudo de delineação descritiva e 

abordagem quantitativa, em uma amostra de 70 participantes, divididos em dois grupos 

pareados entre o primeiro e o último ano. Realizou-se uma pesquisa multimetodológica de 

coleta de dados orientada pela Teoria das Representações Sociais. Na amostra, as RS são 

marcadas por diversos estereótipos sociais, demostrando inexpressiva mudança no pensamento 

dos participantes, apesar de se tratar de um percurso com significativas implicações e 

experiências que favorecem mudanças expressivas no âmbito psicossocial e no sistema de 

crenças. O estudo deseja possibilitar o estabelecimento de estratégias de enfrentamento de 

possíveis incongruências na formação do psicólogo e a compreensão de aspectos irrealísticos 

associados à formação. 

Palavras Chave: Representações Sociais; Estudante; Psicologia. 

 

Abstract 

It given the importance of a solid professional formation, the aimed was to identify the social 

representations – SR of psychology graduates from a private college in Macaé - RJ, concerning 

the professional psychologist. This is a study of descriptive development and quantitative 

approach, in a sample of 70 participants, divided in two groups paired between the first and the 

final year. A multi-methodological research was carried out to collect data based on the Theory 

of Social Representations. In this sample, SR are marked by several social stereotypes, it 

showing the insignificant change in the participants’ thinking, despite being a path with 

significant implications and experiences, which favors expressive changes in the psychosocial 

scenario and in belief system. The study aims to allow the establishment of strategies to face 

possible incongruities in the formation of a psychologist and a closer perception of the 

unrealistic aspects associated with the formation. 

Keywords: Social Representations; Student; Psychology. 

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho visa estabelecer qual é a Representação Social do profissional psicólogo 

para alunos do curso de psicologia no que tange ao enfrentamento dos desafios inerentes à 

formação. O veículo dessa representação são alunos ingressantes e do último ano da graduação 

em psicologia. Busca-se responder às seguintes perguntas na pesquisa: "O que vem à mente dos 
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alunos quando se pensa no profissional psicólogo? O que foi adquirido no decorrer da formação 

que evidencie uma mudança na representação do objeto social pesquisado: profissional 

psicólogo?”. 

O conceito de Representação Social aqui utilizado é de Moscovici que, em 1976, 

publicou seu trabalho sobre a Representação Social da Psicanálise na França cuja definição é 

“um conjunto de conceitos, proposições e explicações originadas na vida cotidiana no decurso 

das comunicações interpessoais, que funcionam como uma espécie de “teoria do senso 

comum”, com a finalidade prática de orientar os comportamentos (MOSCOVICI, p.181, 

1978)”. 

Para Jodelet (2001) a Representação Social “é uma modalidade de conhecimento, 

socialmente elaborada e compartilhada, com um objetivo prático que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social” (p. 22). Essas representações guiam 

o modo de definir e nomear os diferentes aspectos da realidade e de interpretar esses aspectos, 

tomar decisões e se posicionar frente a eles. As representações servem como um guia para a 

ação ao orientar indivíduos e grupos em suas práticas, construindo uma visão consensual do 

real que favorece trocas e ações cotidianas (ABRIC, 1998). 

Jodelet (1993) ainda discorre que a construção das representações se dá a partir do 

desejo do homem em saber seu lugar na sociedade. Assim, o mesmo se confirma e deseja ser 

norteado e normatizado de acordo com o meio em que vive. “Elas nos guiam na maneira de 

nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na maneira 

de interpretá-los, estatuí-los e, se for o caso, de tomar uma posição a respeito e defendê-la”. 

(JODELET, 1993 p.1)  

Assim, as RS elaboradas pelos universitários sobre seu processo de formação e sua 

futura profissão são úteis como ferramenta para entender a conceituação elaborada por eles em 

seu decorrer acadêmico, a importância dos docentes nessa formação e, futuramente, o lugar de 

suas práticas profissionais.  

Partiu-se do pressuposto que o levantamento das Representações Sociais seria um bom 

veículo para a investigação do tema proposto, na medida em que, tendo recentemente feito uma 

opção de carreira, bem como estando no último ano do curso, teriam sido alvo de comentários 

e debates a respeito de sua formação e, em última instância, até de cobranças relacionadas à 

escolha do curso. Ademais, há diferentes fatores que podem incidir sobre os estudantes durante 

sua formação, tais como: influência do mercado de trabalho, que associa formação 

eminentemente impregnada por valores profissionais/especialidades e mercadológicos; a 
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pressão de pessoas próximas e da família por resultados satisfatórios durante a formação e 

diante da escolha profissional; desarticulação do coletivo, com o acirramento da 

competitividade, crise do modelo de vida, em detrimento da mudança que pode ocorrer no 

comportamento, incluindo até em alguns casos, perda de referências, relacionadas às 

convicções, privações e sacrifícios financeiros, para a manutenção do curso.  

Diante do exposto, ressalta-se a importância do conhecimento mais aprofundado sobre 

o pensamento social do grupo acerca do profissional psicólogo, sobre a formação dessas 

representações socais, durante o curso. Partindo-se do pressuposto de que a inserção até a 

finalização da primeira formação superior pode se dar como um momento de transformações 

nas Representações Sociais do que é ser psicólogo e de sua prática, pois se trata de um percurso 

que favorece mudanças significativas no âmbito psicossocial e no sistema de crenças dos 

alunos. A realização do estudo proposto possibilita, além da investigação do perfil 

sociodemográfico e do pensamento social, estabelecer estratégias de enfrentamento e prevenção 

de problemas psicológicos durante o curso e a noção de aspectos irrealísticos associados à 

formação dos futuros profissionais. 

  

METODOLOGIA  

Participaram 70 alunos, do curso de psicologia de uma faculdade privada do município 

de Macaé-RJ, divididos em dois grupos iguais: primeiro e último ano da formação. Como 

critério de inclusão, os alunos deveriam estar cursando a sua primeira graduação de ensino 

superior.  

Pesquisa de abordagem quantitativa, de natureza descritiva e do tipo transversal, 

pensada de acordo com o objeto proposto e sua especificidade. Foram utilizados para o alcance 

dos objetivos um questionário para o levantamento do perfil socioeconômico e questões 

concernentes à temática do estudo.  

O instrumento foi aplicado de maneira coletiva em sala de aula, logo após a explanação 

da pesquisa e da assinatura dos alunos ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

sua aplicação durou em médica 15 minutos. Os dados quantitativos foram analisados pelas 

autoras de maneira informatizada, a partir da produção e análise de gráficos trabalhados no 

Sistema Microsoft Excel 2010, a partir dos dados obtidos. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Devem ser sempre levados em consideração o ambiente e o grupo onde os discursos 

foram produzidos, pois esses são de essencial importância para compreendermos as falas dos 

sujeitos. Desta forma, também é possível entender que as falas ao serem obtidas nesse estudo 

não podem ser entendidas como um comportamento universal e generalizado, já que diz 

respeito a uma realidade. “Contudo, os resultados ora apresentados não perdem sua relevância 

em termos de conhecimento dessa realidade e da possibilidade de refletir sobre essas questões”. 

(SOUSA et al., 2016 p.536) 

A faculdade pesquisada caracteriza-se pelo ensino privado, que é a realidade de 89% 

das instituições que oferecem o curso de psicologia no Brasil, segundo De Andrade et al. 

(2016), deu início ao curso de Psicologia no ano de 2009. Atualmente as aulas são ministradas 

apenas no período noturno. O curso conta com a disciplina de estágio, na qual, entre outros 

meios de vivenciar a psicologia, mantém uma clínica-escola, onde os alunos junto aos seus 

supervisores e a instituição compõem uma clínica social. A clínica constitui um grande suporte 

para o aluno experienciar a profissão nos últimos anos de formação.  

Do grupo total 77% (n = 54) são mulheres, o que vai de acordo com dados apontados 

no CFP (2020) no qual considera-se que 86% (n = 38.099) dos profissionais no estado do Rio 

de Janeiro, o estado em que se localiza a instituição estudada, são de psicólogas. Ao que se 

refere às análises do perfil socioeconômico dos grupos, na variável idade, o estudo contou com 

a participação de sujeitos com idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos, sendo a média 

total de idade dos participantes [M = 26,92; DP = 8,98], na qual se pode observar o predomínio 

de sujeitos com idade menor ou igual há 24 anos (n = 38) o que concentra 54% da amostra. 

Em relação à distribuição dos participantes por estado civil, observa-se que a maioria 

dos participantes são solteiros, 67% (n = 47), seguida dos que mantém um relacionamento 

conjugal, seja casado(a) 23% (n = 16) ou mantenha uma união estável 6% (n = 4), e a menor 

parte dos respondentes é composta por viúvo(a) e separado(a) 4% (n = 3). 

Na distribuição, conforme a profissão\ocupação, observa-se que 36% dos participantes, 

(n = 25), tem sua principal atividade voltada apenas aos estudos. Os demais exercem profissões 

que não necessitam obrigatoriamente da formação no ensino superior, como: auxiliar 

administrativo 17% (n = 12), entre outras que somaram 43% (n = 30), e uma pequena parcela 

dos participantes, no período da coleta de dados, exercia estágio na área de psicologia 4% (n = 

3).  
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A distribuição dos participantes tem uma renda familiar mensal de 1 a 3 salários 

mínimos, sendo 43% (n = 30) da amostra, seguidos dos que afirmam ter de 4 a 5 salários 36% 

(n = 25) e acima de 10 salários 19% (n = 13). Apenas 2% (n = 2) participantes têm renda inferior 

a 1 salário mínimo ou não quis divulgar o dado.  

Na distribuição dos estudantes acerca do convívio em domicílio, observou o predomínio 

dos participantes que moram com pais ou parentes (n = 42), concentrando 60% da amostra. 

Participantes que moram com um parceiro(a) conjugal somam 29% (n = 20), com amigos(as) 

3% (n = 2) e, aqueles que moram sozinhos 9% (n = 6).  

Observou-se a quantidade de filhos por participante, sendo que a maior parte da amostra 

83% (n = 58) não tem filhos, já entre os que têm filhos, 17% (n = 12), concentram-se em 1 filho 

10% (n = 7) ou no máximo 2 filhos 7% (n = 5).  

 

RESULTADOS  

A partir de uma introdução à teoria, à motivação da pesquisa, e à metodologia, este 

momento do texto pretende ser para reflexão e discussão dos dados obtidos, bem como testar a 

hipótese que a direciona. De tal modo, as respostas quantitativas serão apresentadas de forma 

comparativa entre os dois grupos.  

Em relação às atribuições que o Psicólogo possui, questionou-se dos participantes, por 

meio de 4 perguntas que buscavam identificar se eles concordavam ou não com as questões: O 

Psicólogo estuda e trata o comportamento e a mente humana? (1); O Psicólogo estuda e trata 

das emoções humanas? (2); O Psicólogo estuda e trata dos relacionamentos humanos? (3); O 

Psicólogo serve para resolver problemas que o psiquiatra não resolve? (4).  

Pode ser inferido, através da análise dos dados, que os dois grupos obtiveram quase o 

mesmo número de respostas afirmativas em todas as quatro opções.  A saber: o Psicólogo estuda 

e trata o comportamento e a mente humana (1), contou como sendo verdade para 89% (n = 31) 

dos participantes do primeiro ano e 80% (n = 28) para os do último ano; A afirmativa (2): o 

Psicólogo estuda e trata das emoções humanas foi assinalada como correta para 80% (n = 28) 

do grupo do primeiro ano e 94% (n = 33) para o grupo do último ano. O Psicólogo estuda e 

trata dos relacionamentos humanos, identificada pela opção (3), significou uma afirmativa em 

maior proporção para os participantes do primeiro ano 63% (n = 22), e do ano concluinte 77% 

(n = 27). A opção que não obteve a mesma expressividade de concordância por parte de ambos 

os grupos, foi: o Psicólogo serve para resolver problemas que o psiquiatra não resolve (4). Que 
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contou com apenas 9% (n = 3) de respostas afirmativas entre o primeiro ano e 17% (n = 6) entre 

os respondentes do último ano. 

As questões concernentes às características implícitas do profissional psicólogo foram 

abordadas a partir de indagações alusivas a ideias do senso comum, por meio das perguntas: “o 

Psicólogo (a) é uma pessoa bem resolvida emocionalmente?”; “o Psicólogo (a) é uma pessoa 

que compreende os problemas humanos?”; “o Psicólogo (a) é uma pessoa “complicada”?”.  

As opiniões dos alunos do último ano foram mais unânimes na negação dos itens 

anteriormente mencionados, das três questões contidas no bloco, quando comparadas às do 

primeiro ano, que não foram tão consensuais. A questão relacionada a “compreender os 

problemas humanos” teve a maior disparidade de respostas, sendo (n = 22) negativas e (n = 13) 

afirmativas entre os estudantes do primeiro ano enquanto, para os do último ano, obteve-se (n 

= 30) negativas e (n = 5) de respostas afirmativas para a mesma questão.  

Quando se referiram ao item: “Na sua opinião todo(a) Psicólogo(a) é uma pessoa 

"complicada"?”, os estudantes concluintes foram unânimes ao discordar do tema, 100% (n = 

35) diante do questionamento.  Já os alunos do primeiro ano demonstram maior polaridade nas 

respostas, com 89% (n = 31) dos que discordam do item e 11% (n = 4) que afirmam. 

Referente à prática do profissional psicólogo foi discutida, entre outros aspectos, a 

seguinte questão: “Na sua opinião, todo(a) Psicólogo(a) utiliza da escuta em seu trabalho?”. 

Observou-se que a maioria 83% (n = 29) dos estudantes ingressantes afirmam essa questão, 

enquanto 17% (n = 6) do mesmo grupo discorda. Entre os estudantes do último ano, a maioria 

74% (n = 26) concorda e 26% (n = 9) discorda da questão.  

Pode-se verificar também a representação que os alunos pesquisados têm quanto à 

prática de testagem na rotina de trabalho dos profissionais psicólogos. A maior parte dos alunos 

do primeiro ano nega essa questão 57% (n = 20), sendo assim, eles não concordam com a ideia 

de que todo psicólogo utilize dessa ferramenta em seu trabalho bem como, 97% (n = 34) dos 

alunos do último ano expressam a mesma forma de pensar o assunto.  

Na questão que buscava compreender a representação dos participantes a respeito do 

uso da dinâmica de grupo na prática de trabalho do psicólogo, percebe-se uma diferença entre 

os grupos, com 46% (n = 16) de respostas afirmativas entre os participantes do primeiro ano e 

de 20% (n = 7) de respostas afirmativas para o grupo do último ano. Obteve-se, portanto, 54% 

(n = 19) de respostas negativas entre os ingressantes e 80% (n = 28) de respostas negativas para 

os concluintes. Ou seja, é significativo o percentual de estudantes que compreendem o uso da 
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dinâmica de grupo como um recurso/ferramenta de trabalho para os psicólogos, sendo essa 

certeza mais consolidada entre os alunos do último ano. 

Foi possível identificar o contraste nas respostas entre os grupos pesquisados acerca da 

seguinte questão: “Na sua opinião todo(a) Psicólogo(a) utiliza conselhos em seu trabalho?” 

Entre os alunos pesquisados que concordam 23% (n = 8) pertencem ao primeiro ano e 6% (n = 

2) são do último ano do curso, já 77% (n = 27) dos estudantes do primeiro ano discordam desse 

modo de atuar, sendo isso mais expressivo na forma de pensar de 94% (n = 33) dos participantes 

do último ano do curso. Vale ressaltar que a questão não enfatizou o aconselhamento enquanto 

uma técnica ou prática psicoterapêutica aplicada a partir de determinadas abordagens, da ação 

de emitir conselhos por parte do psicólogo. 

Todos os dados obtidos estão expostos na tabela 1.  

Tabela 1: Distribuição das respostas por grupo. 

         
Perguntas fechadas  Grupo Respostas Total  

Não Sim  

ƒ  % Ƒ % ƒ % 

Atribuições que o 

psicólogo possui 

O Psicólogo estuda e trata o 

comportamento e a mente 

humana?  

1º ano 4 11% 31 89% 35 100% 

último ano  7 20% 28 80% 35 100% 

O Psicólogo estuda e trata das 

emoções humanas? 
1º ano 7 20% 28 80% 35 100% 

último ano  4 11% 31 89% 35 100% 

 

O Psicólogo estuda e trata dos 

relacionamentos humanos? 
1º ano 13 37% 22 63% 35 100% 

último ano  8 23% 27 77% 35 100% 

O Psicólogo serve para resolver 

problemas que o psiquiatra não 

resolve? 

1º ano 32 91% 3 9% 35 100% 
 

último ano  29 83% 6 17% 35 100% 

A pessoa por trás 

do profissional  

Todo psicólogo é uma pessoa 

bem resolvida emocionalmente? 
1º ano 31 89% 4 11% 35 100% 

último ano  33 94% 2 6% 35 100% 

Todo psicólogo é uma pessoa que 

compreende os problemas 

humanos? 

1º ano 22 63% 13 37% 35 100% 

último ano  30 86% 5 14% 35 100% 

Todo psicólogo é uma pessoa 

"complicada"? 
1º ano 31 89% 4 11% 35 100% 

último ano  35 100% 0 0% 35 100% 

Prática 

profissional  

Todo psicólogo utiliza a escuta 

em seu trabalho? 
1º ano 6 17% 29 83% 35 100% 

último ano  9 26% 26 74% 35 100% 

Todo psicólogo utiliza testes 

psicológicos em seu trabalho? 
1º ano 20 57% 15 43% 35 100% 

 último ano  34 97% 1 3% 35 100% 

 
Todo psicólogo utiliza a dinâmica 

em seu trabalho? 
1º ano 19 54% 16 46% 35 100% 

 último ano  28 80% 7 20% 35 100% 

 
Todo psicólogo utiliza conselhos 

em seu trabalho? 
1º ano 27 77% 8 23% 35 100% 

  último ano  33 94% 2 6% 35 100% 
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Através da análise das respostas dadas ao instrumento, referente ao item: “o psicólogo 

serve para resolver problemas que o psiquiatra não resolve”, 91% dos estudantes do primeiro 

ano e 83% do último ano do curso de Psicologia discordaram da assertiva, esse aspecto denota 

a clareza na forma com a qual concebem a práxis do psicólogo entre os estudantes de ambos os 

grupos. Tendo claro que se trata de áreas distintas do conhecimento, ciências humanas e 

biológicas, com limites e contornos que diferenciam suas práxis, além da lógica de fazer e 

pensar. A medicina estabelece um olhar biologizante sobre o processo de adoecimento mental, 

favorecendo aspectos nosológicos/classificatórios e generalistas cujo olhar recai seu foco com 

ênfase ao processo de patologização da mente. A psicologia, por sua vez, utiliza da 

compreensão dos aspectos da subjetividade humana, propõe um olhar mais amplo sobre o 

processo de adoecimento mental, que abrange uma perspectiva biopsicossocial, mas não 

somente, supera a mera classificação da doença e a remissão dos sintomas como finalidade, ao 

considerar a singularidade humana, na perspectiva do sujeito e de seu contexto.  

Apesar do baixo percentual de alunos que denota indiferença nos limites de atuação de 

cada área profissional (psicólogos e psiquiatras), infere-se que esse resultado incorre numa 

representação social por parte dos pesquisados, em razão da hegemonia médica e do estereótipo 

social do “poder médico”. Esta forma de pensar a atuação do psicólogo atrelada ao fazer 

psiquiátrico, quiçá no preenchimento de suas lacunas, pode não ser desfeita/desconstruída no 

decorrer da formação, reforçando um descrédito que o próprio estudante possa ter de seu 

trabalho, isso se acende ao percebermos que uma parcela de alunos do último ano afirma mais 

essa representação do que os do primeiro ano do curso, apesar do baixo número.  

Reconhecimento, realização, dignidade, sobrevivência, tudo isso está vinculado ao 

poder do trabalho. A identidade do sujeito é forjada pelas suas ocupações. "O indivíduo que for 

realizado profissionalmente, com certeza, saberá se relacionar com amigos, parentes etc. Dessa 

forma, contribui para formar uma sociedade mais justa. Ademais o trabalho é a melhor maneira 

de formar um ser humano” (CAVEDON, 1999 p.8), por isso é tão importante a consolidação 

das representações dos estudantes sobre sua futura profissão e o que é próprio da sua atuação. 

Assis e Matthes (2016) quando fizeram o mesmo questionamento para um grupo de 

alunos de diferentes áreas de graduação, que não tinham proximidade ou um conhecimento 

aprofundado sobre a psicologia e suas práticas, obteve um alto índice de participantes que não 

souberam diferenciar psicologia e psiquiatria. Podemos inferir, a partir da análise dos autores, 

que a visão entre o público leigo e os estudantes de psicologia, ainda que de modo reduzido no 
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grupo pesquisado, se converge, aspecto não esperado, principalmente entre os alunos do último 

ano do curso. 

Contudo, no conjunto de perguntas acerca das atribuições que o psicólogo possui, 

considerou-se que não houve uma transformação significativa nas representações entre os dois 

grupos, tendo a maioria das respostas uma equivalência na comparação entre os grupos, 

considerando as afirmativas dadas aos seguintes itens: “o Psicólogo estuda e trata do 

comportamento e da mente humana”, “estuda e trata as emoções”, “estuda e trata os 

relacionamentos humanos”. As comparações demonstram a baixa diferença percentual entre o 

número de afirmações por grupo, não superior a 7%, ou seja, apenas o quantitativo de 5 

participantes, caracterizando, em termos relativos, a baixa transformação nas representações, 

no decorrer do curso, sobre as temáticas abordadas. Ou seja, o grupo social pesquisado parece 

ter clareza quanto às atribuições do profissional psicólogo em seus aspectos comportamentais, 

relacionais e emocionais, desde o primeiro ano de curso.  

Foi possível inferir, acerca da imagem ou estereótipo, que os estudantes possuem 

conhecimento sobre o papel do psicólogo, quando avaliaram que todo profissional deve ser uma 

pessoa bem resolvida emocionalmente, contudo, negam essa visão 31% e 33% dos alunos do 

primeiro e último período, respectivamente. Assim, podemos considerar que ambos os grupos 

reconhecem que o profissional psicólogo, assim como qualquer outro profissional, pode 

apresentar limitações emocionais e que isso independe da formação. Em geral, as 

transformações nas representações dos estudantes, quando comparadas, sofrem baixa variação 

na forma como são reproduzidas em ambos os grupos. Porém, se perceber uma visão mais 

unificada entre os participantes do último ano se comparados ao grupo iniciante, na seguinte 

forma de pensar: “Todo psicólogo é uma pessoa que compreende os problemas humanos”, visto 

que ambos os grupos discordam da assertiva, sendo 86% do último ano e 63% do primeiro. 

Esses achados reforçam as hipóteses iniciais, nas quais os alunos do último ano demonstraram 

por meio de suas representações um maior conhecimento sobre a práxis do psicólogo, sendo 

favoráveis à desconstrução de estereótipos imbuídos no senso comum, fruto de um 

amadurecimento e da própria influência da formação. 

Embasados nessas duas questões, Assis e Matthes (2016) perceberam que, entre o 

público leigo, o psicólogo é visto como um “profissional capaz de compreender o sujeito e 

contribuir para a sua saúde mental, o que não se reduz a tratar de ‘doido’ (p.78)”, e “é gente 

com potencialidades e fragilidades humanas como os sujeitos dos quais se trata (p.78)”. Tal 

visão se diferencia de pesquisas anteriores abordadas pelos autores, o que nos faz entender que 
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há um progresso quanto ao entendimento do profissional e da prática da psicologia tanto para 

estudantes da área quanto para leigos ou recém-ingressos nessa graduação.  

Voltando às ideias de Cavedon (1999), o autor ressalta a importância de a faculdade ser 

um espaço aberto de fala e da influência dos docentes na construção das representações desses 

universitários, fazendo-se necessário que os professores construam novos e variados discursos, 

levando em consideração todo o contexto que permeia a vivência e a prática do profissional. Os 

discursos formados nesse ambiente são de fundamental importância para descontruir alguns 

estereótipos atribuídos ao psicólogo.  

Todo esse esforço dentro da universidade será refletido nas realizações futuras desses 

profissionais, visto o importante vínculo entre as representações e as atitudes em relação ao 

objeto, sendo possível, através dessas articulações construídas no ambiente acadêmico, 

compreendermos o provável comportamento dos indivíduos ou como eles justificaram seus atos 

(SOUSA et al., 2016). Esse diálogo mais amplo auxilia também a autogestão do profissional, 

pois ele perpassa o saber e vai além das teorias expostas durante a graduação, incluindo a ideia 

do estudante/profissional ser capaz de elaborar reflexões mais críticas e valorosas sobre si e 

suas práticas (DE ANDRADE et al., 2016). 

O bloco de questões referentes ao fazer dos psicólogos, acerca da utilização da escuta, 

de testes, da dinâmica e de conselhos, evidencia a mudança na concepção dos alunos de ambos 

os grupos sobre a utilização dessas técnicas, por parte dos estudantes do curso. Não houve em 

termos relativos e absolutos uma diferença significativa nas respostas entre os grupos para essas 

modalidades do fazer psicológico, com destaque para a questão que mais se diferenciou na 

comparação, que aborda os testes psicológicos como sendo de uso de todos os psicólogos, na 

qual 43% do primeiro ano concordam com a assertiva e, apenas 3% do último ano fizeram o 

mesmo, aspecto que denota o conhecimento consolidado acerca do emprego da ferramenta de 

testagem.  

Os achados corroboram parcialmente com a hipótese inicial do trabalho, por meio da 

qual percebe-se a relativa mudança nas representações entre o grupo do primeiro e do último 

ano, sua unidade e sistema de crenças diante das questões. Essa diferença se deu especialmente, 

nos dados que demonstram um avanço nas representações sociais dos alunos acerca da 

obrigatoriedade no uso dos testes, dinâmica de grupo e conselho por parte de todos os 

psicólogos, aspecto que revela a compreensão de ambos os grupos acerca da prática do 

profissional psicólogo, que vai além do uso de ferramentas e técnicas por ele utilizadas. 
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O número elevado de estudantes do primeiro ano, que afirma que todo psicólogo faz uso 

de testes, pode ser explicado pela influência do senso comum atribuído ao fazer do psicólogo, 

à avaliação psicológica e ao fato de a psicologia ter sido por muitos anos voltada à classificação 

e adaptação, a partir da testagem psicológica (PRAÇA, NOVAIS, 2004; ASSIS e MATTHES, 

2016). Krug et al. (2013) acredita que junto com a avaliação psicológica e ao psicodiagnóstico, 

a testagem é tida como fator intrínseco à atuação do psicólogo. Porém, sua identidade merece 

também ser construída a partir das relações e do compromisso com o social.  

Cabe até aqui reafirmar que a pesquisa não teve intenção de classificar as respostas como 

corretas ou não, mas perceber a transformação nas Representações Sociais entre os grupos, já 

que a construção de uma RS se dá a partir de imagens e discursos expostos no âmbito social, 

dos quais o indivíduo e seu grupo social tentam interpretar e torná-los comum (ARAÚJO, 

2008). Com isso, à medida que são expostas a um estudante novas visões, ele e seu meio são 

capazes de ressignificar suas ideias, tornando-as mais familiares e posteriormente aceitar essa 

nova perspectiva de interpretação. Sendo assim, Wolter e Sá (2013) salientam que o 

“Pensamento é um guia para a ação”. 

Praça e Novais (2014) inferiram que para os alunos de demais cursos da área da saúde 

o psicólogo é visto, pela grande maioria, como alguém observador, equilibrado e confiável, 

contudo, para poucos é tido como cientista. O que considera a psicologia como subjetiva e 

individualista e nada científica. Entre alunos de diversos cursos de graduação a área clínica é 

tida como o maior ambiente de atuação profissional (KRUG et al., 2013). 

Bataglia e Bortolanza (2012), Krug et al. (2013) e Praça e Novais (2014) fazem uma 

crítica ao pouco posicionamento do psicólogo no âmbito sócio-político, às poucas 

considerações ao campo das subjetividades.  O mundo moderno precisa de profissionais mais 

críticos, capazes de entender e produzir novas formas de se viver, que trabalhem para além da 

rotulação e adequação dos sujeitos. Moscovici (1981) observa o sujeito de maneira intrínseca 

ao meio social, e o psicólogo está contido nesse meio e não pode se ver apenas na relação clínica 

terapeuta-paciente e deve a todo o momento questionar suas práticas. 

Para Praça e Novais (2004) esse distanciamento do psicólogo com as demandas sociais 

geram uma falta de entendimento de outros profissionais sobre as práticas da psicologia e o 

suporte que pode ser oferecido em diferentes esferas de trabalho, o que perpassa por uma falta 

de credibilidade da profissão. Toda vez que uma pessoa tem uma má referência ou experiência 

com um psicólogo, isso ganhará mais força no meio social, aumentando a representação de 

descredibilidade da profissão.  
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Os debates produzidos no ambiente universitário podem modificar representações ou 

reforçá-las, entre o próprio grupo de estudantes, entre os demais membros da instituição, e 

externamente a isso, a partir das práticas dos profissionais formados nesse meio, “posto que 

uma representação social de qualquer fenômeno, seja de uma profissão ou de seu profissional, 

modificam de forma dinâmica o próprio campo científico-profissional e a interação social 

(ASSIS, MATTHES, 2016 p.83)”.  

Os espaços acadêmicos devem também ser usados para proporcionar reflexões a 

respeito das futuras práticas profissionais dos alunos e suas responsabilidades no exercício da 

profissão (BATAGLIA e BORTOLANZA, 2012), o que não é construído apenas por teorias, 

mas também por práticas, a fim de formar um psicólogo atento às demandas e capaz de um 

fazer crítico (REZENDE, 2014). ainda são sinônimos de regras (BATAGLIA, 

BORTOLANZA, 2012). Na pesquisa realizada por Bataglia e Bortolanza (2012), os autores 

afirmam que foi possível aferir que o grupo não reconhece esses movimentos reflexivos como 

pertencentes à sua formação e que os mesmos não estão fazendo parte de momentos importantes 

para a construção de reflexões críticas, em razão de 80,3% dos alunos do primeiro ano e 67,30% 

dos alunos do último ano, na pesquisa,  nunca terem participado de atividades como: iniciação 

científica, fóruns e palestras desenvolvidos pela instituição, monitorias, visitas, estágios 

externos, entre outras atividades. 

Para além dos estudantes de psicologia, cabe destacar que aprender a refletir de forma 

crítica sobre suas práticas e ter consciência da sua responsabilidade na atuação profissional, 

olhar para ética como um exercício social e em constante transformação são de suma 

importância para que futuros profissionais não finalizem seu curso apenas reproduzindo 

modelos, mas produzindo seus próprios modos, de acordo com os diferentes saberes que 

vivenciaram na faculdade. Os professores devem valer-se como amparo e apoio a esse exercício 

de questionar e ao desenvolvimento de autonomia, em uma relação de troca no ensino-

aprendizagem, que extrapola o mero repasse de conteúdo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação ao perfil socioeconômico, os resultados indicam maior participação de 

mulheres, jovens menores de 24 anos, solteiros, sem filhos, que moram com seus pais ou 

parentes e que trabalham no contra fluxo das aulas. O que para Krug et al. (2013) é tido como 

fundamental para esse grupo que deve exercer o trabalho e os estudos de maneira concomitante, 
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já que o trabalho pode ter relação com o pagamento da mensalidade, visto que se trata de uma 

instituição privada.  

A referente pesquisa mostrou que, na faculdade estudada, a análise dos dados não 

identificou discordâncias relevantes entre as representações dos alunos dos dois grupos 

analisados. O panorama que permeia o presente trabalho é o de que os alunos precisam 

vivenciar novas perspectivas para forjar, ao decorrer da sua graduação, novos olhares sobre si 

e sobre o que lhes orienta no campo da sua futura profissão. Com isso, enfatiza-se a importância 

da construção de novos diálogos no meio acadêmico, aspecto que pode ser de grande valia para 

a construção de cidadãos mais conscientes e profissionais mais capacitados.  

Na amostra, as representações sociais são marcadas por estereótipos sociais, as 

cognições que definem as representações comuns de ambos os grupos indicam que a formação 

e a profissão do psicólogo estão intrinsicamente associadas ao estudo e tratamento do 

comportamento, da mente e das emoções humanas. Constatou-se ainda que parte dos estudantes 

apresentam dificuldade em diferenciar a psicologia da psiquiatria, além de se mostrar comum 

o pensamento de que todos os psicólogos não são pessoas bem resolvidas emocionalmente, 

muito embora tenham que lidar com esse aspecto no outro. Contudo, não são vistos como uma 

pessoa “complicada”, especialmente entre os participantes do último ano. Conclui-se que o 

pensamento do grupo acerca do psicólogo pouco se modificou no grupo social pesquisado, com 

baixa diferença nas análises descritivas, quanto às representações ao longo do curso, bem como 

na produção de estereótipos associados à formação profissional, contidas nas RS.  

Foram limitantes ao desenvolvimento do trabalho a falta de artigos sob a mesma 

temática, que buscassem as representações sociais de universitários sobre aspectos do seu futuro 

profissional, o que possibilitaria a realização de uma análise comparativa e futuros 

desdobramentos dos diferentes campos de pesquisa. Em razão dessa lacuna no conhecimento, 

a continuidade desta pesquisa se dará em momento oportuno, em sua vertente qualitativa dos 

dados obtidos, para somar aos aqui apresentados. Almeja-se que este estudo crie ramificações, 

a fim de aprofundar o conhecimento referente ao perfil do grupo de estudantes e suas 

perspectivas profissionais, estendendo seu alcance em diferentes universidades para maior 

representatividade da amostra, o que se tornaria um comparativo valoroso para a discussão de 

propostas de enfrentamentos das incongruências encontradas em campo.  

A realização do estudo em tela, apesar de não ser demonstrativo para outras amostras 

de estudantes, possibilitou, até o momento, a investigação do pensamento social, favorecendo 

estratégias de enfrentamento de possíveis incongruências na formação do psicólogo por parte 
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da instituição e a noção mais próxima de aspectos irrealísticos associados à formação dos 

futuros profissionais. 

Vale ressaltar que as prováveis consequências dos pensamentos expostos nessa pesquisa 

não foram avaliadas, portanto, futuros estudos que abordem também a representação dos 

profissionais psicólogos acerca da formação e sua carreira seriam relevantes para entender em 

maior escala as etapas pelas quais o grupo passa desde a formação até a atuação, objetivando 

maior abrangência na realidade do contexto social pesquisado. Ademais, abordar temas atuais, 

incentivar à prática, promover vivências e fomentar debates sobre a angústia da formação são 

ações necessárias em âmbito acadêmico. Espera-se que os achados encontrados nesse estudo 

possam contribuir para que os sujeitos vejam com mais clareza sua profissão, as questões éticas 

inerentes à práxis e favoreçam o maior preparo da vida profissional. 

 

REFERÊNCIAS  

ABRIC, Jean Claude. A Abordagem estrutural das Representações Sociais. In A. S. 

P.  Moreira; D. C. Oliveira (Orgs.), Estudos interdisciplinares de Representação Social: 

Goiânia, p. 27-38, abril. 1998. 

ARAUJO, Marivânia Conceição. A Teoria das Representações Sociais e a Pesquisa. 

Revista Hospitalidade: São Paulo, v.1, n. 2, p. 98-1119, dez. 2008. Disponível em: 

<https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/viewFile/155/180> Acesso em: 21 jun. 2020. 

ASSIS, Cleber Lizardo de; MATTHES, Géssica Alves de Souza. Representações sociais 

sobre a psicologia e o psicólogo em universitários de uma faculdade privada de 

Rondônia, Brasil. Aletheia: Canoas,  n. 43-44, p. 66-90, ago.  2014 . Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-03942014000100006&script=sci_abstract> 

Acesso em: 21 jun. 2020.  

BATAGLIA, Patrícia Unger Raphael; BORTOLANZA, Marcia Regina. Formação 

profissional e conceitos de moral e ética em estudantes de psicologia. Psicol. teor. 

prat.:  São Paulo ,  v. 14, n. 2, p. 126-140, aug.  2012.  

CAVEDON, Neusa Rolita. As Representações Sociais dos universitários sobre o trabalho. 

In: Encontro da associação nacional dos programas de pós-graduação em administração: Foz 

do Iguaçu, 1999. 

JODELET, Denise. As Representações Sociais. (Org.). Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. 



Revista Visões ISSN 1983-2575, Edição nº.1 Volume 8 - 2021.  
 
 

15 
 

JODELET, Denise: Représentations sociales: un domaine en expansion. In D. Jodelet (Ed.) 

Les représentations sociales. Paris: PUF, 1989, pp. 31-61. Tradução: Tarso Bonilha Mazzotti. 

Revisão Técnica: Alda Judith AlvesMazzotti. UFRJ- Faculdade de Educação, dez. 1993. 

KRUG, Jefferson Silva; BASTIANELLO, Micheline Roat; PORT, Alexandre Kury; HUTZ, 

Claudio Simon. Percepções de estudantes de psicologia sobre o domínio de teorias, áreas 

de exercício e atividades profissionais. Psicol. Ensino & Form.: Brasília, vol.4, n.1, p. 41-

59, 2013.  

MOSCOVICI, Serge. A Representação Social da psicanálise. p.41-81. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1978. 

MOSCOVICI, Serge. On social representation. Em: Forgas, J. P. (Ed.). Social Cognition. 

London: European Association of Experimental Social Psychology/ Academic Press, p. 181-

209, 1981. 

PRAÇA, Kátia Botelho Diamico; NOVAES, Heliane Guimarães Vieites. A Representação 

Social do Trabalho do Psicológo. Psicologia ciência e profissão: Brasília, v. 24, n. 2, p. 32-

47, jun. 2004. 2004, 24 (2), 32-47.Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

98932004000200005&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 21 jun. 2020. 

REZENDE, Leonice Bárbara de. Da formação à prática do profissional psicólogo: Um 

estudo a partir da visão dos profissionais. Mestrado, programa de pós-graduação em 

psicologia. Universidade de Juiz de Fora, cap. I, p.10-23. 2014. 

SOUSA, Patrícia Fonseca; MACIEL, Silvana Carneiro; MEDEIROS,  Katruccy  Tenório; 

VIEIRA, Giselli Lucy Souza. Atitudes e Representações em Saúde Mental: Um Estudo 

com Universitários. Psico-USF: Bragança Paulista, v. 21, n. 3, p. 527-538, set./dez. 2016. 

Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/pusf/v21n3/2175-3563-pusf-21-03-00527.pdf> 

Acesso em: 21 jun. 2020. 

WOLTER, Rafael Moura Pecly; SÁ, Celso Pereira de. As relações entre representações e 

práticas: o caminho esquecido. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades. 

V. 23, n. 1p. 87-105,2013.  


